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Wirtuoz® 520 EC – Niezwykle skuteczna kompozycja substancji
aktywnych

ZawartoÊç substancji aktywnych

Oddajemy w Paƒstwa r´ce jedyny, niepowta-
rzalny fungicyd do zwalczania chorób grzy-
bowych w zbo˝ach. W jego sk∏ad wchodzà a˝ 
3 substancje aktywne. Ich dobór, specjalnie
dopasowany do patogenów wyst´pujàcych 
w warunkach Polski, a tak˝e bardzo wysoka
koncentracja (∏àcznie 520 g w 1 litrze Êrodka)
powoduje, ˝e Wirtuoz® 520 EC jest bardzo
skuteczny.

Wirtuoz® 520 EC to gotowa formulacja 
3 najbardziej po˝àdanych w pierwszym zabiegu
substancji aktywnych z ró˝nych grup
chemicznych (prochloraz – imidazole, 

tebukonazol – triazole, proquinazid – 
quinozoliny). Doskonale ∏àczy w sobie
w∏aÊciwoÊci zapobiegawcze proquinazidu 
z dzia∏aniem wyniszczajàcym prochlorazu 
i tebukonazolu. Taki uk∏ad substancji akty-
wnych to wielokierunkowy sposób dzia∏ania
(proquinazid – kontaktowy, prochloraz 
i tebukonazol – wg∏´bne i systemiczne).

Wirtuoz® 520 EC to najbardziej kompletny
fungicyd pod wzgl´dem sk∏adu, koncentracji
substancji aktywnych oraz spektrum zwalcza-
nych chorób.

2

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli)
320 g w 1 l Êrodka

tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli)
160 g w 1 l Êrodka

proquinazid (zwiàzek z grupy quinozoliny)
40 g w 1 l Êrodka
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Wirtuoz® 520 EC – Charakterystyka

Opis dzia∏ania

Wirtuoz® 520 EC jest Êrodkiem grzybobójczym w postaci p∏ynu do
sporzàdzania emulsji wodnej o dzia∏aniu kontaktowym i systemicznym,
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbó˝
przed chorobami grzybowymi.

Zakres stosowania, terminy i dawki

1. Pszenica ozima

• brunatna plamistoÊç liÊci, fuzaryjna zgorzel podstawy êdêb∏a, ∏amliwoÊç êdêb∏a,
màczniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liÊci, 
septorioza plew. Wirtuoz® 520 EC ogranicza wyst´powanie czerni k∏osów.
Zalecana dawka: 0,75 – 1,25 l/ha.
Ârodek stosowaç zapobiegawczo lub z chwilà wystàpienia pierwszych objawów chorób:
od poczàtku krzewienia do koƒca fazy k∏oszenia.
Zalecana iloÊç wody: 200–400 l/ha.

2. Pszen˝yto ozime

• brunatna plamistoÊç liÊci, fuzarioza k∏osów, màczniak prawdziwy, rdza brunatna,
septorioza paskowana liÊci, septorioza plew.
Zalecana dawka: 0,75 – 1,25 l/ha.
Ârodek stosowaç zapobiegawczo lub z chwilà wystàpienia pierwszych objawów chorób:
od poczàtku krzewi nia do koƒca fazy k∏oszenia.
Zalecana iloÊç wody: 200–400 l/ha.

3. J´czmieƒ jary

• màczniak prawdziwy, plamistoÊç siatkowa liÊci, rdza kar∏owa, rynchosporioza.
Zalecana dawka: 0,75 – 1,25 l/ha.
Ârodek stosowaç zapobiegawczo lub z chwilà wystàpienia pierwszych objawów chorób:
od poczàtku krzewi nia do koƒca fazy k∏oszenia.
Zalecana iloÊç wody: 200–400 l/ha.

4. ˝yto ozime

• màczniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbó˝.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,25 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Ârodek stosowaç zapobiegawczo lub z chwilà wystàpienia pierwszych objawów chorób: 
od poczàtku krzewienia do koƒca fazy k∏oszenia.
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Wirtuoz® 520 EC – Umiejscowienie w programach ochrony 
pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi

Pszenica ozima

Bardzo istotnym elementem ca∏ej technologii
zwalczania chorób jest pierwszy zabieg. 
Jego niewykonanie albo spóênienie wp∏ywa
bardzo niekorzystnie na uzyskiwany póêniej
plon. Strat powstajàcych w tym okresie ju˝ nie
mo˝na nadrobiç. Na podstawie doÊwiadczeƒ

makro- i mikropoletkowych wykonanych na
przestrzeni ostatnich lat rekomendujemy 
zastosowanie Êrodka Wirtuoz® 520 EC jako
pierwszy zabieg tzw. T1 (faza rozwojowa
pszenicy BBCH 29-31) w technologiach 
dwu- lub trzyzabiegowych.

