Bazează-te pe experiența ta și pe cea
a fermierilor pe care îi apreciezi.

Ai încredere în Pictor ®.
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Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna
eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din
acest pliant sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi
făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de
folosirea informațiilor din acest pliant.

Cel mai utilizat fu ngicid din Europa
pentr u succes ga rantat.

Din momentul lansării sale, am supervizat sute de loturi demonstrative realizate
cu produsul Pictor ®.

Recomand Pictor ® cu toat ă încrederea pen tru
obținerea celor mai mari producții.

Cel mai utilizat fungicid din Europa
pentru succes garantat.

În căutarea unui fungicid de succes
Fermierii se confruntă cu numeroase provocări zi de zi.
Vremea, solul, tehnologia – sunt doar câțiva factori ce pot influența succesul recoltei.
Bolile reprezintă una dintre cele mai importante amenințări. Nu îmi doresc să mă confrunt
cu ele, vreau să le elimin complet.
Dar ce fungicid oferă o soluție de încredere?
Ce produs este eficient și mă ajută cu adevărat în protejarea culturii de floarea – soarelui?
Caut un produs de încredere, a cărui eficacitate a fost deja dovedită. Nu îmi doresc să fac
niciun experiment. Cea mai bună soluție este aceea de a aplica un produs ce a mai fost
utilizat de alți fermieri înaintea mea, cu rezultate foarte bune. Prefer să mă bazez pe
raționamentul altor fermieri în care am încredere.

Cel mai utilizat fungicid din Europa pentru succes garantat.
Testat și dovedit
BASF a început să dezvolte produsul Pictor® în anul 2003, ca fungicid pentru rapiță.
Datorită similitudinilor în spectrul de boli, Pictor® a început rapid să fie testat și în cultura
de floarea – soarelui. Au fost realizate mai mult de 100 de loturi de testare în diferite țări,
în principal în Ungaria, România, Bulgaria și Franța. Aceste loturi de testare au fost
realizate de tehnicieni BASF, contractori și institute de cercetare. Pictor® a fost lansat pe
piață în Ungaria în anul 2007 și, ulterior, în alte 10 țări. Pe lângă loturile de testare realizate
de BASF, fermierii au testat și ei produsul.
În anul 2015, peste 750.000 ha de floarea – soarelui au fost tratate cu Pictor® în Europa.
De-a lungul anilor, suprafața tratată cu Pictor® a crescut în mod constant. Fermierii ce au
utilizat fungicidul au fost satisfăcuți de rezultatele obținute și, în consecință, au refolosit
produsul și l-au recomandat și altor fermieri. În concluzie, Pictor® a convins fermierii de
eficacitatea sa în controlul principalelor boli din cultura de floarea – soarelui și în
prevenirea pierderilor de recoltă.

Pictor® – alegerea corectă pentru un control de încredere al unui spectru larg de boli
Rezultatele testelor realizate în Europa, 2006 – 2014
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O cultură sănătoasă, viguroasă, pentru recolte mari
Plantele de floarea – soarelui sunt sensibile la numeroase boli, inclusiv Sclerotinia
sclerotiorum. Pentru protecția culturii împotriva Sclerotiniei este necesară aplicarea unui
fungicid fie în stadiul BBCH 51, fie la înflorit. Pictor® și-a dovedit eficacitatea în controlul
majorității patogenilor în ambele momente de aplicare. Aplicarea trebuie planificată
preventiv înainte ca infecția să devină vizibilă. Avantajul produsului Pictor®: oferă vitalitate
plantelor datorită efectului AgCelence®. Acest lucru înseamnă că se pot obține sporuri de
recoltă chiar și în condiții de presiune mai scăzută a bolilor. Principalele motive:
Rezistență îmbunătățită la factorii de stres – vizibilă prin efectul de înverzire.
Astfel, Pictor® protejează plantele de cultură împotriva celor mai importante boli ce apar
în timpul sezonului și îmbunătățește vitalitatea plantelor, efecte ce pot fi observate prin
sporuri considerabile de recoltă obținute în ultimii 8 ani.

Pictor® protejează împotriva pierderilor de recoltă
Aplicarea produsului Pictor® în stadiul timpuriu (înainte de BBCH 53)
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Sporul de recoltă datorat aplicării produsului Pictor® în diferite condiții.
Rezultatele loturilor de testare realizate în perioada 2006-2014, teste din Europa, n=101

Pictor® este utilizat de ani de
zile în mii de ferme
Cred că fermierii care nu își doresc să își
asume niciun risc în cultura de floarea soarelui trebuie să aplice fungicidul Pictor®.
Este un produs unic din punct de vedere al
performanței și eficacității. Și nu sunt
singurul care am această opinie. Cunosc
mulți alți fermieri care aplică produsul
Pictor® cu succes de ani de zile și care îl pot
recomanda în cunoștință de cauză. Un
asemenea produs utilizat de ani de zile este
aplicat, în mod firesc, pe multe terenuri. Și,
desigur, atât eu, cât și alți fermieri nu am fi
ales să îl utilizăm în fiecare an dacă nu ar fi
fost un produs foarte bun.

“Recomand Pictor® pentru
controlul tuturor bolilor
importante și, în mod special,
pentru controlul Sclerotiniei.”

Fermier, 49 ani. Cultivă 18 ha de floarea – soarelui

