OCHRANA OSIVA BEZ KOMPROMISŮ


Dvě účinné látky se synergickým efektem



Registrace ve všech druzích obilovin



Široké spektrum účinku
- Výborná účinnost proti rzi zakrslé
- Spolehlivé řešení fuzarióz (Fusariumspp.) včetně F.nivale (plíseň sněžná)
- Hubení primární infekce braničnatky plevové
- Účinnost i na sněť stébelnou (Urocystisocculta) a Cochliobolussativus



Mimořádné dlouhodobé působení

Detaily produktu
Účinná látka
difenokonazol 25 g/l + fludioxonyl 25 g/l
Formulace
kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva (FS)

Difend Extra obsahuje dvě účinné látky.
Systémový difenoconazole ze skupiny
triazolů je přijímán semeny a následovně
rozváděn do klíčících a vzcházejících rostlin.
Působí proti významným patogenům
rodu Tilletia, Ustigalo, Fusarium, Septoria,
Cochliobolus a dalším. Fludioxonil je účinná
látka odvozená z pyrrolnitrinu, přírodní
antimykotické látky. Působí především
na povrchu ošetřených semen, avšak
částečně je také přijímán klíčícími rostlinami.
Vyznačuje se širokým spektrem účinku a
dlouhodobým reziduálním působením.

..................

BALENÍ

..................

MSDS

20 L
200 L

Dávkování

Dávka
vody

sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá
hladká, sněť zakrslá, fuzariózy

2 l/t

0-4 l/t

fuzariózy

2 l/t

0-4 l/t

Škodlivý organismus

pšenice, žito, triticale
ječmen, oves

Před použitím dobře promíchejte.
Pokud je přípravek používán ředěný vodou,
postupuje se následovně:
- míchací nádrž se naplní vodou,
- za neustálého míchání se přidá požadované
množství přípravku DIFEND EXTRA,
- míchání suspenze pokračuje po celou dobu
moření,
- suspenze musí být spotřebována do 24 hodin po
přípravě.

Doporučení pro aplikaci :
 aplikace na osivo naklíčené anebo
mechanicky či jinak poškozené se
nedoporučuje
 na obalech (pytlích) musí být uvedena
opatření ke zmírnění rizika při nakládání s
osivem ošetřeným přípravkem DIFEND EXTRA:
∞ osivo namořeno přípravkem DIFEND EXTRA
na bázi difenokonazolu a fludioxonylu.
∞ namořené osivo nesmí být použito ke
konzumním ani krmným účelům
∞ obaly (pytle) od namořeného osiva musí
být řádně označeny, nesmí být použity k
jiným účelům a musí být zlikvidovány ve
schválených zařízeních

Mořidla

Plodina
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