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 Proste i elastyczne
stosowanie

//  Silny przeciwko łamliwości podstawy źdźbła

//  Silne działanie przeciwko mączniakowi prawdziwemu

//  Silne działanie interwencyjne i długotrwała ochrona
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Input Triple dzięki wyrafinowanemu 
połączeniu trzech aktywnych składników jest 

jeszcze skuteczniejszy niż dotychczasowe 
produkty, zwłaszcza w walce z wczesnymi 

chorobami zbóż. Nowe połączenie zapewnia 
silny efekt działania przeciwko chorobom 
wczesnego rozwoju roślin.

3POTRÓJNIE
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 Zwalczanie 
 wczesnych chorób zbóż 
osiąga nowe poziomy



Poprzez wprowadzenie do produktu specjalistycznego składnika 
przeciwko mączniakowi prawdziwemu – proquinazydu, zapew‑
nia znakomite działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Środek 
stosowany na początku strzelania w źdźbło zabezpiecza zbo‑
ża na długi czas i stanowi podstawę dla wysokich plonów.

Proquinazyd działa zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu 
chorób grzybowych. Przeciwdziała rozwojowi chorób poprzez 
hamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Indukuje również 
naturalną odporność roślin.

Drugim składnikiem środka jest protiokonazol, który zapewnia 
systemiczną ochronę przed patogenami. Działa, ograniczając 
biosyntezę steroli grzybów, np. hamując budowę ścian 
komórkowych grzybów patogenicznych. Protiokonazol, pomimo 
swoich właściwości systemicznych, nie prowadzi do efektu 
fitotoksycznego podczas szybkiego tempa wzrostu roślin. 
Działa zapobiegawczo i interwencyjnie.

Trzecim składnikiem środka jest spiroksamina 
o działaniu interwencyjnym i zapobiegawczym. 
Przyspiesza i wspomaga wnikanie towarzyszących 
substancji aktywnych do wnętrza roślin, w wyniku 
czego zwiększa się ich zawartość w tkankach roślin, 
zapewniając lepsze działanie interwencyjne środka.

Input Triple stosowany na początku 
strzelania w źdźbło stanowi podstawę  
dla wysokich plonów. 

Nowe połączenie składników  
aktywnych doskonale sprawdza się 

w praktyce, chroniąc zboża przed 
najważniejszymi chorobami  
wczesnego rozwoju.
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Siła trzech substancji
//  Proquinazyd jest specjalistą w zwalczaniu mączniaka prawdziwego 

o szczególnie długotrwałym działaniu. Dzięki dystrybucji systemicz‑
nej w roślinie chroni również części roślin, które rozwijają się dopiero 
po użyciu środka. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwko sep‑
toriozom, brunatnej plamistości liści, rdzy i plamistości siatkowej.

//  Protiokonazol, jako najsilniejszy składnik aktywny z grupy azoli, 
zapewnia bardzo dobre efekty lecznicze i szerokie spektrum 
działania. Zastosowanie w terminie fazy strzelania w źdźbło 
do fazy drugiego kolanka zapewnia długotrwałe zwalcza‑
nie chorób podstawy źdźbła, w tym łamliwość źdźbła.

//  Spiroksamina działa dodatkowo przeciwko mącznia‑
kowi prawdziwemu, rdzy brunatnej i żółtej. Wspomaga 
również skuteczność protiokonazolu, w szczegól‑
ności przeciwko łamliwości źdźbła i septoriozie.

Zarządzanie odpornością
Wszystkie trzy substancje pochodzą z różnych klas według 
FRAC* i chronią się wzajemnie za pomocą różnych mecha‑
nizmów działania. Rezultatem jest zintegrowane zarządzanie 
odpornością z Input Triple oraz skuteczne zwalczanie chorób.

Mocny partner w pierwszym zabiegu
Kolejnym atutem Input Triple jest formulacja Leafshield, 
która zwiększa moc działania środka. Zapewnia dobre 
zwilżanie roślin, szybką odporność na deszcz, dobrą 
dostępność składników aktywnych w miejscu działania. 
Jednocześnie daje rolnikom dodatkowe korzyści pod 
względem elastyczności stosowania i terminu aplikacji.
 
Skuteczna eliminacja mączniaka i łamliwości
Liczne badania przeprowadzone w wielu lokaliza‑
cjach potwierdziły wysoką skuteczność Input Triple 
w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób.  

Skuteczność działania Input Triple  
pszenica ozima, doświadczenia BCS 2019
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* Komitet ds. badania odporności patogenów na fungicydy.



Siła produktu w porównaniu do innych 
rozwiązań jest szczególnie widoczna 

w przeciwdziałaniu łamliwości źdźbła 
oraz w długotrwałym działaniu ochronnym 

przeciwko mączniakowi prawdziwemu.

Zalecenia stosowania  
Input Triple

Dzięki swoim właściwościom Input Triple jest 
fungicydem elastycznym w stosowaniu. Jeśli 

jest taka potrzeba, można go użyć natychmiast 
po rozpoczęciu wegetacji, ponieważ działa prze‑

ciwko chorobom nawet w niskich temperaturach. 
Zakres stosowania obejmuje okres od fazy BBCH 

30 do 49. Jednak zastosowanie potrójnej ochrony 
z Input Triple najlepiej wykorzystać w terminie po‑

czątku strzelania w źdźbło, kiedy choroby zaczynają 
się rozwijać, wówczas zwalczanie łamliwości źdźbła 

będzie zapewnione na najwyższym poziomie. Późniejsze 
zastosowanie też jest możliwe ale, jeśli celem zwalcza‑

nia jest łamliwość źdźbła, to jego efekt będzie nieznacznie 
niższy. Pomimo tego produkt wyróżnia się tym, iż zwalcza 

łamliwość nawet w późniejszych fazach rozwojowych.

