
Sprawdzony 
regulator wzrostu 
zbóż 

•	Zapobiega	wyleganiu	zbóż
•	Skraca	i	pogrubia	źdźbło,	wzmacnia	korzenie	
•	Pozwala	utrzymać	wysoki	plon	 www.syngenta.pl



MODDUS	ko	rzyst	nie	wpły	wa	na	wszyst	kie	z	wy	mie	nio	nych	czyn	ni	ków.	Siła	wpływu	na	każdy	z	nich	jest	uza	leż	niona		od	daw	ki	i	ter	mi	nu		sto	so	wa	nia	preparatu	

Główne czynniki zapobiegające wyleganiu zbóż

Wpływ terminu zabiegu preparatem MODDUS w dawce 0,4 l/ha 
na siłę podstawy źdźbła mierzoną jako średnica  
drugiego kolanka (mm)

Me cha nicz na si ła źdź bła 

Substancja  
biologicznie czynna:  Trineksapak	etylu

Typ preparatu: regulator	wzrostu	roślin

Cel zabiegu: zapobieganie	wyleganiu	rośliny	uprawnej,	poprawa	kondycji	roślin

Zakres rejestracji: pszenica	ozima	i	jara,	jęczmień	ozimy	i	jary,	pszenżyto	ozime,	owies	siewny,	żyto	 

Dawkowanie:   jęczmień	jary	–	0,4	l/ha
   pszenica	jara	–	0,4	l/ha
   żyto	–	0,3	l/ha
   pszenżyto	ozime	–	0,6	l/ha
   jęczmień	ozimy	–	0,6	l/ha
   owies	siewny	–	0,4	l/ha
   pszenica ozima	–	trzy	możliwości	stosowania
  1) 0,4 l/ha w	jednej	dawce	(od	fazy	krzewienia	do	liścia	flagowego)
  2)	dawki	dzielone:	0,3 l/ha	(początek	strzelania	w	źdźbło)	+	0,3 l/ha (liść	flagowy)
	 	 3)		0,3 l/ha	+	preparat	zawierający	CCC	np.	Antywylegacz	675	EC 

w	dawce	1	l/ha	(początek	strzelania	w	źdźbło	tj.	1-2	kolanko)

Kontrola 30-31 32 37-39➔

Wpływ ter mi nu za bie gu na efek ty  
dzia ła nia pre pa ra tu 

MODDUS
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Doświadczenie polowe:  
zastosowanie Moddus w różnych dawkach 

MODDUS	ko	rzyst	nie	wpły	wa	na	wszyst	kie	z	wy	mie	nio	nych	czyn	ni	ków.	Siła	wpływu	na	każdy	z	nich	jest	uza	leż	niona		od	daw	ki	i	ter	mi	nu		sto	so	wa	nia	preparatu	

MODDUS	za	sto	so	wa	ny	w	okre	sie	krze	wie	nia	
wzmac	nia	pod	sta	wę	źdź	bła	oraz	sys	tem	 
ko	rze	nio	wy	ro	śli	ny.	 
Po	pra	wia	za	opa	trze	nie	rośli	ny	w	wo	dę	 
i	sub	stan	cje	od	żyw	cze.		

Wpływ preparatu MODDUS na efektywność 
wykorzystania wody 

Efektywność	wykorzystania	
wody	(ml/g	wagi	ziarna)

Masa	ziarna	(g)

Wiel kość  
i si ła sys te mu  
ko rze nio we go 
 

Re	ak	cja	ro	śli	ny	upraw	nej	jest	zróż	ni	co	wa	na	w	za	le	żno-
ści	od	si	ły	wzro	stu	oraz	cech	genetycznych	odmiany.	
Ogól	nie	od	mi	any	wyższe	reagują	na	za	bieg	sil	niej	szą	
re	duk	cją	wy	so	ko	ści.

Wa run ki sprzy ja ją ce wy so kiej sku tecz no ści za bie gu

Ogólne zasady stosowania  
praparatu MODDUS

Za	sto	so	wa	ny	w	okre	sie	sil	ne	go	wy	dłu	ża	nia	się	
źdźbła	za	po	bie	ga	nad	mier	nej	wy	so	ko	ści	ro	śli	ny	 
–	ob	ni	ża	śro	dek	cięż	ko	ści	ro	śli	ny	uła	twia	jąc	 
utrzy	ma	nie	po	zy	cji	pio	no	wej	w	warunkach	 
sprzy	ja	ją	cych	wy	le	ga	niu.

 Poło że nie  
środ ka  
cięż ko ści  
rośli ny 
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Wpływ preparatu MODDUS na wysokość  
i plon pszenicy ozimej Sakwa (Karżniczka) 

Źródło: Prof. S. Schubert, University of Giessen, Germany 2004
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Kontrola MODDUS
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Zapotrzebowanie  
na wodę

 
Masa ziarna z obiektu
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Syngenta Polska Sp. z o.o. 
ul.	Szamocka	8,	01-748	Warszawa 
tel.	(22)	326	06	01,	fax (22)	326	06	99

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	na	rodzaj	zagrożenia	i	przestrzegaj	zasad	
bezpiecznego	stosowania	produktu	wskazanych	na	etykiecie. 1/

20
20

®	–	zarejestrowany	znak	fabryczny	SYNGENTA	Group	Company,	TM	znak	handlowy

MODDUS kontrola

Jest	 preparatem	 sprawdzającym	
się	 w	 każdej	 technologii	 uprawy	
zbóż.	 Najlepsze	 efekty	 przyno-
si	w	 technologiach	 intensywnych	
ukierunkowanych	 na	 najwyższe	
plonowanie.	 By	 osiągnąć	 mak-
simum	 korzyści	 ze	 stosowania	
Moddus  polecamy	 korzystanie	
z	 doświadczenia	 pracowników	
firmy	 Syngenta,	 którzy	 chętnie	
udzielą	dodatkowych	informacji.

MODDUS oferujenowemożliwości 
wzapobieganiuwyleganiaroślin

Za le ty pre pa ra tu 
   Skutecznie zapobiega wylega-
niu	 łanu	powodowanemu	przez	
różne	czynniki

	 –		zapobiega	wydłużaniu	się	roślin
	 –	wzmacnia	system	korzeniowy
	 –	wzmacnia	źdźbło	rośliny
  	Może	być	stosowany	we	wszyst-
kich	 gatunkach	 zbóż,	 od	 fazy	
krzewienia,	aż	do	fazy	liścia	fla-
gowego

  	Zwiększa	 efektywność	 fotosyn-
tezy

  	Zapewnia	 lepsze	wykorzystanie	
wody	i	nawożenia	mineralnego

  	Umożliwia	 uzyskiwanie	 najwyż-
szych	plonów

Program ochrony zbóż

REGULACJA WZROSTU ZBÓŻ  
Wybierz jeden z dostępnych produktów:

WIOSENNE ZABIEGI:

Kiełkowanie Wschody Krzewienie Strzelanie w źdźbło Kłoszenie Kwitnienie
00 13 21 25 29 30 31-32 37 39 49 51 61

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI:

JESIENNA OCHRONA 
PRZED CHWASTAMI

ZAPRAWA 
ZBOŻOWA

OCHRONA PRZED CHWASTAMI:

[Na	miotłę	i	chwasty	dwuliścienne]

[Stosuj	już	od	5°C]

(chwasty jednoliścienne)

(chwasty jedno- i dwuliścienne)

nowość

[Stosuj	powyżej	8-10°C]
niższa cena!

nowość


