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Odlična forma, ki traja!
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Odlična forma, ki traja! Luna® Experience
Na trgu smo dolgo pogrešali pripravek, ki bi učinkovito deloval na številne glivične bolezni, ki
ogrožajo kakovost vinske trte, jabolk, hrušk, grozdja, češenj, višenj, glavnatega zelja, ohrovta,
brstičnega ohrovta, brokolija, cvetače, pora, korenja, čebule in česna.
Sedaj vam lahko s ponosom predstavimo najnovejši pripravek Luna® Experience –
inovativni fungicid z izjemno učinkovitostjo in širokim spektrom delovanja.

Aktivna snov:
fluopiram
tebukonazol

Luna® Experience
je vaša najboljša izbira,

Formulacija: SC koncentrirana suspenzija

saj zagotavlja:

Pakiranje: 100 mL, 1 L

oidij
vinske trte

* izjemno ucinkovitost,
v

* sirok spekter delovanja,

rje

* hitro in dolgotrajno varstvo celotne rastline
(poganjkov, listov in plodov),
* visoko odpornost na izpiranje,

listne
pegavosti

UČINKOVITOST

v

pepelovke
na zelenjavi

pepelovke
na sadnem
drevju

* ucinkovito anti-rezistencno strategijo,
v

v

* moznost dolgorocnega skladiscenja plodov.
v

v

v v

cvetna
monilija

škrlup

alternarijska
pegavost
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plodova
monilije

2 aktivni učinkovini. Edinstven način delovanja.
Izjemno moč dokazujeta dve učinkovini,

Fluopiram se enakomerno porazporedi

tebukonazol in fluopiram.

po celotni površini rastline in postopoma
prehaja tudi v tiste dele rastline, ki niso bili

Fluopiram je najnovejša inovativna učinkovina,

neposredno tretirani. Poleg vrhunskega var-

razvita pri družbi Bayer, ki:

stva izboljšuje tudi kakovost plodov.

• ima nov način delovanja,
• deluje sistemično in translaminarno,

Tebukonazol je že dobro poznan zaradi svojega

• deluje na vseh stopnjah razvoja gliv, 		

trojnega delovanja: preventivnega, kurativnega
in eradikativnega. Tebukonazol hitro preide v

od kalitve do sporulacije,

dele rastline in zavira sintezo ergosterola, ki je

• vrhunsko deluje na pepelovko in 		

bistvena sestavina celičnih membran.

skladiščne bolezni.

Fluopiram in tebukonazol sta nepremagljivi dvojec,

Neučinkovito

združena v edinstvenem fungicidu Luna® Experience.
Zmerna učinkovitost
Dobra učinkovitost

Odlična učinkovitost
okužba

sporulacija
kalitev

razvoj
micelja

rast kličnega
mešička
in tvorbe
apresorjev

3

Uporaba
Bolezen

Odmerek

Karenca

Do razvojne faze, ko so

oidij vinske trte,
Vinska trta

črna grozdna gniloba

Čas uporabe

0,375–0,5 L/ha

28 dni

jagode v velikosti prosenih
zrn in se grozdiči začenjajo
povešati.
Ko so vidni cvetni popki,
do razvojne faze, ko plod

Jablane in hruške

jablanova pepelovka,
skladiščne bolezni

doseže polovico končne
0,75 L/ha

14 dni

velikosti. Skladiščne bolezni:
od polovice končne velikosti
ploda do faze, ko se
nadaljuje zorenje.
Ko so socvetja v balonskem

cvetna monilija,
Češnje in višnje

navadna sadna gniloba,

0,6 L/ha

7 dni

češnjeva listna pegavost

Glavnato zelje, ohrovt,

črna listna pegavost

brstični ohrovt,

kapusnic,

brokoli in cvetača

obročkasta listnata pegavost

stadiju, do razvojne faze, ko
so plodovi tehnološko zreli
za obiranje.
Od začetka formiranja glav,

0,9 L/ha

14 dni

do razvojne faze, ko glave
dosežejo značilno
velikost/obliko/trdnost.
Ko je doseženo 10 % listne

