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Credo® je špičkový fungicid pro ošetření pšenice a ječmene
Obsahuje účinné látky picoxystrobin + chlorothalonil

• kvalitní ochrana proti rezistentním braničnatkám
• výborný proti skvrnitostem, rzi, ramulárii a padlí v ječmeni
• účinná ochrana proti fyziologickým skvrnitostem a UV záření
• vynikající tank mix partner

Naše Credo® je zdravý porost!
• kvalitní fungicid pro ošetření pšenice a ječmene
• vynikající ochrana proti rezistentním braničnatkám
• výborný proti skvrnitostem, rzi, ramulárii a padlí v ječmeni
• účinná ochrana proti fyziologickým skvrnitostem a UV záření
• vynikající tank mix partner

Účinné látky: 	

picoxystrobin 100 g/l
chlorothalonil 500 g/l
Formulace:
SC
Dávkování:
1,4–2,0 l/ha
Termín aplikace: • pšenice BBCH 29–61
(konec odnožování až začátek kvetení)
• ječmen BBCH 29–49
(konec odnožování až počátek metání)

Mechanismus účinku

• rychlý příjem účinných látek rostlinami
• unikátní biokinetické vlastnosti
– redistribuce výparem, translaminární pohyb
• systémový rozvod přípravku v rostlině

Credo je spolehlivé

• dvě účinné látky s rozdílným
mechanismem účinku
• širokospektrální fungicid, který zajišťuje
ochranu porostů pšenice zejména proti
braničnatkám, DTR a rzím a porostů ječmene
proti hnědé skvrnitosti, rhynchosporiové skvrnitosti, rzi ječné, ramulárii a padlí travnímu
• vhodné použít preventivně nebo po zjištění
prvních příznaků napadení
• výborný partner do tank-mix směsí
• dlouhodobá ochrana porostů

Credo přináší víc

• Green efekt = obsažený strobilurin prodlužuje
pozitivně zachování zelené listové plochy
a tím i dobu ukládání asimilátů
• vysoce pozitivní vliv na dosažený výnos
a kvalitu produkce
• prokazatelně se zlepšují kvalitativní ukazatele
zrna = lepší zhodnocení sklizně

Choroby pšenice

Braničnatka plevová
Leptosphaeria nodorum
Braničnatka pšeničná
Septoria tritici

DTR Drechslera tritici-repentis
Rez pšeničná
Puccinia recondita

Choroby ječmene

Hnědá skvrnitost Pyrenophora teres
Rhynchosporiová skvrnitost
Rhynchosporium secalis
Rez ječná Puccinia hordei

Ramulariová skvrnitost listů
Ramularia collo-cygni

Padlí travní Blumeria graminis

Výrobce a dovozce:

Distribuce pro Českou republiku:

VP AGRO spol. s r. o.
Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: 220 950 093-4, fax: 220 950 350
www.vpagro.cz

