Ascra® Xpro je sistemični fungicid s širokim
spektrom preventivnega in kurativnega
delovanja. Je prvi in edini fungicid, ki
združuje dve SDHI aktivni učinkovini z
najboljšim triazolom na trgu.
Delovanje:
// kontaktno
// lokosistemično
// sistemično
// preventivno
// kurativno

Delovanje:
// preko listov
// preko tal

Ascra® Xpro - Le kdo ji ne bi zaupal?

Atlantis® Star – Zvezdnik na terenu

Xpro je napredna tehnologija, ki v primeru pripravka Ascra Xpro
združuje tri aktivne učinkovine z različnim delovanjem in tako
zagotavlja neprekosljivo varstvo pred boleznimi in zato tudi višje
donose.

Atlantis® Star je celovita rešitev in nova generacija herbicida iz
skupine sulfonilsečnin za uspešno in zanesljivo zatiranje vseh
gospodarsko pomembnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v
ozimni pšenici in ozimni tritikali.

®

Formulacija:
WG – močljiva zrnca

Aktivna učinkovina:
// biksafen 65 g/L
// fluopiram 65 g/L
// protiokonazol 130 g/L

Glavne prednosti

Glavne prednosti

// Hitro in dolgotrajno delovanje, ki ga zagotavlja formulacija
Leafshield.

Formulacija:
EC – koncentrat za emulzijo

// Tri tedne daljše delovanje od standardnih strobilurinskih
pripravkov.

// Najmočnejša kombinacija aktivnih učinkovin iz skupine
sulfonilsečnin za zatiranje ozkolistnih plevelov kot so srakoperec,
ljuljke, njivski lisičji rep, stoklase in gluhi oves ter širokolistnih
plevelov.

Odmerek:
// pšenica, rž, trtikala: 1,5 L/ha
// ječmen, oves: 1,2 L/ha
Priporočena poraba vode je 200–300 L/ha.

// Fleksibilen čas uporabe vam zagotavlja lažje planiranje in
organizacijo dela na kmetiji.
// Odpornost na izpiranje v primeru padavin.
// Vrhunsko delovanje na vse pomembnejše bolezni žit.
// Na poskusih je pokazala boljše delovanje od standarda v varstvu
pred listno pegavostjo pšenice (Septoria tritici).

Pakiranje:
1 L, 5 L

// Pridelek je večji od 6 do 16 % v primerjavi s standardom.

Karenca:
je zagotovljena s časom uporabe.

// Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo.

Odmerek:
// ozimna pšenica in ozimna tritikala: 0,2 kg/ha
v primeru zapleveljenosti s srakopercem (Apera
spica-venti), latovkami (Poa spp.) in z enoletnimi
širokolistnimi pleveli
// ozimna pšenica in ozimna tritikala: 0,33 kg/ha
v primeru zapleveljenosti s trdovratnejšimi
ozkolistnimi pleveli, kot so njivski lisičji rep
(Alopecurus myosoroides), ljuljke (Lolium spp.),
stoklase (Bromus spp.) in gluhi oves (Avena
fatua), ter širokolistnimi pleveli, kot je npr.
plezajoča lakota (Galium aparine)
Priporočena poraba vode je 200–300 L/ha.

// Največja zanesljivost, ker deluje preko listov in preko tal.
// Odlična združljivost z drugimi pripravki za varstvo žit (insekticidi,
fungicidi, herbicidi) vam omogoča, da z enim tretiranjem
zavarujete vaša žita tudi pred boleznimi in škodljivci.
// Zaradi daljšega časa uporabe, boste lažje planirali ostala dela na
kmetiji. Atlantis® Star lahko namreč uporabite spomladi, že ko
ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm
nad prvim kolencem (BBCH 13–32).

Pakiranje:
1 kg
Karenca:
je zagotovljena s časom uporabe.

// Deluje sistemično, zato se ne izpira z dežjem in deluje
dolgotrajno.

Mešanja:
Priporočamo, da dodate močilo za Biopower®
(0,6–1 L/ha). Lahko se meša z večino drugih
pripravkov za varstvo žit. Ne priporočamo
mešanj z mineralnimi in parafinskimi olji ter
čistimi dušikovimi gnojili.

// Plevele zaustavi v rasti takoj po aplikaciji, učinek pa je viden že
po nekaj dneh.

Mešanja:
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte
z našimi svetovalci.

// Vsebuje varovalo, zato ne zavira rasti žit.

=
očitno večji
donos

Ascra® Xpro je za vas najboljša izbira, saj želite
zanesljivo in dolgotrajno doseči največji donos vašega
pridelka kljub temu, da je pritisk bolezni vsako leto
večji in ga je vse težje predvideti in nadzorovati. S
pripravkom Ascra® Xpro boste zavarovani pred vsemi
izzivi tudi v najzahtevnejših sezonah.

Aktivna učinkovina:
// jodosulfuron metil Na 9 g/kg
// mezosulfuron metil 45 g/kg
// tienkarbazon metil 22,5 g/kg
Varovalo: mefenpir dietil 135 g/kg

boljša kontrola
bolezni

+
dolgotrajna
zaščita

+
zelenilni in
antistres učinek

// Brez omejitev pri kolobarju.
// Nizek odmerek.
S pripravkom Atlantis® Star boste imeli popoln nadzor nad pleveli v
ozimni pšenici in ozimni tritikali, ter manj skrbi v prihodnjem kolobarju.

Atlantis® Star je za vas edinstvena rešitev, saj lahko
enostavno, zanesljivo in učinkovito zatrete vse
pomembne, trdovratne in vedno bolj razširjene
ozkolistne ter širokolistne plevele, ki bi sicer vplivali na
kakovost pridelka in donose vaših žit.

Izdal:
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana
01/581 44 46
01/581 44 47
agro.info.si@bayer.com
www.cropscience.bayer.si
Bayer Crop Science SI

Novosti v žitih
2019

// Program varstva pšenice

// Program varstva ječma

širokolistni pleveli
ozkolistni pleveli
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