Základem dosažení vysokého
výnosu je poskytnutí maximální možné
péče Vašim porostům!

DuPont Adroit Adept Pack
™

™

™

FUNGICID
Univerzální řešení proti rozhodujícím
chorobám obilin!

•	Fungicidní kombinace pro základní T1 a brzkou T2 aplikaci v pšenici
a ječmeni s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem
•	Včasná aplikace ochrání porosty proti hlavním listovým chorobám,
včetně chorob pat stébel (stéblolam R typ i W typ, fuzariózy a další)
•	V TM s přípravkem Talius je zajištěna komplexní ochrana, včetně padlí travního
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Specialista na komplex chorob pat stébel

Fungicidní dvojbalení Adroit™ Adept™ Pack obsahuje dvě účinné látky –
epoxykonazol a prochloraz, které se výborně doplňují. Epoxykonazol je plně
systemická látka, která proniká do rostliny a dále je rozváděna po celé rostlině.
Prochloraz je lokálně systemická účinná látka, která proniká do rostlinných pletiv,
ale není dále rozváděna do neošetřených částí.
Dvojbalení Adroit Adept Pack je základním fungidním ošetřením proti stéblolamu,
braničnatkám, rzím, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti ječmene a dále má vedlejší
účinnost na klasové choroby.

Obchodní zástupci:
Ing. Bohumil Štěrba
tel.: 602 274 712
Ing. Pavel Sommer
tel.: 602 157 679
Ing. Petr Kopecký
tel.: 602 278 805

Agronomická služba:
Účinnost proti stéblolamu, maloparcelkový pokus v pšenici ozimé
odr. Federer, Ditana s.r.o., Velká Bystřice, 2013
%
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Adroit Adept
Pack 0,5 + 0,5 l

Treoris 2 l
+ Talius 0,1 l

Vertisan 1 l
+ tebukonazol 0,5 l

spiroxamin
+tebukonazol
+triadimenol 0,6 l

Doporučená aplikace
• Pšenice: dávka dvojbalení Adroit Adept Pack 0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l, včasná
aplikace BBCH 25–26 ochrání porosty proti chorobám pat stébel (stéblolam
R typ i W typ, fuzariózy a další). Proti hlavním listovým (padlí, rzi, braničnatky)
a klasovým chorobám aplikovat při prvních příznacích napadení, nejpozději
do počátku květu.
• J ečmen: dávka dvojbalení Adroit Adept Pack 0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l, proti rzím,
padlí a listovým skvrnitostem aplikovat při prvních příznacích napadení
nejpozději do počátku květu.
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