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Fungicide

Allegro®

Date tehnice

Recomandări

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

125 g/l kresoxim-metil + 125 g/l epoxiconazol
Suspensie concentrată
1809/04.12.1997
5L

Produsul asigură o eficacitate foarte bună
împotriva celor mai importante boli la cerealele
păioase, pe durata mai multor săptămâni.
Datorită efectelor fiziologice ale produsului,
plantele rămân mai mult timp verzi (green effect),
cu implicaţii pozitive în creşterea cantităţii şi
calităţii recoltei.

Substanţa activă kresoxim-metil, din grupa
strobilurinelor, este foarte eficace şi se
distribuie selectiv la suprafaţa frunzelor, prin
difuzie, în faza gazoasă, având şi penetrare
translaminară în frunze. După aplicare, rămâne
la suprafaţa frunzelor ca un depozit solid.
Particulele de substanţă activă sunt apoi
absorbite în stratul subcuticular şi eliberarea ei se
face treptat, conferind o lungă perioadă de acţiune.
Substanţa activă epoxiconazol, din grupa triazolilor,
are acţiune sistemică.

Modul de folosire
Cultura

Grâu

Orz
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Volumul de soluţie (variază în funcţie
echipamentul folosit) poate fi de 200-300 l/ha.

de

Avantaje
• Produs de încredere în controlul principalelor boli la cerealele păioase.
• Protecţie completă cu acţiune rapidă şi de lungă durată.
• Efecte fiziologice dovedite (produs din gama AgCelence®).
• Producţii crescute cantitativ şi, mai ales, calitativ.

Cultura

Agentul de dăunare

Doză

Denumirea ştiinţifică

Denumirea populară

Erysiphe graminis

Făinarea

0,75 l/ha

Septoria tritici

Septorioza

0,75 l/ha

Puccinia spp.

Rugina

0,75 l/ha

Fusarium spp.

Fuzarioza

0,75 l/ha

Complex boli foliare

Cele mai bune rezultate se obţin la aplicarea
preventivă. Condiţiile optime pentru aplicarea
tratamentului sunt la o temperatură de sub 25°C şi
o umiditate relativă a aerului de peste 60%.

Allegro® se poate include ca al doilea tratament
în tehnologia BASF cu două tratamente pe sezon
împreună cu Duett® Ultra sau Flexity® Duo ca prim
tratament.

Caracteristici și mod de acțiune
Allegro® este un produs cu acţiune sistemică
determinată de combinaţia celor două substanţe
active: kresoxim-metil şi epoxiconazol.

Allegro® se aplică la apariţia primelor simptome
ale atacului agenţilor patogeni. În funcţie de
apariţia simptomelor, de intensitate şi riscul de
propagare rapidă a bolilor, se pot aplica maximum
2 tratamente pe sezon până la faza cea mai târzie
de la mijlocul înfloritului.

1 l/ha
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