Postřikový systémový fungicid na ochranu obilovin a řepky olejky.

Traciafin

®

Vše, co od fungicidu očekáváte.

• Mimořádně širokospektrální
fungicid
• Rychle vstupuje do rostliny
• Rovnoměrně je v rostlině
distribuován
• Má dlouhý reziduální účinek
• Vhodný do antirezistentních
strategií
• Green efekt

Dovozce:
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281-6
fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz

Výhradní distribuce pro Českou republiku:
VP AGRO, spol. s r.o.
Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: 220 950 093
fax: 220 950 350
www.vpagro.cz

Postřikový fungicid se systémovým účinkem pro použití
v pšenici, ječmenu, žitu, triticale a řepce.

Traciafin

®

Působení přípravku
Traciafin je mimořádně
širokospektrální fungicid s účinnou
látkou prothiokonazol, která
zasahuje do biosyntézy ergosterolu,
jenž je základem buněčných
membrán patogenů. Řetězec
biosyntézy je narušen na více
místech, čímž se zvyšuje jistota
zásahu a omezuje nebezpečí
vzniku rezistence.
Po ošetření je přípravek
systematicky transportován
v rostlině i do těch částí, které
nebyly postřikem zasaženy.
Vyznačuje se protektivním,
kurativním účinkem
a dlouhodobým residuálním
působením.
Účinně hubí široké spektrum chorob
obilnin – braničnatky, padlí, fuzária,
plíseň sněžnou, hnědou skvrnitost,
stéblolam, hlízenku, rzi a další.
Ošetřené rostliny jsou v důsledku
green efektu déle zelené a tím
produkují větší množství asimilátů
pro tvorbu výnosu.

250 g/l

prothiokonazol

Dávkování přípravku
Plodina

Škodlivý
organismus

Dávka

Termín
aplikace

rez ječná,
padlí travní,
hnědá skvrnitost
ječmene

0,8 l/ha

od: 30 BBCH
do: 59 BBCH

Pšenice

fuzariózy klasů

0,8 l/ha

od: 61 BBCH
do: 65 BBCH

Pšenice

braničnatka
plevová

0,8 l/ha

od: 30 BBCH
do: 59 BBCH

Pšenice
ozimá, žito,
tritikale

stéblolam

0,8 l/ha

od: 25 BBCH
do: 31 BBCH

Pšenice
ozimá, žito,
tritikale

padlí travní,
braničnatka
pšeničná

0,8 l/ha

od: 30 BBCH
do: 59 BBCH

hlízenka obecná

0,7 l/ha

od: 61 BBCH
do: 69 BBCH

Ječmen jarní

Řepka
olejka

Dávka vody: 200–400 l/ha
Maximální počet aplikací v plodině: 2 x

