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Firma Pestila została założona w 2001 roku, ale początki jej działalności w branży 

agrochemicznej sięgają 1992 roku. Dziś to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo 

dysponujące zaawansowanym zapleczem produkcyjnym i magazynowym oraz  

profesjonalnym laboratorium analitycznym GLP. 

Specjalizujemy się w projektowaniu receptur nowoczesnych środków ochrony roślin, ich formulacji 

i konfekcjonowaniu. Pierwszy preparat owadobójczy zarejestrowaliśmy w 2003 roku.  

Nasze produkty szybko zdobyły zaufanie zarówno wśród rolników, jak i ogrodników, co przyczyniło 

się do dalszego rozwoju firmy. W 2013 roku uruchomiliśmy nowoczesne laboratorium 
analityczne, które w 2015 roku uzyskało certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej GLP  
(ang. Good Laboratory Practice). Status GLP gwarantuje, że kompetencje personelu laboratorium, 

zastosowane metody badawcze i wykorzystywana aparatura spełniają najbardziej rygorystyczne 

wymagania kontroli jakości badań substancji i preparatów chemicznych. W 2014 roku  

uzyskaliśmy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001, które potwierdzają wysoką jakość usług  

oraz działanie zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony środowiska.  
W 2016 roku przeprowadziliśmy gruntowną modernizację parku maszynowego,  

wyposażając go w nowoczesne linie do formulacji i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Historia



Laboratorium Pestila dysponuje najnowocześniejszymi 
urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, które pozwalają na 
bardzo precyzyjną analizę laboratoryjną. Badania prowa-
dzone są według metod CIPAC (Collaborative International 
Pesticides Analytical Council), procedur OECD (Organiza-
tion for Economic Co-operation and Development), pol-
skich norm oraz metodyk własnych zgodnych z wymogami 
Unii Europejskiej. Laboratorium Pestila posiada prestiżowy 
certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej GLP, który po-
twierdza wysokie kompetencje zespołu, jakość wyposaże-
nia oraz przestrzeganie standardów badawczych. 

Laboratorium GLP
Laboratorium Pestila specjalizuje się w opracowywaniu  
receptur nowoczesnych środków ochrony roślin,  

w szczególności formulacji typu:

SL  – koncentrat do sporządzania roztworu wodnego,

SC  – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,

OD  – zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą,

EC  – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej,

EW  – stężona emulsja do rozcieńczania wodą,

FS  – płynny koncentrat zawiesinowy do zaprawiania ziarna.

Formulacje tworzone są w taki sposób, by wykorzystać jak najlepiej 

aktywność biologiczną substancji czynnej, a równocześnie obniżyć  

jej negatywny wpływ na konsumenta, operatora oraz środowisko.

Ponadto, laboratorium Pestila świadczy usługi w zakresie  
analityki nowoczesnych środków ochrony roślin, 

w tym m. in.:

>  badanie właściwości fizykochemicznych  

środków ochrony roślin,

> opracowanie i walidacja metod analitycznych,

> badanie łącznego stosowania  

agrochemikaliów tzw. tank-mix,

> badanie pozostałości substancji  

aktywnej na opryskiwaczach.



Firma dysponuje dwoma nowoczesnymi liniami 
produkcyjnymi: 
– do form rozpuszczalnikowych (SL, EC), 
– do form zawiesinowych (SC, FS, OD) 
– oraz linią do konfekcji, która została tak skon-
struowana, aby pozwalać na konfekcjonowanie 
w  opakowania o dowolnym kształcie i wielkości. 
Daje to możliwość dostosowania się do indywidu-
alnych wymagań i oczekiwań Klientów.

Linia do form zawiesinowych została zaprojektowa-
na na indywidualne zamówienie, z wykorzystaniem 
zaawansowanych i innowacyjnych technologii i od-
dana do użytku w 2016 roku. Jest w pełni zautoma-
tyzowana i sterowana z poziomu oprogramowania 
komputerowego oraz dotykowych paneli LCD. Za-
ładunki surowców realizowane są z pomocą wag 
automatycznych, a przebieg procesu kontrolowany 
jest komputerowo. Pozwala to otrzymywać produk-
ty o powtarzalnych parametrach jakościowych, któ-
re ściśle spełniają określone specyfikacje.

