Aranyat ér
minden cseppje

Egészséges
állomány, magasabb
termésszint
Talajból nehezebben
felvehető mikroelem
utánpótlás
Rugalmas
kijuttatási idő

Kedvező
élettani hatások

Erős fertőzés
esetén is megbízható
védelem

Betegségek elleni védelem kiegészítve
Termesztett növényeink védelme során a hatékonyság
mellet különös figyelmet kell fordítani a rezisztencia megelőzésére, a környezet és a felhasználók védelmére is. Ezek
mellett az állománykezeléseknél fontos szempont, hogy
minél kisebb veszteséget okozzon a kezelést végző gép,
azaz, minél kisebb legyen a taposási kár. A gyakorlatban
erre jó megoldás – természetesen okszerűen megválasztott
összetevőkből álló – tankkeverékek alkalmazása, ami a
taposási kár mellett a kijuttatási költséget is csökkenti.

Ezeknek a szempontoknak megfelelően összeállított új
technológiai ajánlat a Propulse &MORE gyűjtőcsomag.
A kiváló védelmet biztosító fungicid és az olajos növények mikroelem utánpótlására optimalizált lombtrágya
együttes kijuttatása hatékonyabb munkavégzést és jobb
termésátlag elérését teszi lehetővé.

Technológiai gyűjtőcsomag repce és napraforgó
kórokozók elleni védelmére és mikroelem utánpótlására

Aranyat ér
minden cseppje

Propulse

betegségek elleni védekezés a Bayer

saját fejlesztésű hatóanyagaival
Őszi káposztarepcében a Propulse a virágzás stádiumában alkalmazva a szártőkorhadást, fehérszárúságot
okozó Sclerotinia sclerotiorum és a repce becőrontó
Alternaria brassicae kórokozók ellen kiemelkedő hatékonyságú, emellett szürkepenész, cilindrospórium és
lisztharmat ellen is jó hatékonysággal rendelkezik.
Felhasználása a virágzás kezdete előtt és a virágzás vége
közötti időszakban javasolt. A tapasztalatok alapján
az optimális kijuttatási időpont akkor van, amikor a vezérhajtáson található virágok első szirmai már lehullottak.
A Propulse különleges formulációjának köszönhetően
a kezelés után szinte azonnal bekerül a levél viaszrétegébe, ezért száradás után fél órával már UV és esőálló.
A repce virágzáskori kezelésénél fontos a növényállomány
belsejének megfelelő permetlé borítottsága, amelyhez
elengedhetetlen a megfelelő lémennyiség (legalább
250 l/ha), fúvóka, és haladási sebesség alkalmazása.
A Propulse megbízhatóan véd a napraforgó levél-, szárés tányérbetegségei ellen. Hatásspektrumába tartozik
minden jelentős kórokozó: a fehérpenészes szártő- és
tányérrothadás, a diaportés szár- és tányérkorhadás,

WUXAL Oilseed

a szürkepenészes tányérrothadás, a fekete szár- és
levélfoltosság, valamint az alternáriás levél- és szárfoltosság. Napraforgó védelmére 0,8-1,0 l/ha dózisban
alkalmazható. A védekezést megelőző jelleggel javasolt
elvégezni, először a napraforgó 6-10 leveles fejlettségi
állapotában. A második kezelésre a tányérképződés-virágzás kezdetén kerülhet sor. A kisebb dózis kijuttatása alacsony fertőzési nyomás esetén nyújt megfelelő
védelmet. Magasabb fertőzési nyomás esetén, valamint
szürkepenészes tányérrothadás elleni védekezésre
a magasabb, 1 l/ha dózisban ajánlott.
A Propulse kedvezően befolyásolja a kultúrnövények
élettani folyamatait is. Hatóanyagai javítják a növény
stresszhatásokkal szembeni tűrőképességét és fokozzák
a fotoszintetikus aktivitást. Repcében és napraforgóban
zöldítés, termésfokozás, olajtartalom növelés figyelhető
meg. A száraz időjárási körülmények stresszt jelentenek
a növényeknek. Ha bekövetkezik egy fertőzés, a kedvezőtlen időjárásban legyengült, védelmet nem kapott
növények érzékenyebbek lesznek a betegségekre.
A Propulse-zal kezelt állomány ezeknek a kedvezőtlen
hatásoknak sem lesz kitéve.

olajos növényekre optimalizált

mikroelem utánpótlás

Folyékony mikroelem keverék, ami az olajos növények
számára optimális arányban tartalmaz bórt, mangánt és
molibdént, valamint ként. Ezek a talajból nehezen felvehető mikroelemek, különösen hideg, nedves talajállapot,
kedvezőtlen talaj pH, kimosódást okozó intenzív esőzés,
vagy szárazság idején. A Wuxal Oilseed lombtrágyaként
történő kijuttatásával a mikroelemek könnyen felvehető
formában jutnak a növényre és segítenek a magasabb
termés és az olajtartalom elérésében. A készítmény
Propulse-zal tankkeverékben kijuttatható.

Repce és napraforgó hatékony betegségek elleni védelemhez és egyszeri mikroelem utánpótláshoz tehát egyszerű megoldás a Propulse &MORE technológiai csomag.

A Propulse &MORE csomag összetétele:
5 l Propulse gombaölő
permetezőszer

15 l Wuxal Oilseed
EK műtrágya

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt mindig olvassa
el a címkét és a használati útmutatót. A használat során tartsa be a címkén és a termékek
engedélyokiratában szereplő előírásokat!
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