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П

ідбиваючи підсумки 2017 року,
зазначимо, що
Аканто® Плюс
черговий раз довів свою цінність для виробничника,
забезпечуючи високий
результат та інвестиційну
окупність застосування.
Ми неодноразово згадували,
що Аканто® Плюс був створений на основі одного з кращих стробілуринів – пікоксістробіну. Обираючи Аканто®
Плюс, виробничник отримує
весь пакет переваг,
пов’язаних з надійним
контролем хвороб силою
вираженого фізіологічного
ефекту, тривалістю захисної дії та унікальною паровою фазою.

Аканто® Плюс є універсальним рішенням для захисту
широкого спектра культур,
таких як озима пшениця,
ячмінь, цукрові буряки,
ріпак, соя, соняшник, кукурудза, а починаючи з 2018 року
– також гороху. В цій статті
ми хочемо зосередити вашу
увагу на деяких аспектах
та перевагах застосування
Аканто® Плюс на основних
культурах.

Аканто® Плюс
на зернових

Важливість фунгіцидного
захисту зернових вже давно
не викликає сумнів. На сьогодні близько 80% площ під
зерновими колосовими
обробляють фунгіцидами –
це становить приблизно
5 млн га.  
Основні обробки відбуваються весною та можуть
проводитися в кінець кущення Т1 (BBCH 31-32), вихід
прапорцевого листка Т2
(ВВСН 39) та під час початку
цвітіння колоса Т3 (ВВСН
57-59). Перша обробка – це

Фото 1. Вигляд озимої пшениці, обробленої фунгіцидом Аканто® Плюс, 0,6 л/га, 2016 рік
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лікування та профілактика
протягом 2-4 тижнів хвороб
нижнього та середнього
ярусу (підпрапорцеві листки). Згідно з науковими джерелами обробка зернових у
Т1 дозволяє зберегти не тільки 15-20% майбутнього врожаю, а також зменшити
навантаження хвороб на
прапорцевий листок та
колос. Обробка під час
повного виходу прапорцевого листка забезпечує збереження 30-40% урожаю.
Якщо вибирати, в яку саме
фазу застосовувати Аканто®
Плюс, то найдоцільніше
застосовувати цей фунгіцид
саме в Т2, де існує ризик ураження септоріозом, видами
іржі, гельмінтоспоріозною
плямистістю, піренофорозом, альтернаріозом та іншими. Аканто® Плюс забезпечить чудовий захист від
комплексу вищезгаданих
листостеблових хвороб
завдяки профілактичній,
лікувальній дії та суттєво
підвищить урожайність
завдяки фізіологічному
ефекту.
Що стосується захисту ярого
ячменю, то Аканто® Плюс
буде актуальним як у Т1, так і
в Т2. Можливість розвитку
багатьох видів плямистостей
на ячмені існує вже від фази
двох листків, тому першу
обробку Аканто® Плюс
рекомендують проводити
дещо раніше – десь у середині кущення, а друга – має
бути не пізніше 18 днів після
першої. Згідно з відгуками
багатьох виробничників
Аканто® Плюс працює бездоганно проти всіх видів
плямистостей, створюючи
передумови для отримання

зерна ячменю з високими
показниками якості.

Аканто® Плюс на сої

Уже другий рік поспіль
Аканто® Плюс – фунгіцид
№1 для захисту сої від комплексу хвороб. 2017 року препарат успішно використовувався приблизно на 250 тис.
га культури. Ті, хто працював
цим фунгіцидом перший раз,
відразу відчули переваги
такого рішення на сої.
Аканто® Плюс не тільки з
легкістю контролював септоріоз, альтернаріоз, фомопсис,
антракноз, аскохітоз, борошнисту росу, білу та сіру гниль,
а також покращував такі
важливі показники, як вирівняність, крупність та дозрівання зерна.
Безперечних переваг
Аканто® Плюс надає пікоксістробін, який є найкращим
представником групи стробілуринів. Саме завдяки пікоксістробіну продукт націлений на високий урожай та
його якість. Ця діюча речовина швидко проникає в рослину та має як системні властивості, так і трансламінарні.
Крім цього, у пікоксістробіну
є «паровий ефект», що особливо актуально у разі загущених посівів або при забез-

Фото 2. Рівномірна фракція зерен після
обробки Аканто® Плюс на час збирання
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Фото 3. Зелений ефект на сої після застосування Аканто® Плюс, Київська обл.

печенні контролю хвороб у
нижньому ярусі культури.
Згідно з рекомендаціями
пропонується розпочати
профілактичну обробку сої
Аканто® Плюс
(0,6-0,75 л/га) у фазу «бутонізація – початок цвітіння».
Це забезпечить чудовий
захист верхнього та середнього ярусів листків та
подовжить їх фотосинтетичну активність («фізіологічний ефект»). Забезпечуючи
ефективний захист рослин в
оптимальні строки з
Аканто® Плюс, культура
надалі буде працювати на
формування врожаю –
в середньому фунгіцид здатний зберегти +5 ц/га додаткового врожаю високої
якості.