Aby zapewnić jak najlepsze standardy produkcji 
oraz sprostać jak najwyższym wymaganiom sta-
wianym przez Klientów, system produkcyjny wy-
posażony został w nowoczesny dissolver współ-

pracujący z przepływowym młynem. Dzięki temu 
rozwiązaniu następuje szybkie zwilżenie ciała sta-
łego używanego w procesie formulacji produktu 
gotowego oraz jego efektywny premilling. Młyny 
perełkowe czołowej szwajcarskiej firmy nie tylko 
gwarantują otrzymywanie zawiesin o żądanym 
rozdrobnieniu, ale również pozwalają na pracę 
z bardzo dużą wydajnością, która dorównuje świa-
towym standardom produkcji.

Cała linia jest zhermetyzowana, dzięki czemu szko-
dliwe pyły i opary nie uwalniają się do otoczenia, 
co podnosi komfort pracy operatorów urządzeń 
oraz chroni środowisko naturalne. Opracowany 
specjalnie dla linii system mycia i czyszczenia po-
szczególnych elementów systemu daje pewność, 
że kolejny produkt formułowany przy użyciu tych 
samych maszyn będzie wolny od zanieczyszczeń 
krzyżowych (ang. crosscontamination). 

Dzięki takim liniom firma może realizować duże, 
nawet bardzo wymagające zamówienia, formu-
łować produkty o skomplikowanych recepturach 
i  pakować je w dowolne opakowania, jednocze-
śnie nie powodując ryzyka uwolnienia się jakich-
kolwiek szkodliwych substancji do środowiska.

Nowoczesny 
park maszynowy

W Pestili przywiązujemy szczególną 
wagę do kontroli jakości.  
W trakcie całego procesu 

produkcji badanie preparatu 

jest przeprowadzane kilka razy. 

Nasi chemicy i analitycy badają 

właściwości fizykochemiczne 

substancji i preparatów, określają 

zawartość substancji czynnej oraz 

przeprowadzają szereg innych  

analiz wymaganych podczas  

procesu rejestracji Ś.O.R.,  

biocydów i adiuwantów.  

Certyfikat GLP gwarantuje 

międzynarodową akceptację  

wyników testów.



Obecnie prowadzimy działalność  
w 11 krajach europejskich,  

w Polsce oraz na innych rynkach  

Europy Środkowowschodniej,  

stale rozszerzając zasięg działania.

Estonia

Łotwa

Litwa (w trakcie rejestracji)

Polska

Niemcy

Czechy

Słowacja

Węgry

Rumunia

Serbia

Austria

Rynki 
zagraniczne



Współpraca
Głównymi obszarami działalności firmy Pestila są:

>  rejestracja środków ochrony roślin,

>  formulacja,

>  konfekcjonowanie,

>  analityka laboratoryjna.

Swoim Klientom oferujemy wysoką jakość obsługi 

i model współpracy zgodny ze standardami 

światowego rynku agrochemicznego. Produkty 

firmowane logo Pestila są ściśle dostosowane do 

potrzeb Klientów oraz spełniają najwyższe standardy 

jakości. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra 

oraz fachowa i sprawna obsługa.

Certyfikaty
ISO 9001
To gwarancja: 

>  zapewnienia stałego, wysokiego poziomu usług,

>  zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów,

>  ciągłego doskonalenia wewnętrznych procesów biznesowych,

>  zorientowania na wzajemne korzyści  

w kontaktach z Klientami i Dostawcami.

ISO 14001
To gwarancja: 

>  działania zgodnego z międzynarodowymi standardami środowiskowymi,

>  wspomagania ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,

>  obniżania zużycia energii,

>  zmniejszania produkcji odpadów.



