
Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do za-
lecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produk-
tów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. 
Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy za-
biegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepy 
grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można 
wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub 
sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Informacje o produkcie

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Rodzaj preparatu fungicyd zbożowy

Substancje aktywne dimoksystrobina 133 g/litr; epoksykonazol 50 g/litr

Sposób działania systemiczny  

Forma użytkowa koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

Zwalczane choroby mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna 
plamistość liści, fuzarioza kłosów, choroby czerniowe kłosów, rynchosporioza

Roślina polecana do ochrony pszenica ozima, żyto ozime

Okres stosowania od fazy liścia flagowego do fazy dojrzałości wodnej ziarna

Zalecana dawka 1,5 l/ha + 200-400 l wody

Najważniejsze zalety:
  Szerokie spektrum zwalczanych chorób

  Pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne rośliny

  Ochrona rośliny przed warunkami stresowymi

  Wpływa na wzrost wysokości oraz jakości plonu

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.

Swing® Top
...i wszystko gra! 

Swing® Top



  ...i wszystko gra!

Swing® Top 183 SC – zakres zwalczanych choróbSwing® Top 183 SC – terminy stosowania
 
Swing Top jest fungicydem, który pomaga ratować plony zbóż w różnych systemach 
ochrony. Ze względu na swoje właściwości jest silnym i pewnym partnerem w tysiącach 
polskich gospodarstw. Wysokie uznanie i pozycję osiągnął ze względu na:

 skład
 sposób działania
 zakres zwalczanych chorób
 pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne rośliny
 ochronę rośliny przed warunkami stresowymi
 ekonomicznie udowodnioną ochronę plonu oraz jego jakości (wzrost  
zyskowności uprawy)

Doświadczenia z praktyki
 

Swing Top zastosowany w tym terminie 
pokazuje w pełni swoje możliwości, któ-
rych efektem są żółto-złote, zdrowe kło-
sy. Na taki ich wygląd ma wpływ ochrona 
górnych liści, które przy braku porażenia 
w pełni „pracują” na wysokość plonu, 
oraz ochrona samego kłosa. Nawet w 
warunkach opóźnionych zbiorów widać 
efekty działania fungicydu Swing Top. 
Kłosy pozostają wolne od grzybów czer-
niowych, co w efekcie gwarantuje wyso-
ką jakość ziarna.

Wzrost plonu – pszenica ozima, zabieg w fazie BBCH 61-65 

Ekonomicznie udowodniona ochrona plonu oraz jego jakości  
(wzrost zyskowności uprawy)

Średni wzrost plonu po zastosowaniu ochrony fungicydowej       
 z użyciem Swing Top w 2011 r.  to prawie 16 dt/ha 

kontrola
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Poziom aktywności: bardzo wysoki wysoki

* doświadczenia własne BASF
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Źródło: doświadczenia polowe Polska, Ulhówek 2005


