
Pełnia ochrony
Wybierając najwyższej jakości, 
oryginalne produkty Syngenta:

fungicydowej

• Kompletna, dwuzabiegowa ochrona przed chorobami grzybowymi
• Dobór specjalistycznych preparatów o najwyższej skuteczności
• Działanie plonochronne i plonotwórcze
• Atrakcyjna cena za najwyższą jakość

Kompletny pakiet fungicydowy
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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. 2/
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® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy
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●   otrzymujesz kompletną ochronę  
fungicydową zbóż

●   podnosisz poziom plonowania
●   efektywniej zarządzasz czasem
●   oszczędzasz pieniądze
●   ze spokojem patrzysz w przyszłość…

  TILT TURBO 575 EC
Najwyższa skuteczność zwalczania mączniaka  praw-
dziwego poszerzona o inne choroby dolnych liści.
Substancja aktywna: propikonazol – 125 g/l, fenpropidyna – 450 g/l

  UNIX 75 WG
Najwyższa skuteczność zwalczania chorób pod-
suszkowych z dodatkowym działaniem na inne cho-
roby tego okresu.
Substancja aktywna: cyprodynil 750 g/kg

  OLYMPUS 480 SC
Niezwykła skuteczność zwalcza-
nia septorioz połączona z efektem 
plonotwórczym.
Substancja aktywna: chlorotalonil– 400 g/l, 
azoksystrobina – 80 g/l

  MENARA 410 EC
Najszersze spektrum zwalczania 
chorób górnych liści i kłosa z wy-
różniajacym się działaniem inter-
wencyjnym.
Substancja aktywna: propikonazol – 250 g/l, 
cyprokonazol – 160 g/l,

  SEGURIS 215 SC
Najnowsze osiągnięcie laborato-
riów Syngenta w zwalczaniu cho-
rób górnych liści i kłosa wzboga-
cone efektem plonotwórczym.
Substancja aktywna: izopirazam 125 g/l, 
epoksykonazol 90 g/l



Mączniak prawdziwy 
Najczęściej występujący patogen  
we wczesnych fazach rozwoju zbóż
●  Widoczne objawy: wojłokowaty nalot  

na liściach, łodygach, a czasami na kłosach zbóż 
●  Ujemnie wpływa na plonowanie
●  Pogarsza kondycję rośliny uprawnej,  

przez co jest ona bardziej wrażliwa na porażenie 
innymi patogenami.

Tilt Turbo 575 EC 
najwyższa skuteczność w zwalczaniu 
mączniaka prawdziwego

Łamliwość źdźbła zbóż

Unix 75 WG 
najlepsze rozwiązanie problemu  
łamliwości źdźbła
Terminowe przeprowadzenie zabiegu fungicydem  
Unix eliminuje łamliwość źdźbła i zabezpiecza wielkość  
i jakość plonu.

Jedna z najgroźniejszych chorób zbóż,  
występująca we wszystkich gatunkach 
●    Widoczne objawy: medalionowate  

plamy jasnej barwy z ciemnym brzegiem na źdźble
●    Źdźbła murszeją w miejscu plam, co prowadzi do 

bielenia kłosów, słabego wykształcenia ziarna,  
a nawet łamania się źdźbeł i wylegania zbóż.

Czynniki sprzyjające występowaniu  
łamliwości źdźbła
●  Wczesny siew, duży udział zbóż w płodozmianie
●  Podatność odmian 
●  Wilgotna i ciepła zima, chłodne przedwiośnie

Produkt Unix obok doskonałej skuteczności  
na łamliwości zapewnia również skuteczność działania 
na inne choroby występujące w tym okresie. 
Połączenie fungicydu Tilt Turbo z Unix zapewnia:
●  szerokie spektrum zwalczanych chorób  

grzybowych 
●  najwyższą skuteczność zwalczania mączniaka 

prawdziwego nawet w trudnych warunkach  
pogodowych

●  zwalczanie wszystkich typów łamliwości, tj. „R” i „W”

Rekomendujemy zastosowanie preparatu  
Tilt Turbo® 575 EC i Unix® 75 WG w celu zapewnienia  
bezpiecznego rozwoju rośliny.

