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Technologia Zboża ZDROWY ŁAN PREMIUM 

ADIUWANT

NAWOŻENIE
DOLISTNE

FUNGICYD

T1

IonBlue® – 0,3–0,5 l/ha

INEX-A – 0,1 l/ha INEX-A – 0,1 l/ha INEX-A – 0,1 l/ha

IonBlue® – 0,5 l/ha

SYRIUS 250 EW – 0,6 l/ha

T2 T3

NOWOŚĆ

NOWOŚĆVITISSIMO – 0,75–1 l/ha

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

IonBlue® – 0,3–05 l/ha

BARRIER Si-Ca – 1 l/ha

ALFA MIKRO – 2 l/ha

ALFA MAKRO – 1 l/ha

UNIX 75 WG – 0,4 kg/ha

PRAKTIS – 0,4–0,5 l/ha

NOWOŚĆINOVIS FLEX – 0,3 l/ha

ALFA MAKRO – 1 l/ha

MAXI-GROW – 0,5 l/ha

ELATUS PLUS – 0,5 l/ha

PLEXEO – 0,6 l/ha
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Zwiększa 
wytrzymałość  

i odporność roślin

Uzupełnia 
podstawowe 

składniki 
pokarmowe

Uzupełnia 
bioaktywną 
miedź

Dostarcza 
energii 
w najważniejszych 
momentach rozwoju

Podnosi
efektywność 
zabiegów 
nalistnych

Unikatowa technologia ochrony fungicydowej zboż oparta na 7 różnych i niepowtarzających się substancjach czyn-
nych, uzupełniających się mechanizmami, mobilnością i szybkością działania w celu utrzymania najwyższej kondycji 
zdrowotnej roślin. Rozwiązanie eliminuje zagrożenia związane z budową odporności patogenów na często powta-
rzające się substancje czynne w kolejnych zabiegach ochrony roślin.

ZABIEG T1 
Fundament do osiągania najwyższych plonów
 Skuteczne w niskich temperaturach
 Interwencyjne i zapobiegawcze działanie na choroby  
okresu T1

 Pełne spektrum zwalczanych chorób 
 Zróżnicowana prędkość translokacji substancji 

ZABIEG T3 
Utrzymanie wielkości i jakości plonu zbóż
 Połączenie dwóch triazoli uzupełniających 
się spektrum działania

 Skuteczna ochrona skierowana na grzyby  
z rodzaju Fuzarium

 Dwie substancje niepojawiające się we 
wcześniejszych  
zabiegach T1 i T2

Kolejność dozowania w mieszaninie zbiornikowej: 1. adiuwant; 2. nawozy dolistne; 3. fungicyd
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ZABIEG T2 
Utrzymanie najwyższego potencjału plonowania zbóż
  Dwie najnowsze substancje z grupy SDHI oraz triazoli
  Brak odporności chorób na substancje aktywne 
  Bardzo wysoka skuteczność przeciwko septoriozom  
i rdzom

 Równomierne rozmieszczenie substancji w tkankach liści
  Długotrwała ochrona nawet do 50 dni

!Skutecznie 
chroni przed 
chorobami kłosa
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