Elatus Plus Menara
TM

Taki duet to same plusy!
a… dobre są też trójkąty:
solatenol + propikonazol + cyprokonazol

Jeszcze skuteczniejsza
i pełniejsza ochrona zbóż!

Wyłączny
dystrybutor:

®

TWOJE POLE
BEZ SEPTORIOZY I RDZY
Pakiet Elatus™ Plus Menara® gwarantuje długie
profilaktyczne zabezpieczenie roślin przed chorobami, jak również wykazuje
działanie lecznicze oraz wyniszczające w przypadku już zainfekowanych
roślin przez chorobotwórcze grzyby.

ZWALCZANE CHOROBY GRZYBOWE W ZBOŻACH
• w pszenicy: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew,
brunatna plamistość liści (DTR), mączniak prawdziwy

• w pszenżycie: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści (DTR), mączniak prawdziwy

• w życie: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy
• w jęczmieniu: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia,
mączniak prawdziwy

STOSOWANIE
Pakiet Elatus™ Plus Menara® posiada szeroką rejestrację co do terminu stosowania. Można go polecać
od fazy pierwszego kolanka BBCH 31 do końca fazy kłoszenia BBCH 59, choć ze względu na jego wysoką
skuteczność ograniczania chorób liści zalecany jest w terminie od fazy wczesnego pojawienia się liścia
flagowego BBCH 37 do BBCH 39.
Źródło: Syngenta, skaningowy mikroskop elektronowy, Jealott‘s Hill, UK

SOLATENOL
KOMPLETNA OCHRONA LIŚCI

Pakiet Elatus™ Plus Menara®

• Bardzo wysoka skuteczność przeciw najgroźniejszym
chorobom zbożowym
• Szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia
• Po szybkim pobraniu powoli przemieszcza się
w liściach, co zapewnia ich długą ochronę
• Przemieszczanie się Solatenolu w liściach gwarantuje
ochronę nowych przyrostów
• Specyfika pobierania i przemieszczania się w roślinie
Solatenolu gwarantuje długotrwałą ochronę przeciw
chorobom zbóż, w szczególności septoriozie i rdzy
• Jedyny produkt z grupy SDHI zarejestrowany
na rdzę żółtą w pszenicy ozimej i jarej

•
•
•
•

JESZCZE SKUTECZNIEJ, JESZCZE BEZPIECZNIEJ,
JESZCZE BLIŻEJ DO REKORDOWYCH PLONÓW!

•
•
•
•
•
•

Najskuteczniej chroni zboża przed rdzą, septoriozami i DTR
Dopuszczony do stosowania w wielu gatunkach zbóż
Posiada szeroki zakres terminu stosowania BBCH 31-59
Skuteczny w zwalczaniu grzybów,
które już wykazują uodpornienia
To mieszanina trzech substancji aktywnych
o różnym mechanizmie działania
Rozwiązanie kompleksowe do zwalczania
i ochrony roślin zbożowych
Szybkie i wyniszczające działanie
Bezpieczny dla roślin
Technologia godna XXI wieku
Renomowany światowy producent Syngenta

SZEROKI ZAKRES STOSOWANIA
Pszenica ozima i jara

Pszenżyto ozime
Żyto hybrydowe

Wysokoprodukcyjna pszenica jara
Jęczmień jary i ozimy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Wyłączny dystrybutor:

Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. +48 56 688 48 00
www.ampol-merol.pl

