Рефайн Екстра
ТМ

Аканто Плюс
ТМ

Защита на
житни култури

Висока селективност за културата, отличен
контрол на широколистни плевели и пълна
защита от болести при житните култури.

ДюПон тм РЕФАЙНТМ ЕКСТРА: хербицид
ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ И ОТЛИЧЕН
КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

Високо ефективен и широкоспектърен хербицид
при всички житни култури.
СЪСТАВ
Активни вещества

съдържание

трибенурон – метил

167 г/кг

тифенсулфурон – метил 333 г/кг

Формулация: Водоразтворими гранули по нова SX технология патент на ДюПон™
Опаковка: 180 грама
РЕГИСТРИРАНА УПОТРЕБА
Култура

Вредител

Доза

Житни
(Пшеница,
ечемик, овес,
ръж, тритикале)

Широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели
като лапад, пипериче, великденче, див мак, самосевка кориандър, рапица
и слънчоглед, лайка, мъртва коприва, паламида, подрумче, полско
великденче, синап, синя метличина, киселец, лепка и др.

6 г/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» РефайнТМ Eкстра се прилага вегетационно във фаза от котиледони до 2 – 4
същински лист на широколистните плевели и от 3-ти лист до пълна поява на
флагов лист (ВВСН 39) за житната култура.
» За постигане на максимален ефект РефайнТМ Eкстра трябва да се прилага в
ранни фази на активно растящите плевели и след 3-ти лист на културата.
» РефайнТМ Eкстра се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на
работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида
на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и
равномерно покритие на листната маса.
» При наличие на самосевка от ExpressSun® и Clearfield® слънчоглед да се
прибавя партньор 2,4 Д в доза 20-30 мл/дка , а срещу самосевка Clearfield®
рапица 50-60 мл/дка, за постигане на 100% ефект върху тези плевели и доказана
в научни опити селективност за културата.

ДюПон тм АКАНТОТМ ПЛЮС: фунгицид
НОВО РЕШЕНИЕ НА ДЮПОН ЗА ЕФЕКТИВЕН
КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

АкантоТМ Плюс е професионално, модерно и висококачествено решение,
разработено от ДюПон Растителна Защита, за да отговори на изискванията и
нуждите на земеделските производители.
Комбинацията от последно поколение стробилурин (пикоксистробин) и
триазол (ципроконазол) осигурява ефективен и надежден контрол на
икономически значимите болести по житни култури.
Опазването на културите по време на критичните фази от тяхното развитие
подпомага за постигането на високи добиви и качествена реколта.
СЪСТАВ
Активни вещества

съдържание

Пикоксистробин

200 г/л

Ципроконазол

80 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК).
Опаковка: 5 литра
РЕГИСТРИРАНА УПОТРЕБА
Култура

Вредител

Доза

Момент на
приложение

Пшеница,
ечемик,
овес, ръж,
тритикале

Брашнеста мана (Blumeria graminis); Петносване на
класа (Септориоза по класа); Кафява и жълта
ръжда; Жълти петна; Ран листен пригор (Септориоза по листата); Листен пригор (Ринхоспориоза);
Мрежести петна; Листни петна по ечемик (Рамулария)

50-75
мл/дка

Превантивно или
при наличие на
първи симптоми на
зараза от начало
на удължаване на
стъблото до края на
цъфтеж на културата

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

АкантоТМ Плюс е системен фунгицид, който
съдържа пикоксистробин и ципроконазол.
Пикоксистробин потиска респираторните функции на гъбната клетка, а ципроконазол действа
инхибиращо на синтеза ергостероли в гъбната
клетъчна мембрана. АкантоТМ Плюс се абсорбира от листата и стъблата на културата и се транспортира във възходяща посока, предпазвайки
новия прираст. Притежава предпазно и лечебно
действие срещу голям брой гъбни болести при
житните култури. Комбинирането на двете активни вещества с различен начин на действие е
предпоставка и за минимизиране на опасността
от развитие на резистентност.

Действие на ЦИПРОКОНАЗОЛ

Развитие на
мицела

Проникване
в листните
тъкани

Узряване

ЦИКЪЛ НА
ГЪБАТА

Образуване
на спори

Покълване
на спори
Вторична
ефикасност
Действие на ПИКОКСИСТРОБИН

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА РЕКОЛТАТА

АкантоТМ Плюс влияе върху физиологията на културата, като я поддържа
по-дълго зелена, подпомага натрупването на биомаса, повишава усвояването на
азота и подобрява устойчивостта към стрес от околната среда.
АкантоТМ Плюс блокира образуването на хормона етилен, който се синтезира,
когато културата е под стрес, изразяващ се в нарушен воден или хранителен
режим и ниска атмосферна влажност. Този хормон способства за по-бързото
узряване на културата, което води до намаляване на добива. Благодарение на това
свойство АкантоТМ Плюс има положително въздействие върху добива и
качеството на реколтата.

ЕФИКАСНОСТ
надежден контрол
на всички икономически значими
болести

РЕНТАБИЛНОСТ
Спомага за количествено
увеличаване на добива
Спомага за подобряване
качеството на добива

1611AK

ПОЛЗА
Силен физиологичен
и антистресов ефект
Подобрява усвояването на
азота и водата
Удължава вегетацията „зелен ефект“
Подобрява устойчивостта
към воден стрес

Централен офис:
ДюПон България ЕООД,
1766 София, Младост 4, БПС София, сграда 1А, ет. 1
Факс: 02/ 489 81 47
Предоставената информация в тази брошура е само за справка. Преди употреба, четете
внимателно етикета на всеки продукт и спазвайте указанията, посочени в него. Информация
за класифицирането и етикетирането на продуктите на ДюПонТМ можете да намерите
на www.agro.dupont.bg.
Използвайте безопасно продуктите за растителна защита.

