
 Idealny produkt na pierwszy zabieg fungicydowy T1
  Najskuteczniejsze rozwiązanie problemu chorób podstawy źdźbła
  W mieszaninie z Tilt Turbo® 575 EC zapewnia najwyższą  
skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego  
i innych chorób liści

Żadnych złamań



Unix 75 WG 
najlepsze rozwiązanie  
problemu łamliwości źdźbła
Terminowe przeprowadzenie zabiegu fungicy-
dem Unix eliminuje łamliwość źdźbła i zabezpie-
cza wielkość i jakość plonu.

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

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

T1 pierwszy zabieg fungicydowy

Ograniczenie porażenia łamliwością podstawy 
źdźbła przez badane preparaty

IOR Sośnicowice 2014

kontrola

% porażena

69,15

Unix 0.6 kg/ha
Tilt Turbo 0,6 l/ha

28,9

Standard 1
1,25 l/ha

31,8

Standard 2
1,2 l/ha

58,9

Standard 3
1,0 l/ha

43,4
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Łamliwość źdźbła zbóż
Jedna z najgroźniejszych chorób zbóż, wystę-
pująca we wszystkich gatunkach 
   Widoczne objawy: medalionowate plamy 

jasnej barwy z ciemnym brzegiem na źdźble
   Źdźbła murszeją w miejscu plam, co prowa-

dzi do bielenia kłosów, słabego wykształ-
cenia 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

Profil produktu: Unix jest środkiem grzybobój-
czym w formie granul do sporządzania zawiesiny 
wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 
zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi. 

Unix 75 WG – najwyższa skuteczność zwalczania  
chorób podstawy źdźbła z dodatkowym działaniem  
na inne choroby tego okresu

Substancja aktywna: cyprodynil (związek z grupy 
anilinopirimidyn) – 750 g/kg (75%)
Zalecana dawka: Zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,7-1,0 kg/ha
Termin stosowania:
pszenica ozima: środek stosować od początku fazy 
strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka 
(BBCH 30-32).
jęczmień ozimy: do zwalczania łamliwości źdźbła 
środek stosować od początku fazy strzelania  
w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 
30-32). Do zwalczania pozostałych chorób stosować 
zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania 
w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).

Zwalczane choroby:
pszenica: łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy 
źdźbła, mączniak prawdziwy, septoriozy liści, brunatna 
plamistość liści
jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, 
plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż

Syngenta Polska Sp. z o.o. 
ul. Szamocka 8, 01-748 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.

® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy
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