Nasze portfolio obejmuje środki 
do ochrony upraw sadowniczych, 
rolniczych i warzywniczych:

herbicydy,
fungicydy,
insektycydy,
adiuwanty,
biocydy,
sklejacze do łuszczyn.

Produkty i usługi



Zboża
MCPA 300 SL

MCPA 
+ dicamba 340 SL

Chlorsulfuron 
75 WG

Feniks 069 EW
Rodzaj upraw:  
pszenica ozima, jęczmień jary

Termin stosowania:  
wiosną, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia  
do końca fazy trzeciego kolanka (BBCH 22-33)

Dawka:  
1l/ha

Zwalczane chwasty:  
owies głuchy, miotła zbożowa

łączne stosowanie z MCPA Plus 340 SL:

miotła zbożowa, przytulia czepna,  
chwastnica jednostronna, komosa biała,  
maruna bezwonna, rdestówka powojowata,  
przetacznik polny, gwiazdnica pospolita,  
fiołek polny

Best Glue
Rodzaj upraw:  
pszenica ozima i jara

Termin stosowania:  
kilka tygodni przed zbiorem

Dawka:  
0,8-1 l/ha

Działanie:  
zapobieganie porastaniu  
ziaren w kłosach,  
niesklejanie się  
łuszczyn  
w przypadku  
zbóż

MCPA 300 SL
Rodzaj upraw:  
pszenica jara

Termin stosowania:  
wiosna, od początku fazy krzewienia zbóż do fazy 
pierwszego kolanka (BBCH 21-31)

Dawka:  
3 l/ha

Zwalczane chwasty:  
tobołki polne, komosa biała, poziewnik szorstki, 
gorczyca polna, wyka ptasia, skrzyp polny, ostrożeń 
polny

MCPA Plus 
340 SL
Rodzaj upraw:  
pszenica ozima i jara

Termin stosowania:  
wiosna, od początku fazy krzewienia zbóż do fazy 
drugiego kolanka (BBCH 21-32)

Dawka:  
pszenica ozima 2,5 l/ha 
pszenica jara 2 l/ha

Zwalczane chwasty:  
gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, rumian 
polny, gorczyca polna, komosa biała, maruna 
bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, rdest 
plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), 
wyka ptasia

Chlorsulfuron 
75 WG
Rodzaj upraw: pszenica ozima

Termin stosowania: 
jesień, po siewie, ale przed wschodami pszenicy ozimej  
(BBCH 00) lub od początku fazy drugiego liścia do końca 
wegetacji jesiennej (BBCH 12–14) 
wiosna, po rozpoczęciu wegetacji od początku fazy 
krzewienia do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 21-30)

Dawka:  
jesień – 20 g/ha 
wiosna – 10 g/ha

Zwalczane chwasty:  chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca 
polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, 
maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, 
przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, 
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Herbicyd Herbicyd Herbicyd Herbicyd Sklejacz do łuszczyn

Fenoksaprop-P 069 EW

Kukurydza
Nikosulfuron 040 SC

Nikosulfuron 040 SC
Rodzaj upraw:  
kukurydza

Termin stosowania:  
w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17),  
gdy chwasty znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej 
od 2 do 4 liści

Dawka:  
1 l/ha

Zwalczane chwasty:  
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, 
rdest powojowy, komosa biała

Herbicyd



Metazachlor 500 SC Chlomazon 480 EC Acetamipryd 200 SL
Chlopyralid  
+ pikloram 334 SL

Best Glue
Rodzaj upraw:  
rzepak ozimy i jary

Termin stosowania:  
kilka tygodni przed zbiorem

Dawka:  
0,8-1 l/ha lub 0,5 l/ha 
w łącznym stosowaniu z desykantem

Macho 500 SC
Rodzaj upraw:  
rzepak ozimy

Termin stosowania: 
powschodowo do fazy trzeciego liścia (BBCH 11-14), 
(jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę 
liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści 
(przytulia czepna w fazie liścieni)

