Gombaölő csávázó szer
kalászosokban
Általános információk:
•
•
•
•
•

Hatóanyag:
Formuláció:
Kiszerelés:
É.V.I.:
Forgalmazási kategória:

25 g/l difenokonazol + 25 g/l fludioxonil
szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
20 l
előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
I. forgalmi kategória

A Difend Extra két hatóanyaga a difenokonazol és a fludioxonil a szingergizmusa révén a talajból és a vetőmagból
fertőző betegségek széles köre ellen hatékony.
A difenokonazol a vetőmag csírázásakor felszívódik és védi a koleoptilt valamint a csírázó növényt. A Difend Extra-ban
található másik hatóanyag a fludioxonil kontakt módon védi a csírázó növényt, azáltal hogy együtt nő a koleoptillal,
ezáltal nyújt védelmet a magvak és a talaj által terjesztett betegségek ellen.
Miért használja a Difend Extra-t?

•
•
•
•

Vetőmaggal és talajon keresztűl fertőző betegségek széles köre ellen hatékony
Könnyű és egyenletes felhordás, alacsony porképződés
Jól keverhető más csávázószerekkel
Élénk színezés a kezelt vetőmagon
Versenytárs

Difend Extra

Kezeletlen
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Gombaölő csávázó szer
kalászosokban
Kórokozók széles köre ellen hatékony:
A difenokonazol kiváló hatással véd
búza kőüszög (Tilletia caries)
búza törpeüszög (Tilletia controversa) ellen,
jó hatással rendelkezik:
búza porüszög (Ustilago tritici),
árpa porüszög (Ustilago nuda),
árpa fedettüszög (Ustilago hordei)

A fludioxonil kiváló hatással rendelkezik
fuzáriumos betegségek ellen (Fusarium spp),
hópenész (Microdochium nivale),
búza kőüszög (Tilletia caries) ellen,
jó hatással rendelkezik:
szeptóriás csírabetegség (Septoria nodorum) ellen.

Difend Extra felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra

Károsító

Őszi és tavaszi
búza, tritikálé

kőüszög,
törpe kőüszög,
fuzáriumos
betegség

Őszi és tavaszi
árpa, rozs, zab

Kezelések maximális száma

Dózis
(l/t)

Csávázólé (l/t)

1

2,0

10-20

A kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)

Vetőmag
(BBCH 00)

fuzáriumos
betegség

• Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
• Légi kijuttatás:		
Nem engedélyezett
A Difend Extra gyártója és a termék tulajdonosa az Globachem N.V.,Belgium

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében tartsa be a használati utasítást!
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