Por

porova škrlatna pegavost,
rja čebulnic

mase, značilne za sorto, do
1 L/ha

21 dni

razvojne faze, ko je dosežena listna masa značilna za
sorto.
Ko se začne večati obseg

Korenje

korenjev listni ožig,
pepelovka kobulnic

1 L/ha

14 dni

korena, do razvojne faze,
ko je konec večanja obsega
korena.
Ko se listna osnova začne

siva plesen čebulnih listov,
Čebula

pegavost listov

0,5 L/ha

7 dni

debeliti ali širiti, do razvojne
faze, ko listi odmrejo
(čebulni vrat je suh).
Ko se listna osnova začne

Česen

pegavost listov,
rja čebulnic

1 L/ha

7 dni

debeliti ali širiti, do razvojne
faze, ko listi odmrejo
(čebulni vrat je suh).
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Čas uporabe na vinski trti

od razvojne faze, ko je viden nastavek
plodiča, do razvojne faze, ko so jagode
v velikosti prosenih zrn in se grozdiči
začenjajo povešati
(2-krat v razmiku 12–14 dni)

Čas uporabe v jablanah in hruškah

od cvetenja do zrelosti plodov

Čas uporabe na češnjah in višnjah

od začetka cvetenja do
zrelosti plodov
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Odlična izkušnja, vrhunski rezultat
Glivične bolezni vplivajo na poslovanje vinogradnikov, pridelovalcev sadja
in zelenjave, trgovskih družb, trgovin in seveda tudi na končnega kupca.
Luna® Experience dokazano izboljšuje kakovost in količino pridelka, in
ima izjemne stranske učinke, kot so izboljšanje ustreznosti plodov za
skladiščenje, daljši rok trajanja, in manjše izgube na poti od pridelovalca
do končnega kupca. Luna® Experience vam bo pomagala, da bo vaš
pridelek zadovoljil potrebe v celotni prehranjevalni verigi, vam pa povečal
tržno vrednost svojih pridelkov.

Več kot učinkovitost
Luna® Experience zmanjšuje izgube in ohranja najvišjo kakovost
sadja in zelenjave skozi celoten proizvodni cikel, od pridelovalca
do kupca, saj zagotavlja:
• več zdravih in kakovostnih plodov,
• optimalno zrelost,
• daljše in varnejše skladiščenje plodov,
• boljšo tržno vrednost proizvoda.

Skladiščenje
Trgatev
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Prevoz

Uvozne
regulative

Prodaja

Investicija, ki se splača
S pripravkom Luna® Experience boste pridelali

* boljsa kakovost
v

sadje in zelenjavo po meri kupca.

* daljsi rok trajanja
v

* manj izgub
* visja trzna vrednost
v

v

Priprava škropilne brozge
Za uspešno pripravo škropilne brozge je pomemben vrstni red
dodajanja pripravkov, zato se je priporočljivo posvetovati s
svetovalci pri proizvajalcih fitofarmacevtskih sredstev.
Običajno je pravilen naslednji vrstni red dodajanja formulacij:

1. SL
2. SC, KS, FL
3. WP

!

Primer mešanja:
Najprej raztopite pripravek Luna® Experience (SC formulacija)

4. WG, DF

nato mešanici dodamo pripravek Mikal® premium F

5. SE

(WG formulacija). V kolikor želimo raztopini dodati še listno

6. EC

gnojilo, ga dodamo kot zadnjega.

7. EW
8. OD
9. močila
10. listna gnojila

Vse kombinacije mešanja niso možne!
Napačna kombinacija pripravkov za varstvo rastlin lahko
povzroči fitotoksičnost, tudi če posamezni pripravki rastlinam
niso nevarni.
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Izdal:
Bayer d.o.o.,
Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana
Februar 2016

01/581 44 46
01/581 44 47
agro.info.si@bayer.com
www.cropscience.bayer.si
Bayer Crop Science SI
SMS AGRO na 3737

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na obsežnih in številnih poskusih.
Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez odgovornosti, ker sta uporaba in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne
jamčimo. Brošura izraža stanje na dan 2. februar 2016. Morebitne napake, ki so nastale med tiskom brošure, niso izključene.

