
Tocata Duo
Skuteczność, opłacalność, plon!

To się liczy!

®
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 Pozycjonowanie



Tocata Duo®

Charakterystyka produktu

Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i 

interwencyjnego w zbożach.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:

 epoksykonazol – 125 g/l

 krezoksym metylu – 125 g/l

Dawkowanie: 0,8–1,0 l/ha

Rekomendacja: 0,8 l/ha



Tocata Duo®

Wyjątkowe zalety produktu

 wysoka skuteczność wynikająca z połączenia 

krezoksymu metylu 

i 

epoksykonazolu

 szerokie spektrum zwalczanych chorób grzybowych liści 

 zarejestrowany we wszystkich gatunkach zbóż



Tocata Duo®

Działanie systemiczne dwóch substancji

Epoksykonazol:

 triazol o wyjątkowej aktywności,

 doskonale systemiczny,

 zapewnia długotrwałą ochronę.



Tocata Duo®

Krezoksym metylu:

 strobiluryna,

 wysoka skuteczność przeciwko septoriozie paskowanej 

liści, septoriozie plew, brunatnej plamistości i rdzą

 wpływa pozytywnie na fizjologię roślin 

Działanie systemiczne dwóch substancji



Tocata Duo®

Epoksykonazol

+ Krezoksym metylu

= bardzo dobra skuteczność



Tocata Duo®
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Szerokie spektrum zwalczanych chorób grzybowych



Tocata Duo®

Spektrum zwalczanych chorób grzybowych w pszenicy

rdza brunatna rdza żółta

septorioza liści septorioza plew

brunatna plamistość lisci



Tocata Duo®

Spektrum zwalczanych chorób grzybowych w jęczmieniu

rdza jęczmieniarynchosporioza

plamistość siatkowa 

jęczmienia



Tocata Duo®

Spektrum zwalczanych chorób grzybowych w życie i pszenżycie

Brunatna plamistość liści

rynchosporioza

rdza brunatna



Tocata Duo®
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Zarejestrowany we wszystkich gatunkach zbóż



Tocata Duo®

Tocata Duo  0,8 l/ha

Rekomendacja pozycjonowania produktu – występowanie 

i znaczenie chorób w pszenicy ozimej i jarej

Septorioza liści

Septorioza plew

Rdza brunatna

Rdza żółta

Rdza źdźbłowa

Mączniak prawdziwy



Tocata Duo®

Tocata Duo  0,8 l/ha

Rekomendacja pozycjonowania produktu – występowanie 

i znaczenie chorób w jęczmieniu jarym i ozimym

Plamistość siatkowa

Rynchosporioza

Rdza żółta

Rdza karłowa

Mączniak prawdziwy



Tocata Duo®

Rekomendacja pozycjonowania produktu – występowanie 

i znaczenie chorób w pszenżycie i życie ozimym

Rdza brunatna

Rynchosporioza

Septorioza liści

Mączniak prawdziwy

Tocata Duo  0,8 l/ha



Tocata Duo®

Skuteczność, opłacalność, plon 

– niezawodna w każdych warunkach

2925 3021 31 32 37 4939 51 59 61-69 71-92

Duett Star
1,0 l/ha

Tocata Duo
0,8 l/ha



Tocata Duo®

Produkt idealny do stosowania w ochronie 

upraw:

 Pszenica ozima

 Pszenica jara

 Jęczmień jary

 Jęczmień ozimy

 Pszenżyto

 Żyto



Tocata Duo®

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zwalczane choroby Dawka Uwagi

Zboża 

ozime

Pszenica 

ozima, 

pszenżyto 

ozime

łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel 

podstawy źdźbła, rdza brunatna, 

septorioza liści, septorioza plew, 

brunatna plamistość liści, fuzarioza 

kłosów, 

Zalecana dawka:

0,8 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość 

wody: 

200-400 l/ha.

Zalecane 

opryskiwanie: 

drobnokropliste.

 pszenica ozima 

i jara, pszenżyto 

ozime – od początku 

fazy strzelania 

w źdźbło do końca 

fazy kłoszenia,

 jęczmień ozimy 

i jary – od końca 

fazy krzewienia do 

początku fazy 

kłoszenia,

 żyto – od początku 

fazy strzelania w 

źdźbło do początku 

fazy kłoszenia.

Żyto

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna

zgorzel podstawy źdźbła, rdza 

brunatna, 

Jęczmień 

ozimy

rdza jęczmienia, rynchosporioza, 

plamistość siatkowa jęczmienia, 

fuzarioza kłosów

Zboża 

jare

Pszenica jara brunatna plamistość liści 

Jęczmień jary
rdza jęczmienia, rynchosporioza, 

plamistość siatkowa jęczmienia



Tocata Duo®

Porównanie skuteczności Tocata Duo vs konkurencja 

w jęczmieniu ozimym; plonowanie (dt/ha), Jarosławiec 2015
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Tocata Duo®

Porównanie skuteczności Tocata Duo vs konkurencja 

w jęczmieniu jarym; plonowanie (dt/ha), Pągów 2014
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Tocata Duo®

Podsumowanie zalet   korzyści dla rolnika

 Szeroka rejestracja  

 jeden produkt dla wszystkich gatunków zbóż

 Długość działania 

 Twoje zboże jest długo chronione

 Szerokie spektrum 

 zwalcza wszystkie choroby 

na Twoim polu



Dziękuję 

za uwagę!


