FUNGICYD

W LOT ZWALCZY
CHOROBY GRZYBOWE

Sokół® Max
• Połączenie protiokonazolu z fluoksastrobiną.
Wysoka skuteczność zwalczania chorób
grzybowych, m.in mączniaka prawdziwego,
brunatnej plamistości liści, septoriozy
czy fuzariozy kłosów.
• Szerokie okno aplikacji – od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
• Rejestracja w najważniejszych
gatunkach zbóż oraz w cebuli.

Sokół Max 200EC - doskonałe połączenie substancji aktywnych
Mechanizm dzialania

Zahamowanie
reprodukcji i dalszego
rozwoju grzybów.

Fluoksastrobina

Hamuje kiełkowanie zarodników
oraz wzrost grzybni. Zakłóca procesy
energetyczne grzybów.

Protiokonazol

Powoduje deformacje w systemie
membran międzykomórkowych
i ścianach komórkowych grzybów.

Fluoksastrobina: Strobilurina o unikalnym mechanizmie działania
Wchłanianie i przemieszczanie w liściu pszenicy
ocena 3 godziny
po aplikacji

ocena 1 dzień
po aplikacji

Krople z oznaczoną radioaktywnie substancją
(fluoksastrobina) zostały zaaplikowane u nasady
liścia zbóż.
Przemieszczanie się substancji wyraźnie pokazuje
prawdziwe właściwości systemiczne.
Koncentracja substancji aktywnej
wysoka

Miejsce aplikacji jednej kropli substancji

niska

Protiokonazol: Długotrwałe działanie w roślinie
Wchłanianie i przemieszczanie w liściu pszenicy (oznaczenie substancji izotopem węgla – C14)
Ocena po 24 godzinach
po aplikacji

Substancja wnika w głąb
liścia, przemieszcza się w nim
i równomiernie rozkłada się
na jego powierzchni.

Koncentracja substancji aktywnej
wysoka

Miejsce aplikacji jednej kropli substancji

niska

Sokół Max 200EC - wysoka skuteczność zwalczania najważniejszych
chorób grzybowych
rdza
brunatna

septorioza
plew

mączniak
prawdziwy

FUZARIOZA KŁOSÓW

fuzarioza
kłosów

Testy laboratoryjne
ograniczenia patogenów
grzybowych
(badania in vitro)
kontrola

plamistość
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jęczmienia
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brunatna
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Sokół Max 200EC

Sokół Max 200EC - wysoka
skuteczność przeciwko chorobom
liści w pszenicy

Sokół Max 200EC - wysokie
przyrosty plonów
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rynchosporioza zbóż

mączniak prawdziwy septorioza
brunatna plamistość rdza brunatna
paskowana
liści
żródło:
IOR-Sośnicowice 2007; pszenica ozima; zabieg BBCH 34-55, dawka 1l/ha

Ponad

7%

więcej vs kontrola

Sokół Max 1,0 l/ha

prep. porówn.

Kontrola

Doświadczenia:
IOR Sośnicowice

% Skuteczności

Sokół Max 200EC - wysoka skuteczność przeciwko chorobom liści
w jęczmieniu
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IOR-Sośnicowice 2007; jęczmień jary; zabieg BBCH 34-55, dawka 1l/ha
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Sokół Max 200EC - profil produktu
Nazwa

Sokół Max 200EC

Zarejestrowany
w uprawach

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare,
jęczmień jary, żyto ozime, cebula

Substancja aktywna

Protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 100 g/l
Fluoksastrobina (związek z grupy strobilurin) - 100 g/l.

Typ formulacji

EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zwalczane choroby

Zboża: Mączniak prawdziwy, Rdza brunatna, Brunatna
plamistość liści, Septorioza liści, Septorioza plew,
Fuzarioza kłosów, Rynchosporioza zbóż, Rdza karłowa,
Plamistość siatkowa jęczmienia
Cebula: Mączniak rzekomy, Zgnilizna szyjki cebuli

Dawkowanie

Maksymalna dawka: zboża 1 l/ha, cebula 1,25 l/ha

Sokół Max 200EC - zakres rejestracji

Optymalny
termin zabiegu
- faza liścia
flagowego

BBCH
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania
w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52, www.nufarm.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Szukaj nas na:
facebook.com/nufarmpolska
Nufarm Polska - YouTube

