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Третиране на семена
Ново ниво на защита от болести за върхови добиви!
Активно вещество: 25 г/л седаксан + 25 г/л флудиоксонил
Категория та употреба: първа професионална – прилага се от потребители със сертификат по
чл. 83 от ЗЗР
ВИБРАНС ДУО е системен фунгицид, с нова върхова SDHI технология, за житни
култури със системно и дълготрайно предпазно действие срещу болести пренасяни
чрез семената и почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на семената и
кълновете.
Вибранс Дуо доказано допринася за отличното развитие на по-мощна коренова система, което
заедно с отличния контрол на Фузарийно кореново гниене, Главни, Септориоза и други
болести, допринася за отличното опазване на потенциала за добив. В допълнение, стартът и
развитието на културата са оптимални, усвояването на влагата и хранителните
вещества е по-добро, а устойчивостта на различни стресови фактори е завишена.
Разрешена употреба в България:
Култура

За контрол на

пшеница

Снежна плесен (Monographella nivalis),
Септориоза (Septoria nodorum),
Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)
Твърда главня (Tilletia caries),
Праховита главня (Ustilago tritici),
Ризоктония (Rhizoctonia spp.)

ечемик

Снежна плесен (Monographella nivalis),
Ленточна болест (Pyrenophora graminea),
Праховита главня (Ustilago nuda),
Покрита главня (Ustilago hordei),
Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)

ръж

Снежна плесен (Monographella nivalis),
Покрита главня (Ustilago occulta

Доза на
приложение

200 мл на
100 кг семе

200 мл на
100 кг семе

200 мл на
100 кг семе

Момент на
приложение
Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

Обеззаразяване
на семената
преди сеитба
Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

Култура

За контрол на

Доза на
приложение

Момент на
приложение

овес

Праховита главня (Ustilago avenae)

150 мл на
100 кг семе

Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

тритикале

Снежна плесен (Monographella nivalis)

200 мл на
100 кг семе

Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

Разрешените минимални употреби на продукта:
Култура

За контрол на

Доза на
приложение

Момент на
приложение

ръж

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.),
Септориоза (Septoria nodorum),
Твърда главня (Tilletia caries),
Праховита главня (Ustilago tritici)

200 мл на
100 кг семе

Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

овес

Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.)

150 мл на
100 кг семе

Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

тритикале

Септориоза (Septoria nodorum),
Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)
Твърда главня (Tilletia caries),
Праховита главня (Ustilago tritici

200 мл на
100 кг семе

Обеззаразяване
на семената
преди сеитба

Практически предимства на Вибранс Дуо:
Не се отмива и се разпространява от семето в обкръжаващата го почва - създава
защитен облак около семето, кореновата система, основата на стъблото
Осигурява комбинирано контактно, предпазно, системно и лекуващо действие
Има много силен ефект срещу Фузарийно кореново гниене и Снежна плесен
Осигурява достатъчно последействие и елиминиран риска от резистентност
Стимулира по-бързото поникване, дори при неблагоприятни условия
Спомага за изравнено и дружно поникване на здрави растения
Спомага за израстване на по-дълги поници и "по-силно" братене
Стимулира образуването на по-дълга и по-мощна коренова система
Много добро прилепване и задържане на препарата върху семенната обвивка
Има действие в райони както със студено и влажно време, така и в райони със сух
климат
Безопасен при третиране на семената и препакетиране
леснота, висока скорост / продуктивност при третиране с врадена Формула М технология
може да се прилага неразреден или разреден – общ работен разтвор до 1,5 л/100 кг
семена
ВИБРАНС ДУО сам по себе си е иновация, благодарение на формулацията си, която е
създадена специялно за продукт за третиране на семена.
ВИБРАНС ДУО е комбинация от две активни вещества Флудиоксонил и Седаксан. Седаксан е
SDHI молекула, от последно поколение фунгициди, на което се дължи и силно системното
действие на продукта. Благодарение на своята мобилност Седкасан осигурява защита не само
на семената, но и на цялата коренова система и на младите растения в критичните фази на
развитие. В комбинация с второто активно вещество Флудиоксонил, което е широкоспектърен
контактен фунгицид, ВИБРАНС ДУО осигурява изключителен контрол на най-важните
болести в петте житни култури.

Друго основно предимство на ВИБРАНС ДУО е така наречения ВИГОР ефект с характерното
стимулиращо дествие, което оказва положителен ефект върху развитието на кореновата
система на растенията, образувайки в пъти по-дълбока и по-мощна коренова система.
И не на последно място ВИБРАНС ДУО е с вградена водещата технология от Синджента
Формула М, която осигурява отлично прилепване и задържане на продукта върху семенната
повърхност.
ВИБРАНС ДУО контролира: при пшеница - снежна плесен (Monographella nivalis), септориоза
(Septoria nodorum), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), твърда главня (Tilletia caries),
праховита главня (Ustilago tritici) и ризоктония (Rhizoctonia sp) в доза 200 мл продукт на 100 кг
семена; при ечемик - снежна плесен (Monographella nivalis), ленточна болест (Pyrenophora
graminea), праховита главня (Ustilago nuda, покрита главня (Ustilago hordei), фузарийно
кореново гниене (Fusarium spp.) в доза 200 мл продукт на 100 кг семена.
Постигнете нови върхови резултати в добивите от житни култури с ВИБРАНС ДУО!