Rekomendujemy zastosowanie mieszaniny Olympus® 480 SC  
i Menara® 410 EC lub produktu Seguris® 215 SC 
w celu uzyskania najlepszych wyników produkcyjnych.

Olympus 480 SC  
i Menara 410 EC 
najwyższy poziom zabezpieczenia 
przed chorobami

T2
drugi zabieg fungicydowy

Chroni podstawę źdźbła  oraz dolne liście  
przed chorobami grzybowymi we wczesnych  
fazach rozwojowych.

Buduje plon poprzez ochronę górnych liści i kłosa  
przed patogenami grzybowymi oraz poprawę wydajności 
procesów fizjologicznych. 

UP Poznań, 17.06 – BBCH 59-65 – 27 dni po T2

IOR Sośnicowice 2013,ocena na 5 liściu  
20.05 – BBCH 39, 21 dni po zabiegu T1

Skuteczność  
na mączniaka prawdziwego
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kontrola Tilt Turbo  
1,0 l/ha

Tilt Turbo  
0,8 l/ha

Standard 
SDHI 1,0 l/ha

% porażena

16,56

1,06 1,12 1,25

16
14
12
10
8
6
4
2
0

●   Skuteczna ochrona liści i kłosów przed chorobami 
(najwyższa skuteczność przeciwko septoriozom, 
rdzom, mączniakowi, brunatnej plamistości liści, 
rynchosporiozie, plamistości siatkowej)

●   Poprawa plonowania
●   Efekt fitotoniczny
●   Długo utrzymujące się działanie profilaktyczne
●   Natychmiastowa interwencyjność
●   Kompleksowa ochrona fungicydowa pszenicy, 

jęczmienia, pszenżyta i żyta.

Wyniki plonowania po zastosowaniu  
Olympus i Menara Plon, dt/ha

Doświadczenia własne, zabieg T2 wykonany w fazie BBCH 37-39

Olympus 1,2 l/ha  
+ Menara 0,4 l/ha

Standard 1

Standard 2
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70100 20 30 40 50 60

71,5

71,0

68,3

61,2

Seguris 215 SC
innowacyjny fungicyd o wyjątkowo 
długim okresie działania

●   Genialne rozwiązanie w ochronie zbóż,
●   Interwencyjne działanie na patogeny 

chorobotwórcze w połączeniu z długotrwałym, 
niezależnym od przebiegu pogody efektem 
zabezpieczenia przed powtórnymi infekcjami,

●   Wysoka skuteczność zwalczania chorób m.in. 
septoriozy paskowanej liści, rdzy brunatnej  
i brunatnej plamistości liści,

●   Poprawa plonowania, nie tylko przez ograniczenie 
chorób, ale również przez redukcję stresów 
fizjologicznych.

Wyniki plonowania po zastosowaniu Seguris
Plon, dt/ha

Doświadczenia własne, wyniki plonowania Polska 2012, N=4
786664 68 70 72 74 76

kontrola

Standard 2

Standard 1

Seguris 0,8 l/ha

Seguris 1,0 l/ha

łamliwość źdźbła

fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła

Unix

Tilt Turbo

Efekt
uzupełnienia 
skuteczności
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brunatna
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Dwuzabiega technologia ochrony  
Syngenta  zapewnia skuteczną ochronę zbóż  
przed najgroźniejszymi patogenami grzybowymi  
oraz wpływa na poprawę plonowania.

Skuteczność  
na septoriozę paskowaną liści

kontrola

liść podflagowy
liść flagowy

Tilt Turbo  
0,8 l/ha 

Olympus+Menara  
1,2+0,4 l/ha

Tilt Turbo  
0,8 l/ha 
Seguris  
0,8 l/ha

% porażena
18,12

0,44 0,37

11,6

0,2 0,2
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Tilt Turbo  
1,0 l/ha 
Menara  
0,5 l/ha

0,56 0,3

Standard  
1,2 l/ha 

Standard  
0,6 l/ha

0,50 0,6 
1,25

Standard  
1,0 l/ha 

Standard  
1,0 l/ha

6,56

2,5

T1
pierwszy zabieg fungicydowy


