
Dobra prognoza 
dla Twojego zboża
Nowy fungicyd zbożowy na zabieg T1. 
Skuteczny na prognozowane choroby 
podstawy źdźbła i liści.

NOWOŚĆ!

FUNGICYD
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HINT 
Dobra prognoza dla Twojego zboża

Fungicyd przeznaczony do ochrony zbóż przed chorobami podstawy źdźbła, 
liści i kłosów w uprawie pszenicy jarej, ozimej oraz jęczmienia jarego 
i ozimego.

Substancje czynne
HINT ma postać koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Szybkość działania i wysoką skutecz-
ność, nawet w trudnych warunkach, zapewniają mu dwie substancje czynne:

• protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 160 g/l,

• spiroksamina (substancja z grupy ketoamin) – 300 g/l.

Stosowanie
HINT to fungicyd o działaniu układowym, który można aplikować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą 
wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło. Termin końcowy zabiegu, 
zależny od gatunku zbóż, przedstawia poniższy schemat. HINT jest rekomendowany w przypadku dużej 
presji chorób grzybowych, spowodowanej stosowaniem uproszczonych zabiegów agrotechnicznych lub nie-
właściwym płodozmianem. Kompleksowo, szybko i efektywnie zwalcza choroby podstawy źdźbła i liści.

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha 0,75 l/ha

Zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę dzięki połączeniu dwóch 
substancji czynnych, które wzajemnie się uzupełniają.

Doskonały w zabiegach zapobiegawczych i interwencyjnych.

Dzięki działaniu systemicznemu zwalcza szerokie spektrum chorób 
podstawy źdźbła i liści.

Uniwersalny w stosowaniu – od początku fazy strzelania w źdźbło do końca 
fazy kłoszenia.

Doskonałe rozwiązanie
na zabieg T1



HINT 
Dobra prognoza dla Twojego zboża

choroby podstawy źdźbła

Zwalczane choroby pszenicy ozimej:
• łamliwość źdźbła zbóż i traw,

• fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż,

• mączniak prawdziwy zbóż i traw,

• rdza brunatna pszenicy, 

• septorioza paskowana liści pszenicy,

• septorioza plew, 

• brunatna plamistość liści.

Zwalczane choroby pszenicy jarej:
• mączniak prawdziwy zbóż i traw, 

• rdza brunatna pszenicy, 

• septorioza paskowana liści pszenicy, 

• septorioza plew, 

• brunatna plamistość liści.

Zwalczane choroby jęczmienia ozimego i jarego:
• mączniak prawdziwy zbóż i traw,

• rdza jęczmienia,

• plamistość siatkowa jęczmienia,

• łamliwość źdźbła zbóż i traw,

• fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż,

• rynchosporioza zbóż.

mączniak prawdziwy zbóż i traw septorioza paskowana liścibrunatna plamistość liści

plamistość siatkowa jęczmienia rynchosporioza zbóżrdza brunatna

Szerokie spektrum 
zwalczanych chorób zbóż



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 

GRZEGORZ KUPISZ
tel. 509 476 220
grzegorz.kupisz@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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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.
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