DŽIAUKITĖS, KIEK AKYS APRĖPIA

Verben™

NAUJAS ANKSTYVOS JAVŲ LIGŲ
KONTROLĖS STANDARTAS

FUNGICIDAS

Artėjant pavasariniams darbams laukuose, ūkininkai
pradeda planuoti kokius fungicidus naudoti pirmajam
purškimui javuose. Teisingas produkto parinkimas
lemią gerą pasėlių apsaugą nuo ligų ir užtikrina gerą
augalų startą ankstyvą pavasarį.
„Corteva Agriscience Lietuva“ džiaugiasi galėdami
Jūms pristatyti naują fungicidą, skirtą kovoti su
pagrindinėmis javų ligomis pasėliuose ankstyvą
pavasarį. Fungicido sudėtyje esančios jums jau
pažįstamos veikliosios medžiagos protiokonazolas ir
prokvinazidas papildo vieną kitą ir tai leidžią pasiekti
maksimalų efektyvumą ir ilgalaikę jūsų pasėlių
apsaugą.
Verben™ naujos formuliacijos dėka, labai efektyviai
veikia pagrindines javų ligas, tokias kaip miltligė, DTR,
stiebalūžė, geltonosios ir rudosios rudys, bei tinkliškoji
dryžligė, rinchosporiozė ir ramuliarija.
Dėl protiokonazolo ir prokvinazido veikliųjų medžiagų
sinergijos, fungicidas Verben™ turi ypatingai didelį
efektyvumą prieš miltligę (1 pav.)

Verben efektyvumas prieš miltligę lyginant su
standartiniais
produktais
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Panaudojus Verben™ pasėlyje, naujos formuliacijos
dėka, fungicidas įsiskverbęs po vaško kutikulės
sluoksniu sukuria rezervuarą veikliosioms medžiagoms,
tokiu būdu gaunamas ilglaikis poveikis ir stipri apsauga
nuo pagrindinių javų ligų įskaitant ir DTR. (2 pav.)

Verben
efektyvumas
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Produkto privalumai:
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• Optimalus veikliųjų medžiagų derinys, 50 g/l
Prokvinazidas + 200 g/l Protiokonazolas;
• Norma 0,75 – 1,0 l/ha;
• Įdealus pirmajam purškimui, Kviečiai, rugiai,
kvietrugiai – BBCH 25-65, Miežiai – BBCH 25-49;
• Registruotas: žeiminiai, vasariniai kviečiai, rugiai,
žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai kvietrugiai;
• Skirtas kontroliuoti dažniausias javų ligas, tokias,
kaip miltligė, lapų septoriozė, geltonosios ir rudosios
rūdys, kviečių dryžligė, varpų fuzariozė, stiebalūžė,
tinkliškoji dryžligė, lapų dryžligė ir ramuliarija;
• Geriausias efektas prieš stiebalūžę gaunamas
panaudojus Verben iki BBCH 31 tarpsnio;
• Papildomas prokvinazido efektas - suaktyvina kitą
produkte esančią veikliąją medžiagą, tai leidžia
pasiekti geresnį efektyvumą kovojant su javų ligomis;
• Puikios apsauginės ir gydomosios savybės.

1 pav.
!!!"#$%&#'()*+%!!!

Dėl produkto įsigijimo, kreipkitės į AB „Linas agro“ ir AB „Kauno grūdai“.

