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Бізнес-центр «Поділ Плаза»
вул. Спаська, 30а
Київ, 04070, Україна
Teл. (38 044) 495-26-70, 498-90-00

АКТУАЛЬНО САМЕ ЗАРАЗ!
Шановні господарі,
Чи цікавить Вас:
 як надійно захисти врожай соняшнику?
 як отримати додатковий врожай?
 як підвищити рентабельність вирощування соняшнику?
Чи знаєте Ви, що:
 щорічні втрати врожаю соняшнику в Україні сягають -15-18%?
 у грошовому виразі середні втрати врожаю становлять - 1400 -1800 гривень - це з одного гектара?
А якщо помножити, наприклад, на 100-500 гектарів?
 уражені хворобами рослини зменшують врожайність, масу 1000 зерен, олійність на 10-15%?
Багаторічний досвід компанії «Дюпон», а також широка виробнича
практика застосування саме фунгіциду Танос® в Україні переконливо свідчать,
що на сьогодні фунгіцид Танос® - це надійний та виправданий інструмент
збереження кількості та якості врожаю, а головне - збільшення прибутку!
Хіба не це потрібно сучасному господарю?
За даними компанії «Дюпон», частка збереженого врожаю соняшника
від застосування фунгіциду Танос® становить в середньому - 3,9 ц/га або:
 від 1,6 ц/га (за низького рівня розвитку хвороб)
 до 6,3 ц/га (за високого рівня розвитку хвороб)
Не складно порахувати:
Рівень збереженого
Вартість збереженого Вартість фунгіциду Танос® Чистий прибуток*,
врожаю від фунгіциду
врожаю, грн./га
(0,6 кг/га,) грн./га (без
грн./га від
Танос®
ПДВ)**
застосування Танос®
мін. 1,6 ц/га
640 грн
345 грн
295 грн/га
серед. 3,9 ц/га
1 560 грн
345 грн
1 215 грн/га
макс. 6,3 ц/га
2 520 грн
345 грн
2 175 грн/га 1
*Із розрахунку ціни соняшнику - 4000 грн./т **без урахування витрат на внесення
Що отримуємо:
Чистий прибуток, грн./га від застосування Танос®
295 грн/га
1 215 грн/га
2 175 грн/га

А якщо помножити на площу 100 гектарів?
x 100 га =
29 500 грн
x 100 га =
121 500 грн
x 100 га =
217 500 грн

Всього 1 центнер збереженого врожаю з 1 гектару соняшнику, обробленого фунгіцидом Танос®,
повністю окупає цю фунгіцидну обробку!!!

ЛЕГКА І НАДІЙНА ІНВЕСТИЦІЯ ВІД ФУНГІЦИДУ ТАНОС® ВІД «ДЮПОН» !!!
А що кажуть ті, хто вже користується?
Хмельницька обл.
В 2012 році ТОВ «Гарант» Кам’янець-Подільського району вносило
фунгіцид Танос® на соняшнику в фазу 10 листків з нормою витрати препарату 0,6
кг/га. Через два тижні після внесення рослини мали інтенсивне зелене
забарвлення, та добре розвинений листок, чистий від хвороб. При збиранні
врожаю з площі, де вносився Танос®, прибавка становила 4,8 ц/га зерна
соняшника, в порівнянні з контрольною ділянкою.
Вінницька область
В селі Леухи, що в Іллінецькому районі Вінницької області знаходиться ТОВ
«Агрофірма «Дар» - одне з передових господарств району та й області.
Постійне вдосконалення існуючих систем захисту посівів – це норма, якою
керуються при вирощуванні будь-якої сільськогосподарської культури.
В 2012 році соняшник в господарстві займав площу близько 300 га, з них 280 га було вирішено захистити
Таносом® в нормі 0,5 кг/га. В фазу «зірочки» за наявності 10-12 листків у культури відбувся одноразовий
фунгіцидний захист посіву. 15 га площі було для переконливості залишено без контролю хвороб.
Використання фунгіциду Танос® для захисту соняшника дозволило господарству отримати додатково з
кожного гектара до 5 – 6 ц повноцінного зерна: урожайність на контролі 30-32 ц/га, на досліді - 36 ц/га
Трейдери, які купували соняшник, були приємно вражені: автівка з тим же об’ємом зерна замість звичних
17 – 19 тонн, сягала позначки 22 – 24 тонни.
Миколаївська область
ПАФ «Схід», головний агроном, Гнитко Михайло Дмитрович.
Соняшник - традиційна для нашого господарства культура, вирощуємо її на площі близько 500 га. Не секрет,
що на сьогодні інтерес до цієї культури викликаний високою ціною на її врожай. Тож завжди намагаємось
працювати на високий результат. Саме високий результати ми отримуємо відколи розпочали застосовувати
фунгіцид – Танос®
В потужній профілактичній та лікувальній дії фунгіциду Танос®, ми вже давно переконались і не потребуємо
додаткових аргументів. Фомоз, фомопсис, альтернаріоз та інші хвороби - для нас це не проблема. Вже через 10-15
днів після обприскування помітно позитивний ефект від фунгіциду Танос®. Рослини соняшнику мають інтенсивний
зелений колір, захищений і добре розвинений листовий апарат. Тобто завдяки Таносу® культура повноцінно
працює на врожай, а не тратить енергію (силу) на боротьбу із хворобами. Зрозуміло, при вирощуванні соняшнику
потрібен комплексний підхід, і важливе місце тут займає удобрення культури. Для цього робимо бакову суміш
Танос® із добривом КАС. Така суміш добре сумісна – перевірено!
Як результат, зважаючи на особливості погоди, в минулому році середня врожайність соняшнику по
господарству сягала 30-35 ц/га. Рекордний врожай отримали на полі де вирощували гібрид компанії Піонер
PR64F50 і застосовували фунгіцид Танос® – близько 38 ц/га!
Танос® - це справжній рятівник в складних ситуаціях.
За консультаціями та з питань придбання звертайтесь до регіональних керівників компанії «Дюпон»
Дізнайтеся більше на www.zzr.dupont.ua

