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Фунгіцид системної дії для
боротьби з хворобами пшениці
озимої, ячменю ярого, соняшнику
та ріпаку озимого.
ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
азоксистробін, 200 г/л + флутріафол, 120 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії

ФУНГІЦИД

УПАКОВКА:
5 л пластикова каністра
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• системна, контактна, трансламінарна та фумігантна дія
• ефективний проти збудників грибних хвороб з чотирьох класів
• широкий спектр та універсальність застосування – один фунгіцид для багатьох
культур
• довгий захисний період
• подовжує процес фотосинтезу та уповільнює старіння
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Завдяки комбінації діючих речовин, препарат системної та трансламінарної дії
Лутон володіє довготривалими захисними та лікувальними властивостями. Діюча
речовина азоксистробін при проникненні крізь листову пластинку інгібує проростання спор та апресоріїв, негативно впливаючи на проростання гіфів грибів. Дію ча речовина препарату – флутріафол поглинається листовою поверхнею культури
та переноситься по рослині акропетально по ксилемі.
Флутріафол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран та зупинки розвитку грибних захво рювань.

ФУНГІЦИД
СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура

Шкідливі
об’єкти

Норма
витрати
препарату,
л/га

Борошниста
роса, септоріоз,
піренофороз, іржасті
хвороби
Борошниста роса,
Ярий
сітчастий, смугастий
ячмінь
гельмінтоспоріоз,
іржасті хвороби
Фомоз, іржа,
несправжня
Соняшник
борошниста та
борошниста роса,
фомопсис
Фомоз, альтернаріоз,
Ріпак
біла гниль,
озимий
пероноспороз, сіра
гниль
Озима
пшениця

Спосіб
внесення

Максимальна
кількість
обробок

Обприскування
в період
вегетації

2

0,5-0,75

0,5-0,75

0,6-1,0

0,6-1,0

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
Як готувати робочий розчин фунгіциду Лутон?
Заповнити бак оприскувача на 1/4 – 1/3 водою, включити мішалку і додати в оприскувач необхідну кількість препарату, добре струснувши каністру, та долити необхідну кількість води. Внесення слід проводити з включеною мішалкою.
Як швидко слід використати робочий розчин?
Робочий розчин необхідно повністю використати не пізніше ніж через 24 години
після приготування.
Сумісність з іншими препаратами:
Фунгіцид Лутон сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому випадку
перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на сумісність.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас небезпечності.

50

51

www.best-szr.com.ua
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