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Ми всі очікуємо старту нового сезону
та сподіваємось, що він принесе нам
кращу врожайність, ціну, а, відповідно,
й прибуток. Однак для отримання високого врожаю слід докласти максимум
зусиль та захистити його. Саме тому
планування стратегії захисту на сезон
2013 року починається з гербіциднофунгіцидних обробок озимих зернових.
Ми знаємо, а в деякі роки і відчули,
що втрати пшениці від хвороб можуть
становити до 20-30%, а при епіфітотіях
можна втратити майже весь урожай.
Умови зими цього сезону в більшості
регіонів України дають нам надію на
хорошу перезимівлю озимини. Однак
виникає загроза, що температурні коливання, значне накопичення вологи
у ґрунті та існуюча з осені інфекція,
при сприятливих погодних умовах
призведуть до інтенсивного розвитку
борошнистої роси, кореневих та прикореневих гнилей в період відновлення
вегетації рослин, які в подальшому
сприятимуть ослабленню рослин і
розвитку інших хвороб, таких як септоріоз, іржа, темно-бура плямистість або
піренофороз. Тому обробіток посівів
фунгіцидами необхідно починати з
самого початку активної вегетації
рослин, при зростанні температури,
не чекаючи на спалахи. Проведення
першої обробки фунгіцидом в фази
кущення – трубкування, забезпечить
зняття первинної інфекції та тривалий
подальший захист зеленої маси рослин
проти перезараження.
Надійним препаратом у боротьбі
проти борошнистої роси, який за

останні роки завоював довіру багатьох агрономів, є фунгіцид Таліус®.
Завдяки своїм властивостям Таліус®
забезпечує найтриваліший (від 4 до 6
тижнів) контроль збудника борошнистої роси та дає змогу контролювати
його навіть на необроблених ділянках
рослини за рахунок «газ-ефекту», що
є найбільш актуальним у загущених
посівах. З-поміж усіх відомих фунгіцидів він відзначається тим, що
стимулює імунні властивості самої
рослини, підвищуючи загальний рівень
її стійкості не тільки до борошнистої
роси і значно зменшуючи загрозу
розвитку інших хвороб пшениці. Завдяки своїм властивостям Таліус® дає
можливість не лише зберегти врожай,
але й отримати значні прирости
врожаю. Рентабельність застосування
Таліусу® відмічається навіть у посівах
з урожайністю на рівні 1,5-2 т/га та
незначному розвитку і, відповідно,
шкодочинністю борошнистої роси.
В останні роки досить часто ми
спостерігаємо розвиток одночасно
борошнистої роси та септоріозу на
ранніх етапах розвитку рослин. Також
вже у фазу трубкування за сприятливих
умов починається активний розвиток
дуже небезпечних та шкодочинних
хвороб – іржі бурої та жовтої, що
вимагатиме застосування фунгіцидів
широкого спектра дії з лікувальнопрофілактичними властивостями. При
таких умовах рекомендовано застосовувати Таліус® у нормі 0,15-0,2 л/га в
суміші з препаратом, який посилить
контроль інших хвороб.

Застосування в цей період Таліусу®
в суміші з Аканто Плюс® не тільки
забезпечить ефективний та тривалий
контроль комплексу хвороб, а й активізує процес відновлення вегетації
і подальшого розвитку рослин.
Саме для таких складних умов компанія «Дюпон» розробила і представила
в минулому сезоні комплексний трикомпонентний фунгіцид – Вареон®.
Вареон® поєднав в собі основні переваги які потребує виробництво. Він
містить проквіназид та має всі переваги
Таліусу®, забезпечуючи найтриваліший
профілактичний контроль борошнистої роси, та завдяки імуномодуллючим
властивостям покращує ефективність
інших діючих речовин.
Тебуконазол забезпечує високий рівень
лікувальної та системної дії препарату,
а також ефективний контроль іржі та
плямистостей, включаючи септоріоз.
Актуальність Вареону® в цьому
сезоні полягає у вмісті прохлоразу,
що має високу ефективність проти
церкоспорельозної прикореневої гнилі,
розвиток якої очікується навесні.
Оптимальне поєднання та синергізм
всіх елементів забезпечують ефективність Вареону® з нормою застосування
0,6-0,75 л/га на високому рівні (85-99%)
проти листостеблових хвороб та тривалий захисний ефект: проти септоріозу
та піренофорозу – впродовж 30-35 днів,
борошнистої роси – 40-45 днів, бурої
та жовтої іржі – 35-40 днів.
Також Вареон® забезпечує високу
ефективність проти основних збудників
фузаріозу при застосуванні з нормою
0,8-1,0 л/га в фазу «початок цвітіння».
Поява на ринку України таких
надійних та сучасних інструментів
при правильному їх використанні
дасть можливість підняти рівень
врожайності зернових на новий, ще
вищий рівень.
Більш детальну інформацію
можна отримати на сайті:

www.zzr.dupont.ua

а також у регіональних
представників ТОВ «Дюпон Україна»
тел. (380 44) 495 26 70
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