ORIUS 6 FS
FUNGICID

ORIUS 6 FS

Conține: 6 % Tebuconazol
Certificat de omologare nr. 2115/24.10.2001

AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI
• Tilletia spp. (Mălura comună)
• Fusarium spp. (Fuzarioza)
• Ustilago nuda (Tăciunele zburător)
• Pyrenophora graminea (Sfâşierea frunzelor)

MOD DE ACȚIUNE ȘI RECOMANDĂRI DE APLICARE
ORIUS 6 FS este o formulare modernă pentru tratamentul seminţelor de cereale pe bază de
tebuconazol (grupa triazolilor) care prin acţiunea sa sistemică protejează seminţele contra celor
mai păgubitoare boli transmise prin sămânţă. Tebuconazolul acţionează prin inhibarea pe două
căi a biosintezei ergosterolului prin pereţii celulari ai organismelor ţintă. Odată absorbit în
plantă, produsul se translocă acropetal, protejând astfel tinerele plante de instalarea infecţiilor fitopatogene şi determinând o creştere mai viguroasă a acestora. Acţiunea sistemică se manifestă
atât asupra patogenilor localizaţi pe sămânţă cât şi a celor din interiorul acestora. De asemenea,
produsul formează în jurul seminţelor tratate o zonă concentrică impregnată cu vapori de substanţă activă care protejează plantele timp de mai multe luni de la semănat.
Tratamentul cu ORIUS 6 FS se aplică mult mai uşor cu maşini speciale de tratat sămânţa
care asigură o calitate foarte bună a tratamentului. Produsul aderă mult mai bine la suprafaţa
seminţelor şi nu face praf. În funcţie de caracteristicile tehnice ale maşinii de tratat şi de calitatea
seminţei, la tratamentul cu ORIUS 6 FS se poate adăuga apă în proporţie de 1:20 (produs:apă),
având grijă să se evite umectarea prea tare a seminţelor pentru a preveni declanşarea prematură
a germinaţiei.

Grâu
Spectru de combatere: Mălura comună (Tilletia spp.), Fuzarioza (Fusarium spp.)
Doza omologată: 0,5 L/t sămânţă

Orz
Spectru de combatere: Tăciunele zburător (Ustilago nuda), Sfâşierea
frunzelor (Pyrenophora graminea)
Doza omologată: 0,5 L/t sămânţă

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
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Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

