
Wrzuć TURBO moc
przeciw mączniakowi

   najskuteczniejszy przeciwko mączniakowi
   skuteczny na inne groźne choroby zbóż
   jedyny działający nawet wtedy, gdy jest zimno
   natychmiastowy efekt, długotrwałe działanie
   zarejestrowany w zbożach ozimych i jarych
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od wielu lat  
fungicyd  nr 1  
na rynku*



Jedną z najbardziej groźnych chorób atakujących już we wczesnych fazach 
rozwojowych jest mączniak prawdziwy. Występuje on we wszystkich 
gatunkach zbóż zagrażając roślinom uprawnym przez cały okres wegetacji. 
Rozwija się w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.
Pojawienie się mączniaka na plantacji osłabia kondycję roślin, przez co 

stają się one bardziej podatne na infekcje innymi patogenami. W konsekwencji wywiera 
szkodliwy wpływ na wysokość plonu ogólnego i pogorszenie jakości ziarna.

TURBO skład
Unikatowa TURBO kombinacja dwóch substancji aktywnych 
o odmiennym mechanizmie działania:
•   Fenpropidyna – 450 g/l –  związek z grupy morfolin
  najwyższa koncentracja substancji mączniakobójczej  

w preparacie kompletnym
•  Propikonazol – 125 g/l
  szerokie spektrum zwalczanych chorób, bezpieczeństwo  

dla rośliny

TURBO efekt
Mniej wydatków  
– skuteczne działanie bez 
ryzyka konieczności wykona-
nia dodatkowych zabiegów  
poprawkowych

Wyższe zyski – podniesienie 
plonowania i jakości ziarna

Aby skutecznie walczyć z wyżej wymienionym zagrożeniem, rekomendujemy zastosowanie fungicydu 
Tilt Turbo, będącego kompozycją substancji aktywnych wzajemnie uzupełniających się w działaniu. 
Tilt Turbo chroni  liście, jest specjalistą w ochronie przed mączniakiem prawdziwym-głównie poprzez 
zawartość fenpropidyny. Produkt ten jest skuteczny w walce z innymi ważnymi chorobami zbóż tj.: 
rdzami, brunatną plamistością liści, septoriozą liści i plew.

Mączniak tworzy na pochwach i blaszkach liściowych białą poduszkę grzyba zmieniającą się 
później do mączystej, ścieranej, watowatej powłoki.

Grzybnia rozrastająca się na powierzchni liścia łączy się z wnętrzem poszczególnych komó-
rek skórki za pomocą pasożytniczych ssawek patogena. Wraz z upływem czasu grzybnia 
przybiera odcień brudnoszary bądź szarobrunatny.

Mączniak



Tilt Turbo ogranicza występowanie 
innych groźnych chorób grzybowych 
zapewniając efekt  łanu wolnego 
od chorób przed zastosowaniem 
fungicydów na górne liście i kłos. 

TILT TURBO  
DALEJ  

NA PROWADZENIU!

ponad  80% klientów,  
którzy zastosowali Tilt Turbo  

deklaruje jego ponowny  
zakup!**

Bez zabiegu 
duża presja
mączniaka  

prawdziwego
Eliminuje 
mączniaka  
na starcie

Po zabiegu:
czyste pole

Brunatna
plamistość

Rynchosporioza

Rdze

Septorioza

** wg badań panelowych  
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TILT TURBO 575 EC
Środek grzybobójczy w formie 
koncentratu do sporządzania  
emulsji wodnej o działaniu  
systemicznym do stosowania  
zapobiegawczego, interwen-
cyjnego oraz wyniszczającego  
w ochronie zbóż ozimych  
i jarych przed chorobami  
grzybowymi.
Dawkowanie:
Maksymalna dawka  
dla jednorazowego  
zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka  
dla jednorazowego  
zastosowania: 0,8-1,0 l/ha

TILT TURBO 575 EC  
skutecznie zwalcza następujące choroby:

ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy, septoriozy liści,  
rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew.
Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa,  
rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów.
Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy, septoriozy liści,  
brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew,  
rynchosporioza zbóż.
Żyto ozime: mączniak prawdziwy, rdza brunatna,  
rynchosporioza zbóż.

ZBOŻA JARE
Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septoriozy liści,  
rdza brunatna, septorioza plew.
Jęczmień jary: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa,  
rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.
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Ochrona zbóż preparatami Syngenta

Syngenta Polska Sp. z o.o. 
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad  
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. 1/
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® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy

wiosenna  
ochrona  
herbicydowa

jesienna ochrona  
herbicydowa

regulator wzrostu

ochrona fungicydowa

zaprawa zbożowa
nowość