Аканто® Плюс
на соняшнику

Аканто® Плюс на соняшнику вирішує проблеми фомозу, фомопсису, іржі, альтернаріозу, несправжньої борошнистої роси. Завдяки фізіологічному ефекту фунгіцид
здатний принести максимальні прибутки для виробничників. Згідно з нашими
спостереженнями та відгуками від агрономів господарств, Аканто® Плюс допоможе зберігати від 3 до 10 ц/
га насіння соняшнику. Крім
того, оброблені рослини
формують більш виповнені
кошики з однорідним дозріванням насіння з підвищеним відсотком олійності.
Слід звернути увагу на застереження щодо обмеження
застосування фунгіциду, як й
інших стробілуринів, в

посушливих умовах. Тому,
перед тим як проводити
обробку, потрібно визначити
наявність вологи в ґрунті.
Особливо це актуально при
застосуванні на ранніх фазах
розвитку культури, коли
коренева система соняшнику
ще недостатньо сформована
та нездатна діставати вологу
з глибших шарів ґрунту. В
такому разі краще використати Танос®, який працює і в
посушливих умовах, а
Аканто® Плюс залишити на
другу обробку в фазу «зірочки», коли коренева система
вже краще розвинена. За
достатньої кількості вологи,
безумовно, Аканто® Плюс
забезпечить ідеальний
результат, але агроному треба
постійно аналізувати ситуацію та перевіряти цей чинник.
Рекомендації щодо норми
застосування фунгіциду пропонуємо такі. Якщо планується лише одна обробка в
фазу 6-10 листків, тоді норма
Аканто® Плюс має бути на
рівні 0,8-1,0 л/га, що дозволить фунгіциду захищати
вже сформоване листя
довше. У разі, якщо буде й
друге фунгіцидне обприскування у фазу «зірочки», то
норму Аканто® Плюс можна
зменшити до 0,65-0,75 л/га як
у першу, так і в другу обробку.

Аканто® Плюс
на ріпаку

Для багатьох господарств
цінність Аканто® Плюс
на ріпаку є очевидною.
По-перше, завдяки фунгіциду досягається ефективний

Фото 5. Більш рівномірне дозрівання стручків ріпаку після застосування Аканто® Плюс

контроль альтернаріозу, білої
та сірої гнилей, циліндроспоріозу. По-друге, крім надійного захисту на етапі цвітіння-дозрівання, Аканто®
Плюс має виражений фізіологічний ефект на рослини
ріпаку. Спеціалісти господарств відмічають, що після
застосування Аканто® Плюс
досягається рівномірніше
дозрівання ріпаку, що зменшує ймовірність розтріскування стручків під час збирання. Інвестування в
Аканто® Плюс за 1,5-2 місяці
до збирання ріпаку не тільки
захистить посіви від хвороб,
а й додатково збереже 4-8 ц/
га та згенерує додатковий
прибуток у дуже короткі
строки! Такими можливостями варто скористатися!
Найкращий ефект від застосування Аканто® Плюс на
ріпаку досягається при його
двократному внесенні.
Першу обробку рекомендується робити весною після
відновлення вегетації озимого ріпаку (приблизно це
початок квітня) у нормі
0,6 л/га. Це значно обмежить
поширення та розвиток
таких хвороб, як фомоз, аль-

тернаріоз, переноспороз та
надалі забезпечить здоровий
розвиток не тільки листків,
а також стебел ріпаку. Другу
обробку доцільно застосувати у фазу «кінець цвітіння –
початок формування стручків» (приблизно 70% сформованих стручків) у нормі
0,6-0,75 л/га. Саме в цей час
існує ризик ураження склеротиніозом та альтернаріозом ріпаку.
Також слід звернути увагу на
технологію внесення та
норму виливу робочого розчину. Найоптимальнішою
нормою робочого розчину
при обприскуванні є
200-300 л/га, що забезпечує
максимально рівномірне
покриття рослин, а при розвитку стеблових форм хвороб – максимальне проникнення в нижні яруси.
Працюйте грамотно,
дотримуйтеся рекомендацій та досягайте успіхів!
Пам’ятайте, що Аканто®
Плюс є цінним інструментом, який в умілих руках
безумовно забезпечить суттєвий прибуток.
Заробляйте разом
з Аканто® Плюс!
ТОВ «Дюпон Україна»
Україна, 04070, Київ, вул. Спаська, 30а.
Тел.: (380 44) 495 26 70, 498 90 00
Факс: (380 44) 495 26 71, 498 90 01
www.zzr.dupont.ua
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