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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.

Od wielu lat fungicyd nr 1 na rynku*

  najwyższa skuteczność przeciw mączniakowi prawdziwemu
  Silne działanie interwencyjne i długotrwałe zabezpieczające
  Wysoka skuteczność nawet w niskich temperaturach
  Szerokie spektrum zwalczania najważniejszych chorób zbożowych
   elastyczne terminy stosowania, możliwość użycia  
we wszystkich gatunkach zbóż

Pierwszy zabieg fungicydowy

Z powodzeniem stosowana na setkach tysięcy hektarów rocznie

  najbardziej uniwersalny fungicyd zbożowy
   Skuteczny na wszystkie najważniejsze choroby grzybowe,  
we wszystkich gatunkach zbóż

  Dzięki kombinacji dwóch substancji aktywnych działa szybko i skutecznie
  Działa interwencyjnie i zapobiegawczo

Profil produktu: tilt turbo jest środkiem grzybobójczym w formie 
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, 
do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego 
w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. 
Substancja aktywna:  fenpropidyna – 450 g/l, propikonazol – 125 g/l. 
Zalecana dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha. 
Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło.
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Profil produktu: Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania  
emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych. 
Substancja aktywna: propikonazol – 250 g/l, cyprokonazol – 80 g/l. 
Zalecana dawka: 0,5 l/ha solo. 
Termin stosowania: od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia.

PołącZenie PRePaRaTów TilT TuRBo i aRTea STanowi 
Pełen PRogRaM ochRony PRZed choRoBaMi 
gRZyBowyMi w całyM okReSie ZagRożenia inFekcją, 
co wPływa PoZyTywnie na ZwiękSZenie Plonowania.

*wg badań panelowych niezależnej agencji badawczej, 2013

drugi zabieg fungicydowy




