HÍRLEVÉL

2016. AUGUSZTUS

CSÁVÁZZON ARYSTA TERMÉKEKKEL!

Cégünk hosszú ideje a csávázószerpiac élvonalában
szerepel. A már jól ismert és az újabb termékeinek mindegyike
magas szinten nyújtja a felhasználó számára a kívánt biológiai
hatást, kezelhetőséget, biztonságot és a megfelelő árat.
Rövid termékismertetőnk célja, hogy felhasználóinkat segítse
a felmerülő csávázási feladatoknak legjobban megfelelő
termékek kiválasztásában. A jól bevált készítmények mellett
mindenképpen figyelmükbe ajánljuk egyedülálló, ME
tecnológiával rendelkező készítményeinket és rovarölő szeres
csávázószer csomagunkat is.
Rancona 15 ME:
15 g ipkonazol hatóanyagot tartalmaz, mely kis mennyisége
ellenére remekül teljesít, sőt hideg körülmények között sem
veszít hatásosságából. Fontos tudni, hogy nincs retardáló
hatása a csírázó növényre. A mikroemulziós formuláció
a konkurens termékeknél sokkal
egyenletesebb eloszlást, gyorsabb
felszívódást tesz lehetővé. Kontakt
hatása mellett könnyen és gyorsan
fel is szívódik, így az embriót támadó
kórokozók ellen is igen hatásos
védelmet kínál. Porüszög és a különböző
fuzárium fajok elleni hatása különösen
erős. Dózisa búzában 1,0 l/t, míg
árpában 1,33 l/t, amellyel a pirenofórák
elleni védelem is megvalósul. A
Rancona 15 ME engedélyokirata már
a teljes kalászos fajkörre érvényes,
a különböző AKG programokban is
használható. Kiváló ár-érték arányának
köszönhetően remek választás az
árérzékeny felhasználók számára.

növekedést gátló hatással nem kell számolni. A mikroemulziós
formulációjának köszönhetően nem porlik le, a csávázott
vetőmag könnyen kezelhető. Dózisa egységesen 1,0 l/
vetőmagtonna. A Rancona i-MIX az őszi és tavaszi búza, az
árpa mellett a tritikálé, rozs, valamint zab kultúrákban is kiváló
választás. Az AKG-ban korlátozás nélkül alkalmazható. Ára a
korábbiakban megszokotthoz képest versenyképesebb lett.
Újdonság kínálatunkban a felszívódó rovarölő szeres
csávázószercsomag!
A Rancona i-MIX +Matrero 600 FS termékeket tartalmazó
csomagunk 25 tonna vetőmag csávázására elegendő
készítményt tartalmaz. Gombabetegségek és rovarkártevő
szervezetek elleni együttes védekezésre került kialakításra.
A széles gombaölő spektrum mellett kiváló védelmet ad
a különböző levélen és talajban károsító rovarfajok, a
drótférgek és csócsároló ellen éppúgy, mint a levélen károsító
vírusvektorok – levéltetű- és kabócafajok - ellen is. A csomag
ára kedvező hektárköltség elérését teszi lehetővé.

Rancona i-MIX:
A fungicid csávázószer piac egyik legmagasabb
koncentrációjú terméke. A több mint 30%-kal magasabb
ipkonazol-tartalma erős preventív és kuratív védelmet kínál.
Imazalil-tartalma egyedülállóan magas, 50 g/l, így tökéletes
védelmet ad az árpában rendszeres, de a búzában is egyre
gyakrabban jelentkező pirenofórás betegségek ellen. A két
hatóanyag szinergista hatását igazolja az igen széles kórokozó
spektrum. Mind a vetőmagból, mind annak felszínéről vagy
talajból támadó gombafajok ellen is védelmet nyújt. Hatása
az idei évben ismét erős fuzárium fertőzéssel szemben is
kiemelkedő. A Rancona i-MIX alkalmazása során kezdeti
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Technológiai csomag

Mennyiség
(liter/csomag)

Dózis
(liter/tonna)

Rancona i-MIX

25,0

1,0

Matrero 600 FS

20,0

0,8

Vitavax 2000:
Kiváló hatóanyag-összetétele, kontakt és felszívódó
hatásmódja, valamint az alkotó – egymásra szinergista
hatással bíró - hatóanyagok egyedülálló koncentrációja tette
piacvezető termékké. Hatóanyagtartalma 200 g/l thiram
és 200 g/l karboxin, amely összetétel 1000 g hatóanyagmennyiséget jelent egyetlen vetőmagtonnára! A karboxin
csírázást serkentő hatása - amely szabadalmilag védett már sok szélsőséges helyzetben volt segítségünkre, akár túl
mélyre vagy sekélyre vetettünk, vagy nagyon megkéstünk
és hideg talajba, kukorica után kellett begyötörni a magot.
Ha megkésünk az alacsony magnormájú fajták vetésével,
ne használjunk más készítményt, támaszkodjunk a Vitavax
segítségére! A különböző fuzárium-fajok elleni kiváló hatása
mellett a hatóanyagkettős a vetőmagon, a magból vagy
talajból támadó betegségek ellen is védelmet is biztosít. Még
hosszú tárolás során sem tudnak a betegségek teret nyerni és
e mellett megmarad a csávázott vetőmagok megfelelő szintű
vigora is. Dózisa őszi kalászos esetén 2,5 l/vetőmagtonna.

Felhasználható
Őszi kalászos kultúrák
(őszi búza, őszi árpa, tritikálé, rozs,
őszi zab)

Signal 300 ES:
Ez a kontakt hatóanyagú rovarölő csávázószerünk a
csócsároló és más talajlakó kártevők – pl. drótférgek, pajorok
- ellen biztosít hatékony védelmet. Ahol kalászos kalászost
követ, a Signal igen jól szolgál, egy állománykezelésnél
jóval hatékonyabb és - ami igen fontos az idén is - jóval
olcsóbb megoldást kínál! Hatóanyaga magas koncentrációjú
cipermetrin, dózisa 2,0 liter/tonna. Bármelyik gombaölő
csávázószerükkel keverhető, azok hatását nem befolyásolja.
Úgy véljük, cégünk az idei csávázási szezonra - tekintettel a
terménypiaci helyzetre is - versenyképes árakkal készült, ezért
kérjük a gazdálkodókat, ajánlatkérés alkalmával ne feledjenek
termékeink felől is tájékozódni! Kérjék felkészült kollégáink
segítségét!
Kiváló őszi szezont, eredményes csávázást kíván az Arysta
csapata!
				Üdvözlettel

Vados Csaba
Csávázószer-termékfelelős
Felhasználás előtt mindig olvassa el a termékek címkéjét! Növényvédő szerek keverése előtt végezzen keverési próbát! Kérjük jelezze számunkra a
ferenc.somos@arysta.com e-mail címre, ha a továbbiakban nem szeretne kapni hírlevelünkből. Kérésére töröljük adatbázisunkból.
Adatvédelmi azonosító: 02001-0001.

TERÜLETI KÉPVISELŐINK
Barkaszi Imre

Kása Sándor

Kertész Péter

Kovács Balázs

Lengyel Kálmán

Alma-kultúrafelelős
20 9786-283

Heves, Nógrád,
Szőlő-kultúrafelelős
20 3938-285

Borsod, Szabolcs-Szatmár
30 6552-779

Győr-Moson-Sopron,
Komárom
30 4747-457

Fejér, Veszprém
20 5792-699

Pintye Csaba

Szalai Attila

Tóth Ildikó

Törőcsik Éva

Vados Csaba

Bács-Kiskun-nyugat, Tolna
20 3815-390

Baranya, Somogy
20 4322-209

Zala, Vas
20 9824-723

Bács-Kiskun-kelet, Csongrád
30 9325-555

Csávázószer-termékfelelős
30 5524-791

Vasas László

Vitéz Péter

Weszp Mihály

Békés, Hajdú-Bihar-kelet
20 3156-984

Pest,
Biostimulátor-termékfelelős
20 4553-882

Szolnok,
Hajdú-Bihar-nyugat
30 9325-444
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