fungicidy

Acanto® Plus
Novinka
Účinné látky: pikoxystrobin 200 g/l, cyprokonazol 80 g/l SC

Kvalitní kombinovaný fungicid pro použití v řepce,
obilninách, cukrové řepě s vysokou ekonomickou
návratností.
• Dvě účinné látky pro zdravý a silný porost řepky
• Eradikativní účinek na rzi
• Systémový rozvod v rostlině chránící i nové
přírůstky
• Vysoce účinný vůči hlízence, černím a fómové
hnilobě s účinnosti proti plísni zelné
• Vyšší zisk z ošetřeného hektaru

• Působení přípravku (systém účinku)

Acanto Plus je vysoce účinný přípravek pro ošetření řepky,
obilnin, řepy cukrové vůči širokému spektru houbových
chorob. Picoxystrobin působí systemicky, translaminárně
a výparem proti širokému spektru chorob. Cyprokonazol
působí systémově a kontaktně, čímž poskytuje preventivní, kurativní a eradikativní účinnost. Toto složení přidává
jistotě zásahu vůči patogenům.

Obilniny
•	Spektrum účinnosti
Pšenice, tritikale
Braničnatka plevová

Phaeosphaeria nodorum



Braničnatka pšeničná

Septoria tritici



Padlí travní

Erysiphe graminis



Rez pšeničná

Puccinina recondita



Helmintosporióza pšenice/DTR

Helmintosporium tritici-repentis



Žito
Rhynchosporiová skvrnitost

Rhynchosporium secalis



Padlí travní

Erysiphe graminis



Rez pšeničná

Puccinina recondita



Hnědá skvrnitost ječmene

Pyrenophora teres



Padlí travní

Erysihpe graminis



Ječmen

Rynchosporiová skvrnitost ječmene Rhynchosporium secalis



Rez ječná

Puccinia hordei



Ramuláriová skvrnitost

Ramularia collo-cygny
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• Doporučená aplikace

Přípravek Acanto Plus aplikujte v pšenici, žitě, tritikale a ječmeni od růstové fáze – první kolénko až do konce květu preventivně nebo při zjištění prvních příznaků chorob v dávce 0,75–1 l/
ha. Max. počet ošetření 2 x za sezónu.
Plodina
Řepka
Obilniny
Cukrovka

Aplikace
Acanto Plus
A. Plus v sledu dvou ošetření
A. Plus následován O. Top

Dávka l/ha
0,75–1
0,75–1
2 x 0,75
0,75 a 1,0

Max.
1x
2x
2x
-

• Doporučená aplikace

Vyšší dávku 1 l/ha z rozpětí použijte v případě vysokého
infekčního tlaku houbových chorob. V případě sníženého tlaku bílé hniloby můžete aplikovat dávku 0,75 l/ha.
Aplikaci provádíme na počátku květu nebo v plném květu.
Optimálně však podle signalizace. Maximální počet ošetření 1 x za sezonu.

Cukrovka
•	Spektrum účinnosti

Řepka
•	Spektrum účinnosti

Acanto Plus je vysoce účinný přípravek pro ošetření řepky vůči hlízence (sklerotiniové hnilobě), alternáriové skvrnitosti a fómové hnilobě. V plné dávce přípravek účinkuje i proti plísni
zelné. Ošetření vůči hlízence se provádí preventivně, podle signalizace, a to v době na počátku
květu až do konce kvetení (BBCH 60–69). Na základě zonálních dat společnosti působí přípravek Acanto Plus i proti šedé hnilobě a fómové hnilobě při aplikaci v jarním období (BBCH 31),
konkrétně v počátku dlouživého růstu.

Proti cerkosporióze, ramuláriové skvrnitosti a padlí doporučujeme spolehlivou dávku 1 l/ha preventivně, resp. při
prvním výskytu infekce. V systému dvojího ošetření Acanto
Plus 0,75 l/ha a pak Opus Top 1 l/ha nebo Acanto Plus
0,75 l/ha a Acanto Plus 0,75 l/ha. Maximální počet použití
je 2 x za rok.

Řepka olejka
Hlízenka obecná

Sclerotinia sclerotiorum



Alternáriová skvrnitost

Alternatia spp.



Fómová hniloba brukvovitých

Phoma lingam



Plíseň zelná

Peronospora parasitica



Plíseň šedá

Botrytis cinerea
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