
Dostępne opakowania:
1 l, 5 l oraz 10 l.

Zboża pod 
najlepszą ochroną
Fungicyd zbożowy o działaniu zapobiegawczym, 
interwencyjnym oraz wyniszczającym. 
Do stosowania w pszenicy ozimej i jarej, 
jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie 
ozimym i jarym oraz w życie.

NOWOŚĆ!
Rejestracja poszerzona 

o kolejne uprawy
zbóż!
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PROTEFIN® Zboża pod 
najlepszą ochroną

Protefin to fungicyd w postaci koncentratu o  działaniu układowym do  stosowania zapobiegawczego, 
interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zwalcza choroby grzybowe w uprawach pszenicy ozimej, pszenicy 
jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego, pszenżyta jarego i żyta. 
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Szerokie spektrum zwalczanych chorób. 
Działanie zapobiegawcze, interwencyjne oraz wyniszczające. 

Widoczny efekt zieloności.

Elastyczność stosowania. Szerokie okno aplikacji: BBCH 30–59.

Wysoka skuteczność zwalczania chorób liści i kłosa.

Stosowanie fungicydu Protefin

Zwalczane choroby zbóż

Substancja czynna łamliwość 
źdźbła mączniak septorioza rdza żółta rdza brunatna fuzarioza 

zbóż

protiokonazol 4 3 3 4 2 4

tebukonazol b.d. 2 1 4 4 3

Działanie substancji czynnych na popularne choroby zbóż

Poziom kontroli: 5 – najwyższy, 1 – najniższy.
Źródło: Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), kwiecień 2020.

Stosowanie w pszenicy ozimej i jarej, 
jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie, życie.

Zawartość substancji czynnych:
• protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%),
• tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,7%).

Dawkowanie: 0,75–1 l/haPROTEFIN®

Wyniki badań, dokumentujące zawartość najgroźniejszych mykotoksyn 
w ziarnie pszenicy ozimej [µg/kg ziarna]

Zwalczane choroby pszenicy 
ozimej i jarej:

• mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
• rdza brunatna pszenicy, 
• brunatna plamistość liści,
• septorioza paskowana liści pszenicy,
• septorioza plew,
• fuzarioza kłosów, 
• czerń zbóż.

Zwalczane choroby 
pszenżyta ozimego i jarego:

• mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
• rdza brunatna,
• brunatna plamistość liści,
• septorioza plew,
• septorioza paskowana liści, 
• rynchosporioza zbóż,  
• fuzarioza kłosów.

Zwalczane choroby jęczmienia 
ozimego i jarego:

• mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
• rdza jęczmienia, 
• rynchosporioza zbóż, 
• plamistość siatkowa jęczmienia, 
• fuzarioza kłosów, 
• czerń zbóż.

Zwalczane choroby żyta: 

• rdza brunatna,
• brunatna plamistość liści, 
• rynchosporioza zbóż,  
• fuzarioza kłosów.

Protefin skutecznie zwalcza 10 najczęściej występujących chorób zbóż. Dzięki połączeniu dwóch uzupełnia-
jących się substancji czynnych (protiokonazolu z tebukonazolem) środek zapewnia wysoki stopień ochrony 
upraw przed chorobami grzybowymi.

10 chorób zbóż,
jedno skuteczne lekarstwo

Źródło: Puławy, 2013, UP w Lublinie.
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ARKADIUSZ BUJALSKI
tel. 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK
tel. 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel. 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl 

PIOTR SOCHACKI
tel. 509 476 220
piotr.sochacki@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel. 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel. 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel. 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel. 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel. 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel. 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel. 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel. 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl 

JUSTYNA WASIAK
tel. 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl
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SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


