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REGULATORI DE CREȘTERE ȘI TRATAMENT SĂMÂNȚĂC
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Kinto® Duo se aplică la tratamentul seminţelor 
înainte de însămânţarea acestora. Se pot folosi 
echipamente de tratat pe cale umedă cu flux 
continuu sau discontinuu, calibrate în prealabil 
pentru a se respecta întocmai doza de aplicare. 

Se va utiliza volumul de soluţie recomandat pentru 
fiecare cultură în parte. În mod uzual, pentru grâu, 
se folosește un volum de soluţie de 8-10 litri/tonă, 
iar pentru orz 8-12 litri/tonă.

 - Fusarium spp.

 - Tilletia spp. și Ustilago nuda

 - Pyrenophora spp.

 - Fusarium spp.

 - Septoria tritici

Grâu

Orz

Porumb

Agentul de dăunareCultura Doză

1,5 l/tonă sămânță

1,5 l/tonă sămânță

1,5 l/tonă sămânță

1,5 l/tonă sămânță

2,5 l/tonă sămânță

2,5 l/tonă sămânță

Recomandări

Modul de folosire

Denumirea științifică

Tilletia spp. 

Fusarium spp. 

Ustilago nuda 

Pyrenophora graminea 

Pythium spp. 

Fusarium spp.

Denumirea populară

Mălura comună 

Fuzarioză 

Tăciunele zburător 

Sfâșierea frunzelor 

Căderea plăntuţelor 

Fuzarioza

Avantaje

Cultura

60 g/l procloraz + 20 g/l triticonazol
Suspensie concentrată pentru tratamentul seminţelor

2759/27.03.2008
10 L

Kinto® Duo asigură o combinaţie puternică 
între o activitate sistemică și una penetrantă 
(translaminară) pentru a controla un spectru larg 
de boli cu transmitere prin sămânţă și sol.

Produsul este ușor absorbit de către plantule, 
tegumente și rădăcini, protejând pe o lungă 

perioadă de timp. 
Împiedică dezvoltarea miceliului ciupercilor 
localizate pe seminţe sau în interiorul acestora. 
Este selectiv pentru toate speciile de cereale 
păioase. Sămânţa tratată  poate fi folosită și în anul 
următor, fără ca germinaţia să fie afectată, dacă 
este păstrată în condiţii corespunzătoare.

Kinto®  Duo

Date tehnice

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Caracteristici și mod de acțiune

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.