Dawka:  
2 l/ha

Zwalczane chwasty:  
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, 
niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, 
samosiewy zbóż, tasznik pospolity

Chlomazon 
480 EC
Rodzaj upraw:  
rzepak ozimy

Termin stosowania:  
jesień przedwschodowo

Dawka:  
0,2-0,25 l/ha

Zwalczane chwasty:  
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,  
komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, 
tasznik pospolity, tobołki polne

łączne stosowanie z Macho 500 SC: 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,  
mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, 
przytulia czepna, tobołki polne, chaber bławatek

Grom 200 SL
Rodzaj upraw:  
rzepak ozimy

Termin stosowania:  
w momencie nalotu szkodnika na plantację  
od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka 
(BBCH 55-59)

Dawka:  
0,08-0,12 l/ha

Zwalczane szkodniki:  
słodyszek rzepakowy

Cyklop 334 SL
Rodzaj upraw:  
rzepak ozimy i jary

Termin stosowania:  
jesień, w fazie 3 do 5 liści (BBCH 13-15), 

wiosna, od fazy 9 liści do fazy widocznego pierwszego 
międzywęźla (BBCH 19-31)

Dawka:  
jesień – 0,2 l/ha 
wiosna – 0,25-0,35 l/ha

Zwalczane chwasty:  
chaber bławatek, dymnica pospolita,  
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,  
jasnota purpurowa, komosa biała,  
maruna bezwonna, mlecz polny, ostrożeń polny, 
przytulia czepna, rdestówka powojowata  
(rdest powojowaty), rumian polny

Herbicyd Herbicyd InsektycydHerbicyd Sklejacz do łuszczyn

Rzepak



Kaptan 80 WGAcetamipryd 200 SL

Biszop 80 WG
Rodzaj upraw:  
jabłoń

Termin stosowania:  
zgodnie z sygnalizacją lub 
w momencie wystąpienia 
pierwszych objawów choroby, 
od fazy zielonego pąka do fazy 
zaawansowanego dojrzewania, 
bardziej intensywnej barwy 
owoców (BBCH 56-85)

Dawka:  
1,9 kg/ha

Zwalczane choroby:  
parch jabłoni

Zastosowanie w uprawach małoobszarowych: 
wiśnia, czereśnia, grusza, malina, czarna i czerwona porzeczka, 
agrest, truskawka, borówka wysoka, rośliny ozdobne

Termin stosowania: 
wiśnia i czereśnia – zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub 
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od 
końca fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-87)

grusza – zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub 
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 
nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzewania owoców 
(BBCH 51-81)

malina, czarna i czerwona porzeczka – zapobiegawczo, zgodnie 
z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów 
choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania 
owoców (BBCH 60-87)

agrest – zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie 
wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy 
kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87)

truskawka – zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub 
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, przed 
kwitnieniem (BBCH 53-59) 

borówka wysoka – zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub 
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby,  
od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców  
(BBCH 60-87)

rośliny ozdobne: 
opryskiwanie – zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub 
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, w całym 
okresie wegetacji (BBCH 10-79)

Grom 200 SL
Rodzaj upraw: 

jabłoń,  
grusza,  
czereśnia,  
śliwa

Termin stosowania: 

jabłoń: 
mszyce – od fazy zielonego pąka do fazy początku 
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 56-73), w 
momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc

owocówka jabłkóweczka – na początku lotu motyli 
i masowego składania jaj, od początku fazy rozwoju 
owoców do fazy, gdy owoc osiągnie 60% typowej 
wielkości (BBCH 71-76)

FungicydInsektycyd

Uprawy sadownicze

zwójkówki liściowe – od fazy zielonego pąka do fazy 
różowego pąka (BBCH 56-57), w momencie masowego 
wylęgania się larw; zabieg powtórzyć w czerwcu, do 
fazy początku czerwcowego opadania zawiązków 
(BBCH 73)

grusza: 
miodówka gruszowa – od fazy zielonego pąka do fazy, 
gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę 
(BBCH 56-59)

czereśnia: 
nasionnica trześniówka – w okresie licznego pojawu 
muchówek i masowego składania jaj, od fazy 
gdy większość płatków opadła do fazy początku 
dojrzewania owoców (BBCH 67-81)

