Treso

®

TRESO – podstawowe informacje
®

RODZAJ PREPARATU:
SUBSTANCJA CZYNNA:
FORMULACJA:
CHRONIONE UPRAWY:

ZWALCZANE CHOROBY:

ZALECANA DAWKA:
ZALECANA ILOŚĆ WODY:

fungicyd
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 500 g/kg
koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
rzepak ozimy oraz uprawy małoobszarowe: rzepak jary, rzepik ozimy i jary,
lnianka siewna ozima i jara, gorczyca sarepska, gorczyca biała, gorczyca
czarna, soja; len – wykorzystanie na olej i siemię, włókno oraz na nasiona;
konopie – wykorzystanie na olej, włókno oraz na nasiona.
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń*, czerń krzyżowych*, bielik krzyżowych*,
antraknoza soi*, askochytoza*, chwościk soi*, purpurowa cerkosporioza soi*,
septorioza soi*, antraknoza lnu*, rdza lnu*, pasmo lnu*, alternarioza lnu*,
septorioza konopi*, szara plamistość łodyg konopi*
0,5 – 0,75 kg/ha
Dla najlepszej skuteczności zabiegu zalecana dawka cieczy użytkowej
250-400 l/ha

RZEPAK POD PEWNĄ
OCHRONĄ

* rejestracja w uprawach małoobszarowych

Termin stosowania:
0,5 – 0,75 kg/ha

Skuteczny

Ekspert w walce ze zgnilizną twardzikową.

Plonotwórczy

Długotrwałe utrzymywanie zdrowego i silnego łanu.

Innowacyjny

Unikalna substancja z nowej grupy chemicznej w uprawie rzepaku.

www.STOPodpornosci.pl

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel.: (22) 32 60 601

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. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Skuteczny • Plonotwórczy • Innowacyjny

SKUTECZNY

PLONOTWÓRCZY

Treso® to ekspert w walce ze zgnilizną twardzikową. Ta najgroźniejsza choroba wywoływana
przez grzyba Sclerotinia Sclerotiorum, atakująca
rzepak w okresie kwitnienia, może ograniczyć plo-

nowanie nawet do 60%. Treso® wykazuje ponadprzeciętną skuteczność w zwalczaniu tej choroby,
co potwierdzają badania prowadzone w kraju i za
granicą.

% porażenia przez Sclerotinia sclerotiorum

Treso® długotrwale utrzymuje zdrowy i silny łan.
Preparat odznacza się wysoką fotostabilnością,
przez co okres jego działania ulega znacznemu wy-

Plon rzepaku ozimego (dt/ha)
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dłużeniu. Dzięki temu zastosowanie Treso® przynosi wymierne korzyści podczas żniw – WYSOKIE
PLONY.
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Kontrola

Treso® w dawce Treso® w dawce
0,75 kg/ha
0,5 kg/ha

Produkt
porównawczy 1

produkt porównawczy 1 – (fluopyram 125 g/l + protiokonazol 125 g/l)
w dawce 1 l/ha

Doświadczenie polowe, 2021 (Polska – Winna Góra)
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Kontrola

Treso® w dawce Treso® w dawce
0,75 kg/ha
0,5 kg/ha

Produkt
porównawczy 2

produkt porównawczy 2 – (dimoksystrobina 200 g/l + boskalid 200 g/l)
w dawce 0,5 l/ha

Doświadczenie polowe, 2020 (Niemcy – Hardegsen)
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Kontrola

Treso® w dawce Treso® w dawce
Produkt
0,75 kg/ha
0,5 kg/ha
porównawczy 1

produkt porównawczy 1 – (fluopyram 125 g/l + protiokonazol 125 g/l)
w dawce 1 l/ha

Doświadczenie polowe, 2021 (Polska – Kaźmierz)

Kontrola

Treso® w dawce Treso® w dawce
Produkt
0,75 kg/ha
0,5 kg/ha
porównawczy 2

produkt porównawczy 2 – (dimoksystrobina 200 g/l + boskalid 200 g/l)
w dawce 0,5 l/ha

Doświadczenie polowe, 2020 (Niemcy – Hungerstorf)

INNOWACYJNY
Treso® to absolutna nowość na rynku fungicydów w okołokwitnieniowej ochronie rzepaku.
Preparat w swoim składzie zawiera nową substancję z grupy fenylopiroli, niestosowanej dotąd w
uprawie rzepaku. Pamiętajmy, że zgodnie z dobrą
praktyką rolniczą powinniśmy przemiennie stosować preparaty o odmiennych mechanizmach

Doświadczenie polowe, kontrola 2020 (Błonie)

Doświadczenie polowe, Treso® 0,75 kg/ha, 2020 (Błonie)

Preparat silnie
wiąże się z warstwą
woskową liścia

Treso® zaburza ciśnienie
osmotyczne wewnątrz komórek
patogena, w konsekwencji
przyczyniając się
do ich rozerwania

Doświadczenie polowe, kontrola 2020 (Kraków)

Doświadczenie polowe, Treso® 0,75 kg/ha, 2020 (Kraków)

działania. Często jednak wybierając preparat kierujemy się jedynie zmianą substancji czynnej, nie
zwracając uwagi na grupę, przez co patogen niejako „uczy się” mechanizmu działania środka i uodparnia się. Dzięki zawartości unikalnej substancji,
o nowym mechanizmie działania Treso® jest idealnym elementem strategii antyodpornościowej.

Jak działa Treso®?

Blokuje kiełkowanie
zarodników
i wzrost grzybni