Input Triple to wysokiej klasy fungicyd 
do stosowania w pierwszym zabiegu. 

Doskonale sprawdzi się na plantacjach 
do ochrony jednozabiegowej, jak 

również w programach ochrony, gdzie 
będzie doskonałą bazą dla dalszych 

aplikacji. Fungicyd można stosować 
we wszystkich gatunkach zbóż.



// RODZAJ PREPARATU

Fungicyd w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji 
wodnej (EC) o działaniu 
układowym, do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby.

// SKŁAD 

•  proquinazyd (związek z grupy 
chinazolin) – 40 g/l

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

•  spiroksamina (związek z grupy 
ketoamin) – 200 g/l

// ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto 
ozime, jęczmień jary

// ZWALCZANE AGROFAGI

łamliwość źdźbła zbóż i traw, 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
septorioza paskowana liści 
pszenicy, septoriozy liści, brunatna 
plamistość liści, plamistość 
siatkowa jęczmienia, rdza brunatna 
żyta, rynchosporioza zbóż

// TERMIN STOSOWANIA

Środek stosować zapobiegawczo 
lub z chwilą wystąpienia pierwszych 
objawów chorób, od początku fazy 
strzelania w źdźbło do widocznych 
pierwszych ości (BBCH 30‑49).

// DAWKA

maksymalna/zalecana 
dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,25 l/ha

// UWAGI

•  zalecana ilość wody:  
150–400 l/ha

•  zalecane opryskiwanie: 
drobnokropliste

Środek przeznaczony 
do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych.

Input Triple doskonale uzupełnia się  
w programie dwuzabiegowym  
z Ascrą Xpro, tworząc skuteczny,  

wysokowydajny i ekonomiczny  
program ochrony.

Input® Triple Ascra® Xpro™
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CZYM JEST 
ROLNICTWO 
ZRÓWNOWAŻONE?
To wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej 
efektywne wykorzystanie zasobów, np.: gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, 
nasion, nawozów, energii, które jednocześnie pozwalają zachować opłacalność produkcji 
rolniczej i zapewnić jej akceptację społeczną.

I poprzez wiele innych działań

www.agro.bayer.com.pl
www.rolnictwozrownowazone.pl

Ściśle przestrzegaj zasad integrowanej 
ochrony roślin i bezpiecznego stosowania 
środków ochrony roślin.

Zapobiegaj odporności agrofagów 
na środki ochrony roślin.

Dbaj o to, by opakowania po środkach 
ochrony roślin, oznaczone specjalnymi 
piktogramami, były zwracane 
do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

Dobieraj odmiany roślin uprawnych odpornych lub tolerancyjnych na agrofagi oraz posiadają cych
inne cechy zrównoważone, np. niską wilgotność ziarna w czasie zbioru (efekt DRY-DOWN), 
podwyższoną tolerancję na wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie. 

Przystosuj miejsce do mycia 
opryskiwacza i korzystaj z instalacji 
do usuwania popłuczyn.

Korzystaj z rozwiązań cyfrowych 
pozwalających na precyzyjne 
stosowanie nawozów, środków
ochrony roślin i nasion.

 Przechowuj preparaty w zamykanym 
magazynie, bez dostępu osób 
niepowołanych i zwierząt.

W JAKI SPOSÓB TY MOŻESZ WPROWADZAĆ 
ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE?



OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE, POMOC MEDYCZNA:

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00 
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09 

Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze

umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Stosuj rękawice nitrylowe i kombinezon 
ochronny. To najtańsze i skuteczne sposoby 
dbania o swoje zdrowie w pracy – zarówno 

podczas napełniania opryskiwacza, 
jak i udrożniania dysz lub mycia 

opryskiwacza po zabiegu.

Stosuj maski zgodnie ze wskazaniami 
na etykiecie produktu. Dobierz właściwą 

maskę do używanych preparatów: 
przeciwpyłową, filtrującą, pochłaniającą itp.

– tak, aby nie wdychać pyłu 
ze sproszkowanych lub granulowanych 

preparatów ani rozpylonej cieczy roboczej.  

Środki ochrony roślin przechowuj 
pod kluczem, by niepowołane osoby 

nie były narażone na przypadkowy kontakt.

Opakowania po środkach ochrony roślin 
przepłucz trzykrotnie, popłuczyny wlej 
do opryskiwacza, przedziuraw ostrym 

narzędziem opakowanie i oddaj do punktu 
zakupu lub firmy Remondis.

Bądź szczególnie ostrożny, stosując środki 
owadobójcze w uprawach atrakcyjnych dla 
pszczół (rzepak, kwitnące drzewa i krzewy). 

Niektórych środków nie wolno stosować 
w okresie kwitnienia upraw, by nie szkodzić 

pszczołom. Również kwitnące chwasty 
są atrakcyjne dla pszczół. 

Przestrzegaj okresu karencji, czyli 
minimalnego czasu, jaki musi upłynąć 

od oprysku do zbioru. Przestrzegaj okresu 
prewencji dla ludzi i zwierząt, w tym 

pszczół.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o środkach ochrony 
roślin Bayer oraz o nasionach marki Dekalb.

600 294 400
Infolinia ze specjalistą Bayer 

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl


