Захист сої – найкраще від «Дюпон»

Робимо це просто, ефективно та прибутково в сезоні 2017
Павло Голосний,

Менеджер із питань захисту олійних
культур ТОВ «Дюпон Україна»

К

омпанія «Дюпон»
для захисту сої
проти бур’янів пропонує Хармоні® та
новинку – гербіцид Хармоні®
Класік. Проти збудників хвороб – Аканто Плюс® та ще
одна новинка – мідьвмісний
препарат Косайд® 2000 проти
грибкових та бактеріальних
хвороб. Незабаром очікується
реєстрація одного з найкращих рішень проти переноспорозу – фунгіцид Танос®.
Як завжди, на варті контролю
лускокрилих фітофагів – беззмінний інсектицид
Кораген®.

Хармоні® –
захист на 1 000 000 га

Насамперед захист сої спрямовано на контроль бур’янів.
Одним із лідерів серед гербіцидів на сої є препарат Хармоні®. Продукт, яким щороку
в Україні обробляється близько 1 млн гектарів культури.

На сьогодні вирощування сої, як і інших культур, – це
бізнес. Головною метою кожного виробника є отримання прибутку від продажу врожаю з конкурентною
собівартістю та належною якістю. Отримання
достойного врожаю залежить від якісного захисту,
а саме контролю бур’янів, хвороб та шкідників.
Актуальність захисту сої є беззаперечною. Питання
тільки, що краще застосувати та чи принесе це повне
задоволення?
Хармоні® переконливо присутній у системах захисту сої,
позаяк він забезпечує недорогий, проте якісний контроль
найпоширеніших однорічних
двосім’ядольних бур’янів.

Новинка Хармоні®
Класік, або ще більше
переваг

Минулого сезону гербіцидний портфель на сої попов
нився новинкою –Хармоні®
Класік. Продукт відразу
здобув прихильників, адже
показав ефективніший і
ширший контроль найпроблемніших дводольних
бур’янів. Завдяки Хармоні®
Класік у посівах сої дуже
ефективно контролювати
види лободи, гірчаків,

Контроль (без гербіциду)
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щириць, канатнику, дурману, нетреби, капустяних
(гірчиця, редька, талабан,
грицики). Окремо слід відзначити потужну дію препарату проти падалиці
соняшнику та ріпаку – саме
з Хармоні® Класік Тренд®
90 0,1-0,12%. Звичайно, однією з умов успішної дії препарату є вчасна обробка
бур’янів: сім’ядоль – перша
пара справжніх листків. Ще
однією перевагою продукту
є комплексна дія, тобто системна та ґрунтова активність на бур’яни. Перша
забезпечить знищення наявних бур’янів, друга – впродовж 1-1,5 місяців збереже
захисну ґрунтову дію проти
бур’янів під час їх пророс-

Хармоні®Класік 35 г/га +
ПАР Тренд® 90 0,1%

тання. Тож часто продукт
може бути цілком самодостатнім для повноцінного
захисту сої від дводольних
бур’янів. Проте, якщо ситуація вимагає (наявність осотів, амброзії, перерослі
бур’яни), не варто нехтувати
і баковими сумішами,
наприклад з препаратом на
основі д. р. бентазон.
Хармоні® Класік є досить
гнучким щодо висіву
наступних культур у сівозміні. Через три місяці після
обробки препаратом можна
сіяти озимі зернові культури. Весною дозволено висівати сою, ярі зернові, овес,
кукурудзу, горох. На другу
весну – соняшник, ріпак та
зазначені вище культури.
Поряд із контролем бур’янів
беззаперечною перевагою
Хармоні® Класік (власне, як
і Хармоні®) у посівах сої є
низька вартість гектарного
обробітку. Обидва продукти
є доступними для кожного
господаря, хто вирощує
сою та прагне мати гідний
захист. Отже, разом з
Хармоні® і Хармоні®Класік
ви маєте реальну можли-

Аканто Плюс® – ефективний контроль розширеного спектра
грибних хвороб та позитивний вплив на ріст і розвиток сої
(Житомирська обл., 2015 р.)

Аканто Плюс® – 0,65 л/га
вість ефективного та водночас доступного контролю
бур’янів!

Аканто Плюс® –
чи цікаво отримати
додатково 3-6 ц/га сої?

Аканто Плюс® на сої – це
предмет нашої особливої
гордості. З кожним сезоном
кількість поціновувачів
цього продукту впевнено
зростає. Беззаперечних
переваг Аканто Плюс®
надає пікоксітробін, який
на сьогодні є найкращим
представником групи стробілуринів. Саме завдяки
пікоксістробіну продукт
«націлений» на зростання
врожаю сої та його якість.
Зазначена активна речовина швидко проникає в рослину і має як системні
властивості (тобто рух до
нового приросту), так і
трансламінарну дію. Таким
чином, ваша соя отримає
надійний та тривалий
захист. Крім цього, пікоксістробін має «паровий
ефект», що особливо допомагає в разі загущених
посівів, або якщо потрібно
забезпечити проникнення

Конкурент на основі
стробілурину
робочого розчину до нижніх ярусів культури.
Аканто Плюс® у посівах сої
– це ефективне рішення
щодо розширеного комплексу хвороб: септоріозу,
аскохітозу, борошнистої
роси, антракнозу, альтерна-

ну обробку сої (0,6-0,75 л/га)
у стадію «бутонізація – початок цвітіння». Саме тоді
верхній ярус листків молодий і здоровий, отже ви
«накладаєте» захисний шар
фунгіциду на дужу рослину.
А коли і верхній, і середній
яруси здорові, це подовжить
життя їх листків і власне
фотосинтетичну активність
(«фізіологічний ефект»).
Саме ці основні чинники
позитивно впливають на
продуктивність сої. І саме за
такого підходу можна очікувати на те, що найпродуктивніші з боку формування
врожаю верхній і середній
яруси рослини сої будуть
профілактично захищеними, що забезпечить не
менше як 3-6 ц/га збереженого врожаю. Заробляйте на
сої разом з Аканто Плюс®!

Косайд® 2000 на сої,
або комплексна дія

З появою Косайд® 2000 на
сої фунгіцидний портфель
компанії Дюпон якісно розширився. Фунгіцид містить

Хармоні® Класік – гербіцид у посівах сої
забезпечує ефективний контроль видів
лободи, падалиці соняшнику та ріпаку.
ріозу, білої та сірої гнилей.
Варто зазначити, що більшість згаданих хвороб є
некротрофами, тобто вони
більш агресивні, швидко
уражують та знищують
клітини, створюючи некротичні плями на рослині.
Відповідно до цього, Аканто Плюс® має переваги,
адже потужно працює профілактично проти плямистостей (некротрофів), а, як
відомо, профілактика є
складовою найуспішнішого
захисту, проте за потреби
ципроконазол забезпечує і
лікувальний ефект.
Компанія «Дюпон» рекомендує розпочати профілактич-

найкращу формуляцію біодоступної міді – гідроксид
міді. Препарат у профілактичному сценарії є ефективним проти видів бактеріозів.
Рекомендована норма
Косайд® 2000 1,5-2,5 кг/га,
період обробки: бутонізація
– поява бобів (залежно від
прогнозованої появи збудника), але обов’язково до або
після цвітіння сої.

Кораген ® –
перевірений захист
та ще й партнерство
з корисною
ентомофауною

Кораген® на сьогодні –
справжня зірка інсектицидного захисту в посівах сої,
кукурудзи, соняшнику, картоплі та інших культур.
Будь-яка гусінь з родини
лускокрилих (Lepidoptera
spp.) швидко та надовго
знищуються цим препаратом. Багато вдячних агрономів рятували свої посіви
від бавовникової совки,
стеблового та лучного
метелика, чортополохівки,
акацієвої вогнівки. Достатньо лише однієї обробки,
щоб розв’язати зазначені
проблеми.
Які ж основні переваги
Корагену®? Передусім це
завжди високий рівень
контролю шкідників.
По-друге, продукт без жодних проблем, довготривало
працює за високих температур до +30°С. А головна
цінність Корагену® – це
надзвичайно висока безпечність до корисних
комах: бджоли, джмелі, кокцинеліди (сонечка), золотоочки, трихограма, хижі
кліщі. Вони завжди присутні у будь-якому полі, їх слід
завжди оберігати та накопичувати.
І насамкінець, спробуйте
разом із Хармоні®, Хармоні® Класік, Аканто Плюс®,
Косайд® 2000 та Кораген®
втілити зазначені вище
пункти в полі, і результат
буде неперевершеним.
А соя стане більш здоровою, продуктивною та
прибутковою!
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

Увага! Завжди читайте тарні етикетки до препаратів та дотримуйтеся зазначених інструкцій з використання.
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