Capitolul

8

Fungicide

Duett® Ultra

Date tehnice

Recomandări

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

310 g/l tiofanat-metil + 187 g/l epoxiconazol
Suspensie concentrată
1590/27.04.1995
5L

Caracteristici și mod de acțiune
Duett® Ultra este un fungicid pe bază de tiofanat
metil, din clasa benzimidazoli şi epoxiconazol din
clasa azolilor.

Duett® Ultra are acţiune sistemică şi este destinat
combaterii în vegetaţie a complexului de boli foliare
şi ale spicului.

În funcţie de momentul şi intensitatea atacului, se
pot aplica unul sau două tratamente. În condiţiile
în care se aplică un singur tratament, la grâu
momentul optim este de la începutul alungirii celui
de-al doilea internod până la înspicare, iar la orz de

la începutul alungirii paiului până în faza de burduf.
Volumul de soluţie (variază în funcţie de echipamentul
folosit) poate fi cuprins între 200-400 l/ha.

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. A se folosi numai de către utilizatorii profesionali.

Avantaje
Modul de folosire

• Cel mai bun raport performanţă/cost - profitabilitate mai mare.
• Control foarte bun al bolilor ( epoxiconazolul - cel mai eficient azol - având un spectru larg de acţiune).

Cultura

Agentul de dăunare
Denumirea științifică

Doză
Denumirea populară

Cereale

		

Grâu

Erysiphe graminis

Făinarea

0,5 l/ha

Puccinia spp.

Rugina

0,5 l/ha

Septoria spp.

Septorioza

0,5 l/ha

Fusarium spp.

Fuzarioza

0,5 l/ha

Helminthosporium spp.

Sfâșierea frunzelor

0,5 l/ha

Orz

Sfeclă de zahăr

		

• Obţinerea unor producţii sporite.

Boli foliare şi ale spicului, respectiv

Cultura

0,5 l/ha

Boli foliare, respectiv

Erysiphe graminis

Făinarea

0,5 l/ha

Pyrenophora teres

Pătarea reticulară

0,5 l/ha

Rhynchosporium secalis

Arsura frunzelor

0,5 l/ha

Helminthosporium sativum

Sfâșierea frunzelor

0,5 l/ha

Cercospora beticola

Cercosporioza sfeclei

0,5 l/ha*

Erysiphe betae

Făinarea

0,5 l/ha*

* (primul tratament se aplică la apariţia simptomelor şi următorul la un interval de 21 zile, utilizându-se o normă de soluţie de 300 l/ha).
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