Dosáhněte úspěchu díky kvalitní fungicidní ochraně!

DuPont Acanto
™

FUNGICiD

®

NOVÁ REGISTRACE DO CUKROVKY

Silný a univerzální strobilurin do polních plodin
•	Vysoká návratnost investice při použití v řepce, slunečnici, máku,
cukrové a krmné řepě
•	I díky efektu ozelenění prodloužení vegetace a tím výnosů
•	Ideální TM partner pro azolové přípravky
Opus® Top, AgentTM a Caramba® v pšenici a ječmeni
•	Flexibilita dávkování ve všech registrovaných plodinách
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Lepší kvalita zrna díky kvalitní ochraně
Acanto® v pšenici a ječmeni
• Praxí ověřený strobilurin (pikoxystrobin 250 g/l)
• Plně systemická účinná látka, která se šíří celou rostlinou, pronikne i do neošetřených částí
• T2 aplikace proti hlavním listovým chorobám pšenice a ječmene
• Ideální TM partner pro posílení účinnosti triazolových fungicidů Opus® Top, AgentTM
Základní fungicidní ošetření pšenice
ozimé proti braničnatkám, DTR a rzem
BBCH 30–37

Acanto® 0,5 l
+ Opus® Top 0,5 l

Obchodní zástupci:
Základní fungicidní ošetření ječmene
jarního proti listovým skvrnitostem
BBCH 31–49

Ing. Bohumil Štěrba
tel.: 602 274 712

Acanto® 0,5 l
+ AgentTM 0,8 l

Ing. Pavel Sommer
tel.: 602 157 679
Ing. Petr Kopecký
tel.: 602 278 805

Agronomická služba:
Acanto® v olejninách, cukrové a krmné řepě
• Vynikající preventivní nástroj v ochraně Vaší řepky proti sklerotiniové hnilobě a alternáriové
skvrnitosti s vedlejším účinkem proti plísní zelné
• Spolehlivá ochrana v porostech slunečnice (sklerotinie + vedlejší účinnost na fómovou hnilobu,
alternárii a plíseň šedou), máku (plíseň maková a helminthosporium) i v cukrové a krmné řepě*
(cerkosporióza řepy, ramulária řepy, padlí řepné).
• Vysoká variabilita v dávkování podle infekčního tlaku chorob 0,8–1,0 l/ha, v tanmixech v dávce
0,5–0,7 l/ha
• Skvělý poměr ceny a návratnosti investice
Spolehlivé fungicidní ošetření řepky
(počátek květu až plné kvetení)

Fungicidní ošetření slunečnice
proti hlavním chorobám

* registrace se očekává do konce března 2015

Acanto®
0,8–1,0 l

Acanto®
1,0 l

Ing. Vlasta Čamková
tel.: 739 233 766
Ing. Tomáš Kubát
tel.: 603 724 928
Ing. Milan Brom
tel.: 602 160 504
Libor Pavka
tel.: 601 202 522
Ing. Zdeněk Folk
tel.: 602 419 089
Ing. Soňa Vrátná
tel.: 777 305 336
Ing. František Tretera
tel.: 777 173 755
Ing. Luděk Říčař
tel.: 777 314 568
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