Przyk∏adowy program zwalczania chorób grzybowych w pszenicy ozimej 

z zastosowaniem Êrodka Wirtuoz® 520 EC. Program Wirtuoz® – Reveller®

T1:
Wirtuoz® 520 EC

1l/ha

T2:
Reveller® 280 SC

1l/ha
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Wirtuoz® 520 EC – Umiejscowienie w programach ochrony 
pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi

Pszen˝yto ozime

Pszen˝yto ozime:

Program STANDARD
Wirtuoz® 520 EC  1 l/ha

T1:
Wirtuoz® 520 EC

1 l/ha

T2:
dodatkowy zabieg

fungicydowy

Pszen˝yto ozime:

Program INTENSYWNY

W warunkach technologii Êredniointensywnej
dla odmian o wi´kszej odpornoÊci, w zmianowa-
niu o zwi´kszonym udziale gatunków niezbo˝o-
wych (ponad 30%), umiarkowanym nawo˝eniu
azotem, gdzie oczekiwane plony nie przekra-

czajà 5–6 t/ha, a tak˝e w przypadku bardzo
dobrej kondycji roÊlin po zimie, dobrà ochron´
pszen˝yta mo˝na zapewniç stosujàc program

jednozabiegowy STANDARD.

W warunkach zwi´kszonego poziomu intensy-
fikacji, w przypadku uprawy odmian wra˝li-
wszych na choroby, w p∏odozmianch zbo˝owych
i przy zastosowaniu wy˝szych dawek azotu, 

a tak˝e w warunkach gorszej kondycji roÊlin 
po zimie, zalecane jest zastosowanie programu

dwuzabiegowego INTENSYWNEGO.

A5Wirtuoz14  1/13/14  4:16 PM  Page 5



6

Wirtuoz® 520 EC – Wirtuoz wÊród fungicydów spektrum 
zwalczanych chorób

Bioràc pod uwag´ praktyczne obserwacje 
z licznych doÊwiadczeƒ mo˝emy stwierdziç, 
˝e Wirtuoz® 520 EC zwalcza wszystkie istotne
choroby zbó˝ wyst´pujàce w Polsce.
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Wirtuoz® 520 EC – KorzyÊci p∏ynàce z jego zastosowania

Wirtuoz® 520 EC to gotowe, kompletne
rozwiàzanie, idealne dla producentów zbó˝

myÊlàcych o wysokich plonach 
doskona∏ej jakoÊci

Najbardziej kompletny fungicyd pod wzgl´dem sk∏adu oraz koncentracji substancji 

aktywnych, dzi´ki czemu zwalcza wszystkie najwa˝niejsze choroby w pszenicy ozimej, 
pszen˝ycie ozimym i j´czmieniu jarym. Nie trzeba dodawaç do niego ˝adnych innych Êrodków 
i podwy˝szaç nak∏adów. Nie ma takiego drugiego gotowego fungicydu na rynku.

Doskona∏y w zwalczaniu kompleksu chorób podstawy êdêb∏a, dzi´ki czemu stosowany 
w pierwszym zabiegu w pszenicy ozimej daje dobre podwaliny do budowania wysokich plonów.

Kontrola fuzarioz ju˝ od najwczeÊniejszych faz rozwojowych pszenicy ozimej, dzi´ki czemu
po jego zastosowaniu uzyskujemy wysokie paramerty jakoÊciowe zbieranego ziarna.

Elastyczny w stosowaniu, dzi´ki czemu wyÊmienicie nadaje si´ do pierwszych zabiegów 
w ka˝dym programie zwalczania chorób grzybowych, jak równie˝ do stosowania jako samodzielny
zabieg w programach ekstensywnych dla ró˝nych odmian pszenicy ozimej i pszen˝yta.

Szeroki zakres zarejestrowanej dawki na hektar, dzi´ki czemu mo˝emy dopasowaç ochron´ 
do faktycznego zagro˝enia chorobami na konkretnym polu.
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Badania naukowe dowodzà, ˝e prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierujàcego (nawet przy u˝yciu
zestawów g∏oÊnomówiàcych) zwi´ksza ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeƒstwo kierujàcego i pozo-
sta∏ych u˝ytkowników dróg, w firmie DuPont obowiàzuje procedura, w której u˝ywanie telefonów
komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozostawienie informacji po w∏àczeniu si´ poczty
g∏osowej, dzi´ki temu Przedstawiciele b´dà mogli si´ z Paƒstwem skontaktowaç.
Ze Êrodków ochrony roÊlin nale˝y korzystaç z zachowaniem bezpieczeƒstwa. Przed ka˝dym u˝yciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczàce produktu. Zwróç uwag´ na
zwroty wskazujàce rodzaj zagro˝enia oraz przestrzegaj Êrodków bezpieczeƒstwa zamieszczonych 
w etykiecie. Opró˝nione opakowania przep∏ukaç trzykrotnie wodà, a pop∏uczyny wlaç do zbiornika opryski-
wacza z cieczà u˝ytkowà. Opró˝nione opakowania po Êrodku zwróciç do sprzedawcy, u którego Êrodek
zosta∏ zakupiony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl

Wirtuoz®, Reveller® – znaki handlowe zarejestrowane przez firm´ DuPont.
DuPont® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
The miracles of science TM – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Post´pu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50

Mened˝erowie Regionalni i Doradcy Techniczni w Polsce:
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