
PROMINO® 300 EC
Zawiera protiokonazol

• niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chorób 

• zasotosowanie w wielu uprawach 

• niska dawka na hektar



Wpływ wybranych dawek prothiokonazolu na hamowanie wzrostu grzybni Sclerotinia sclerotiorum 
w warunkach in vitro
[Data założenia doświadczenia: 11.09.2019; data zakończenia: 17.09.2019]

Substancja czynna Dawka 
(l/ha)

Średnica grzybni 
[cm]

Hamowanie wzrostu 
grzybni [%]

Kontrola  - 8,6 -
Prothiokonazol 300 EC 0,4 0,2 98
Prothiokonazol 300 EC 0,5 0,1 99
Prothiokonazol 300 EC 0,65 0 100

Wpływ wybranych dawek prothiokonazolu na hamowanie wzrostu grzybni Alternaria brasscicae 
w warunkach in vitro
[Data założenia doświadczenia: 11.09.2019; data zakończenia: 02.10.2019]

Substancja czynna Dawka 
(l/ha)

Średnica grzybni 
[cm]

Hamowanie wzrostu 
grzybni [%]

Kontrola  - 8,6 -
Prothiokonazol 300 EC 0,4 0,6 93
Prothiokonazol 300 EC 0,5 0,3 97
Prothiokonazol 300 EC 0,65 0,1 99

Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczących dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu i stosowania 
motywują producentów do szukania produktów bardziej przyjaznych środowisku i człowiekowi. Takim produktem 
jest nowo zarejestrowany fungicyd Promino 300 EC, zawierający substancję czynną z grupy triazoli - protiokonazol. 
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI). Promino 
300 EC otrzymało szeroką rejestrację w następujących uprawach: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęcz-
mień ozimy i jary, żyto ozime, rzepak ozimy i jary. Promino 300 EC zwalcza sprawców takich chorób jak: mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, 
fuzarioza kłosów (pszenica). Natomiast w rzepaku: suchą zgniliznę kapustnych. Dzięki elastyczności stosowania 
Promino 300 EC jest idealną podstawą budowy programu ochrony zbóż i rzepaku przed chorobami grzybowymi. 

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OCENY SKUTECZNOŚCI W ZWALCZANIU PATOGENÓW  
W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO ORAZ ZBÓŻ 

8061-69 7557503020-29161210 1970

BBCH rzepaku

pozimowy okres chorób liściokres jesiennych chorób liści
spoczynek

zimowy
okres

kwitnienia

dwa zabiegi wiosną

Promino 300 EC
0,6 l/hadwa zabiegi

maksymalnie 2 zabiegi w sezonie

Promino 300 EC
0,6 l/ha

Promino 300 EC
0,6 l/ha

71-9261-69595149393731 323029252110 13 7

BBCH zbóż

maksymalnie 2 zabiegi w sezonie segment chorób liści
segment chorób

kłosa

61-69jeden zabieg (fuzarioza kłosów) 

dwa zabiegi (odstęp 14 dni)
Promino 300 EC

0,65 l/ha

Promino 300 EC
0,65 l/ha

Stosowanie środka Promino 300 EC w ochronie zbóż

Skuteczność hamowania wzrostu grzybni Sclerotinia sclerotiorum w warunkach in vitro

Stosowanie środka Promino 300 EC w ochronie rzepaku

Skuteczność hamowania wzrostu grzybni Botrytis cinerea w warunkach in vitro



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.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń +48 22 6543500  
lub odwiedź naszą stronę www.helmpolska.com

HELM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa
telefon: +48 22 654 35 00

e-mail: hps@helmpolska.pl 
www.helmpolska.com
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Standard 1
0,7 L/ha (8x)

Prothioconazole 300 EC2
0,6 L/ha (8x)

Prothioconazole 300 EC2
0,4 L/ha (8x)

Prothioconazole 300 EC2
0,3 L/ha (8x)

Standard 2
1 L/ha (2x)

Produkt z grupy strobiluryn
1 L/ha (1x)

Zwalczanie grzyba Sclerotinia sclerotiorum w rzepaku ozimym.
Ocena w 34-53 dniu po aplikacji.

PRZEDSTAWICIELE HELM POLSKA
• Mariusz Komorowski  

+48 608 021 518; m.komorowski@helmpolska.pl

• Aleksander Mulawa  
+48 696 071 553; a.mulawa@helmpolska.pl

Zwalczanie grzyba Sclerotinia sclerotiorum w rzepaku ozimym. Ocena w 34-53 dniu po aplikacji.