śliwa: 
owocnice – pod koniec opadania  
płatków kwiatowych (BBCH 67-69)

owocówka śliwkóweczka – na początku lotu motyli 
i masowego składania jaj, w fazie rozwoju owoców 
(BBCH 71-79)

Dawka: 

jabłoń:  
mszyce – 0,125 l/ha 
owocówka jabłkóweczka – 0,2 l/ha 
zwójkówki liściowe – 0,2 l/ha

grusza: miodówka gruszowa – 0,2 l/ha

czereśnia: nasionnica trześniówka – 0,125 l/ha

śliwa:  
owocnice – 0,125 l/ha 
owocówka śliwkóweczka – 0,2 l/ha

Zwalczane szkodniki:

jabłoń: mszyce, owocówka jabłkóweczka

grusza: miodówka gruszowa

czereśnia:  
nasionnica trześniówka

śliwa:  
owocnice, owocówka śliwkóweczka

moczenie cebul – przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut 
w cieczy użytkowej

Dawka:
wiśnia i czereśnia – 1,9 kg/ha 
grusza – 1,8 kg/ha 
malina, czarna i czerwona porzeczka – 1,9 kg/ha 
agrest – 1,8 kg/ha 
borówka wysoka – 1,9 kg/ha 
truskawka – 1,9 kg/ha

rośliny ozdobne: 
opryskiwanie – 1,2-1,9 kg/ha 
moczenie cebul – 0,3-0,6% (300- 600g/100 l wody)

Zwalczane choroby:
wiśnia i czereśnia – gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści 
drzew pestkowych 
grusza – parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych 
malina, czarna i czerwona porzeczka – szara pleśń, antraknoza 
agrest – szara pleśń, antraknoza 
borówka wysoka – szara pleśń, antraknoza 
truskawka – szara pleśń, antraknoza

rośliny ozdobne:  
opryskiwanie – szara pleśń, septorioza, sucha zgnilizna bulw i łodyg 
mieczyka, opadzina liści azalii, powłocznik azaliowy, czarna zgnilizna 
korzeni cyklamena, zaraza lilaka, antraknoza wyżlinu, rak pędów róż, 
zamieranie pędów róż, penicylioza, zgnilizna twardzikowa 
moczenie cebul – fuzarioza



SuperAdd
 
Dawka:  
roztwór 0,5%

Działanie:  
poprawia skuteczność herbicydów  
o totalnym działaniu np. glifosat

SuperEnd 90 EC
 
Dawka:  
roztwór 0,5-1%

Działanie:  
poprawia działanie herbicydów  
stosowanych powschodowo

SuperOil 88 EC
 
Dawka:  
1,5 l/ha

Działanie:  
zwiększa aktywność sulfonylomoczników

Acetamipryd 200 SL
Dawka:  
roztwór 1%

Zwalczane szkodniki:  
owady latające

Cypermetryna 250 EC
Dawka:  
roztwór 0,5%

Zwalczane szkodniki:  
owady latające i biegające

Biocyd Biocyd Adiuwant Adiuwant Adiuwant

Biocydy Adiuwanty



< 0,5 L

0,5 L

1 L

5 L

> 5 L

   50 000  litrów

   15 000  litrów

   25 000  litrów

   15 000  litrów

   25 000  litrów

   15 000  litrów

SL

SC

OD

EC

EW

FS

Zdolności konfekcyjne
(litrów/sztuk na dzień)

10 000 sztuk na dzień

25 000 sztuk na dzień

25 000 litrów na dzień

30 000 litrów na dzień

do 50 000 litrów na dzień

Zdolności produkcyjne
(litrów na dzień)



Pestila II Sp. z o.o. Sp. k.

Studzianki 24A
97-320 Wolbórz
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tel.: + 48 44 616 43 75
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www.pestila.pl


