
Bezwględny w walce 
z chorobami grzybowymi

TORES 250 EC – środek grzybobójczy 
zwalczający choroby jabłoni oraz wiśni, 
a także chroniący uprawy rzepaku 
ozimego

 

• skuteczna ochrona przed parchem  
jabłoni od początku fazy różowego  
pąka do końca fazy, gdy owoce  
osiągają wielkość do 20 mm

• najdłuższe działanie interwencyjne
     – do 120 godz. po infekcji (jabłoń)

• ochrona wiśni przed drobną  
plamistością drzew pestkowych

• ochrona rzepaku ozimego przed  
chorobami grzybowymi od początku  
fazy kwitnienie do pełni kwitnienia

• rozszerzona rejestracja o szereg upraw 
małoobszarowych sadowniczych  
i warzywniczych

.

.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 
stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.Więcej informacji na www.synthosAGRO.com

.
Substancja czynna: difenokonazol - 250 g/l

Zastosowanie: 
- zwalczanie parcha jabłoni
- zwalczanie drobnej plamistości drzew pestkowych
  w uprawach wiśni
- zwalczanie czerni krzyżowych oraz zgnilizny  
  twardzikowej w rzepaku ozimym

Pojemność: 250 ml, 500 ml, 1 l

Dawkowanie: 
- jabłonie, wiśnie - 0,2 l/ha
- rzepak ozimy - 0,5 l/ha

Stosowanie:
- jabłoń - BBCH (57 - 72)
- wiśnia - BBCH (71 - 78)
- rzepak ozimy - BBCH (60 - 65)

.

.



Preparat hamuje rozwój infekcji (kiełkowanie zarodników) i zapobiega rozwojowi grzybni. 

Tores 250 EC kontroluje rozwój patogena w momencie wystąpienia objawów -  w jabłoni nawet do 120 dni po infekcji.

TORES 250 EC - zastosowanie w jabłoni TORES 250 EC - zastosowanie w wiśni
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Czerń krzyżowych

Tores 250 EC 0,3 l/ha
Tores 250 EC 0,5 l/ha
Produkt referencyjny 250 EC 0,5 l/ha
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Zgnilizna twardziakowa

Tores 250 EC 0,3 l/ha

Tores 250 EC 0,5 l/ha

Produkt referencyjny 250 EC 0,5 l/ha

TORES 250 EC - ochrona przed 
czernią krzyżowych

TORES 250 EC - ochrona przed 
zgnilizną twardzikową

Tores 250 EC jest bardzo szybko absorbowany przez liście rzepaku i rozprowadzany w całej roślinie, zapewniając działanie  
zapobiegawcze i lecznicze (zatrzymuje infekcję w początkowej fazie rozwoju choroby przed wystąpieniem objawów).

OCHRONA JABŁONI ORAZ WIŚNI 

OCHRONA RZEPAKU OZIMEGO

Wzmocnienie skuteczności Programu Ochrony dzięki użyciu TORES 250 EC.

Wzmocnienie działania 
zapobiegawczego przed 

i po opadzie deszczu

TORES 250 EC
0,2 L/ha

BBCH 57-72

Kaptan Zawiesinowy 50 WP 
3 kg/ha

BBCH 55-74 
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odmiana Nefris odmiana Łutówka - Łowicz odmiana Łutówka - Skierniewice

porażenie chorobą na niechronionych drzewach

skuteczność w zwalczaniu drobnej plamistości liści TORES 250 EC 0,2 l/ha

skuteczność produkt referencyjny 250 EC 0,2 l/ha
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odmiana Ligol odmiana Golden Delicious odmiana Jonagold

porażenie chorobą na niechronionych drzewach

skuteczność w zwalczaniu parcha - liście Tores 250 EC 0,2 l/ha

skuteczność produkt referencyjny 250 EC 0,2 l/ha


