FUNGICYDOWA OCHRONA NASION RZEPAKU

NOWY STANDARD
W OCHRONIE NASION RZEPAKU

NOWY PRODUKT
DO ZAPRAWIANIA RZEPAKU
 CHARAKTERYSTYKA:
Scenic Gold został opracowany w celu ochrony nasion i młodych roślin rzepaku ozimego i jarego
przed szerokim spektrum chorób. Jest przeznaczony do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu
do zaprawiania nasion.
CHRONIONE
UPRAWY:

• Rzepak ozimy i jary

OGRANICZANE
CHOROBY:

•
•
•
•

FORMULACJA:

• 350 g/l w formie bezbarwnego, płynnego koncentratu
• Dawka: 1 l/100 kg nasion
• W roślinie działanie wgłębne i układowe

Zgorzel siewek (Phoma lingam, Alternaria spp., Rhizoctonia solani)
Sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam, Leptosphaeria biglobosa)
Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae, A. brassicola)
Mączniak rzekomy krzyżowych (Hyaloperonospora brassicae)

 SUBSTANCJE

CZYNNE

Scenic Gold to połączenie dwóch różnych substancji czynnych i odmiennych sposobów działania,
dostępnych wyłącznie w tej zaprawie nasiennej.
 UBSTANCJE CZYNNE: Fluopikolid (200 g/l) // Fluoksastrobina (150 g/l)
S
GRUPA CHEMICZNA: Pirydynylometylo-benzamidy // Dihydro-dioksazyny
NAZWA GRUPY: Benzamidy // Strobiluryny (QoI)
MECHANIZM DZIAŁANIA: B5 // C3
KOD FRAC: Grupa 43 // Grupa 11

SCENIC GOLD ZAPEWNIA NOWY STANDARD
W OCHRONIE PRZED GŁÓWNYMI CHOROBAMI
 %

SKUTECZNOŚCI W OCHRONIE ROŚLIN PRZED ZGORZELĄ SIEWEK, CZERNIĄ KRZYŻOWYCH,
SUCHĄ ZGNILIZNĄ KAPUSTNYCH I MĄCZNIAKIEM RZEKOMYM KRZYŻOWYCH.
Bayer – wyniki pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej środka
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Zgorzel siewek
Rhizoctonia, Phythium sp.,
Fusarium sp.
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polowe)

Czerń krzyżowych
(źródło patogena – nasiona)
Alternaria brassicae

Scenic Gold zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciwko
zgorzeli siewek.
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Scenic Gold zapewnia bardzo dobrą skuteczność
we wczesnych objawach czerni krzyżowych, wyraźnie
lepszą od standardu rynku UE*.
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Sucha zgnilizna kapustnych
(źródło patogena – nasiona)
objawy na siewkach i na młodych liściach
Phoma lingam, Leptosphaeria biglobosa
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(6 doświadczeń
donicowych)

(8 doświadczeń
polowych)

Scenic Gold zapewnia bardzo dobrą skuteczność we wczesnych
objawach suchej zgnilizny, wyraźnie przewyższającą standard
rynkowy UE*.

Scenic Gold
Standard na rynku
niemieckim*
Standard na rynku
UE*

Mączniak rzekomy
(4 doświadczenia polowe)

Mączniak rzekomy krzyżowych
Peronospora parasitica /
Hyaloperonospora brassicae

* Standard obecny na rynku w roku 2017/2018

Scenic Gold zapewnia porównywalną skuteczność
na mączniaka rzekomego z niemieckim standardem
rynkowym*.

ZOPTYMALIZOWANA
UPRAWA ROŚLIN
Scenic Gold zapewnia ochronę roślin przed chorobami
we wczesnych fazach rozwojowych.
 W 71 % przypadków występujących na polu, Scenic Gold chroni wschodzące rośliny
i zapewnia im lepszą zdrowotność w porównaniu do nasion niezaprawianych.
 Scenic Gold zwiększa o 5,5% wschody w porównaniu do nasion niezaprawianych.

% WIELKOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSCHODÓW NASION
W PORÓWNANIU DO NASION NIEZAPRAWIONYCH.

(28 doświadczeń w rzepaku ozimym przy braku lub przy niskiej presji infekcyjnej ze strony chorób)
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Bayer – wyniki doświadczeń polowych

KORZYŚCI
DLA UŻYTKOWNIKA
Skuteczna
ochrona
upraw

Szerokie
spektrum
zwalczanych
chorób

Doskonały
poziom
zwalczania
chorób

skuteczne zwalczanie chorób we wczesnym
okresie rozwoju rzepaku
świetna ochrona zapewnia wysokie wschody
selektywność dla uprawy
i przechowywanych
nasion

Infolinia ze specjalistą Bayer

600 294 400
Zadzwoń i dowiedz się więcej o środkach ochrony
roślin Bayer oraz o nasionach marki Dekalb.

Scenic® Gold – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych
środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02‑326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl

