Премини на по-висока
предавка!
Ампексио

Новият
трансламинарен
фунгицид срещу мана

Какво да очакваме ако „изпуснем“
маната (Plasmopara viticola)
Мазни петна
Наличието на мазни петна води до:
-- по-слабо изразен метаболизъм
-- по-малко натрупване на асимилати
-- по-трудно узряване на плодовете
-- по-ниско съдържание на захари
-- по-високо съдържание на киселини

Спороношение
В следствие на развилия се мицел ще наблюдаваме:
-- по-малко зелена площ = по-слаба фотосинтеза
-- по-ниско съдържание на СО2 заради газовата обмяна
-- по-ниско съдържание на асимилати
-- по-слаба ефективност на незасегнатите части
-- наличие на мицел в растителната тъкан
-- повреди върху прилежащата около петната площ

Инфекция на съцветието
В резултат от инфекцията може да очакваме:
-- по ресите маната образува кафяви петна върху
дръжките
-- деформиране на ресата и покриването и с бял налеп
-- разреждане на гроздовете
-- по-ниско теглото на здравите зърна на грозда
-- при силно нападение загубите могат да надминат 70%

Повреда върху плодовете
Повредите върху плодовете водят до:
-- поява на петна по плодовете
-- заразата върху зелените плодове започва от
дръжката
-- лош търговски вид
-- ниски вкусови и технологични качества
-- по-малко на брой гроздове = по-нисък добив

Ампексио

Доказан СИНЕРГИЗЪМ
на двете активни съставки
Ампексио е комбинирана формулация между мандипропамид и зоксамид.
Вследствие на множество опити в изследователските центрове на Синджента, двете
вещества показват положително взаимодействие по между си и силен синергичен ефект
срещу обикновената мана по лозата.
Мандипропамид проявява висока активност срещу покълването на спорите, развитието
на мицела и спороношението на патогена. Той подтиска образуването на клетъчната
стена на гъбата и проявява предпазно, лечебно и антиспорулантно действие. Той
притежава специфични физико-химични и биологични свойства, висока и продължителна
ефективност при защитата на листата и гроздовете.
Зоксамид проявява своето действие чрез инхибиране клетъчния процес и след това
стопира поникването и развитието на мицела. Той притежава силен афинитет към
восъкоподобните вещества в кутикулата на растението, вследствие на което предпазва
всички растителни органи.

Зоксамид

За първи път при Ампексио се използват
наименованията „хоризонтална” и „вертикална”
защита в контрола срещу патогените
И двете активни вещества
се свързват много бързо с
восъкоподобните вещества в
кутикулата:
• Зоксамид се разпределя близо под
повърхността и осъществява така
наречената „хоризонтална защита“

Сигурна защита
Мандипропамид
от отмиване

• Мандипропамид навлиза по-дълбоко
в тъканите и чрез своята
трансламинарна активност достига
до обратната страна на листа,
като осигурява така наречената
„вертикална защита“.

Ампексио проявява:
1. Висока устойчивост на
отмиване от дъжд, вследствие
на бързата абсорбция и здравото
свързване с восъчните вещества
в кутикулата
2. Сигурна защита на
растителната тъкан поради
комбинация на активни вещества
с различен механизъм на действие
Резултати от опити за
установяване действието на
Ампексио срещу мана при лозата
(при опитни условия)

Абсорбиране на мандипропамид
в зависимост от времето
след приложение

24 ч
6ч
3ч
1ч
без дъжд

• Специфичните характеристики
на мандипропамид осигуряват
висока устойчивост на отмиване
от дъжд от третираната
повърхност
• Мандипропамид демонстрира
отлична устойчивост на
отмиване от дъжд, който е
паднал 1 час след третирането
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Зоксамид също така притежава
висока устойчивост на отмиване
поради силния си афинитет към
восъкоподобните вещества
намиращи се в листата и
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количество от продукта, което може да бъде отмито
количество от продукта, което не може да бъде отмито
количество абсорбиран продукт

Ампексио

Ампексио с два механизма на действие
срещу маната

Зоксамид
Подтиска
клетъчното
деление

без риск
от кръстосана
резистентност

Мандипропамид
Инхибира строежа
на клетъчната
стена

П РЕ ДИМСТВ А:
Няма опасност от резистентност
Не съществува друга комбинация от тези два механизма на действие
Отличен контрол срещу мана по лозат а
Участва в програмите за борба с резистеността

Оптимизираната ВГ “Pepite” формулация, прави Ампексио
различен от останалите фунгициди срещу мана

Ампексио е формулиран като диспергируеми във вода гранули. Относително
малките гранули са
произведени с голяма
повърхност.
На практика това означава, че Ампексио се разтваря по-бързо в срав-

нение
с
конвенционалните
гранули.
Разтворимостта не се влияе от температурата или твърдостта на водата.
Други важни предимства на новата формулация са липсата на прах (фините частици се отделят още при производството) и
слабата миризма, което е също важно предимство при производството и използването на продукта.

Висококачествената ВГ „ Pepite” формулацията позволява „светкавична“
разтворимост на продукта и неговото използване едва 7 секунди след попадането
и разбъркването му във вода.
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Тази формулация осигурява на производителите отлична селективност към културата и
висока стабилност на самите съставки
Защо има значение формулацията?

Гранула 1
Гранула 3

На снимката в ляво се наблюдават
три типа гранули на различни
фунгициди, които се различават по
размер и състав:
• Гранула 1 е със средно голям размер и
принадлежи на контактен фунгицид

Гранула 2

• Гранула 2 е с много голям размер и е
от формулация на локално системен
+ контактен фунгицид
• Гранула 3 - Ампексио

ВАЖНО
Малките гранули на Ампексио имат много по-голяма повърхност и следователно
могат да се разтварят много по-бързо. Разтворимостта на формулацията не се
влияе от твърдостта и качеството на водата.

Ампексио

Приложение на Ампексио

Ампексио разкрива максимално своя потенциал тогава, когато се прилага след
цъфтеж по време на нарастване на зърната. През този период от развитието на
лозята Ампексио проявява:
-- отлична способност да предпазва нарастващите плодове
-- висока устойчивост на отмиване от дъжд
-- изключителна защита от мана, много преди проява на симптомите

Ампексио
ПРЕДИ
ЦЪФТЕЖ

ЦЪФТЕЖ

КРАЙ НА
ЦЪФТЕЖ

НАРАСТВАНЕ
НА ЗЪРНАТА

Ампексио

СРЕЩУ
МАНА

Максимум 3 приложения, като се редува с фунгициди от други химични групи

Винаги прилагайте Ампексио превантивно!
12°C 14°C 16°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C

14 д 14 д
13 д 13 д
12 д 12 д
11 д 11 д
10 д 10 д
9д 9д
8д 8д
7д 7д
6д 6д
5д 5д
4д 4д
3д 3д
2д 2д
1д 1д
0д 0д

• Презимувалият патоген е
причинител на ранните зарази
• Вторичната инфекция е пряко
зависима от температурата. При
температура от 26°C инкубационния
период е само 4 дни (графиката в
ляво)
• Не правете компромиси с момента
на третиране и интервала между
отделните приложения
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Ампексио притежава гъвкав период на приложение и може да се прилага още в
началото на вегетацията вследствие на своите основни предимства:
-- бързо проникване в растителната тъкан (средно 1-2 часа)
-- висока устойчивост на отмиване
-- изразен афинитет към восъчните вещества в листната тъкан
-- активност при ниски температури (мандипропамид)
-- много добър лечебен ефект в рамките на 1-2 дни след поява на инфекция

Програма на Синджента срещу мана

Летораст
20-25 см
BBCH 12-19

Пъпка
BBCH 08

Контактни медни
фунгициди

1-2 третирания

Преди
цъфтеж
BBCH 57

Цъфтеж
BBCH 60

Край на
цъфтежа
BBCH 65

Ампексио

1-2 третирания

Грахово
зърно
BBCH 73

Нарастване
на зърното
BBCH 77

Затваряне
Прошарване
грозда
BBCH 81
BBCH 79

Контактни медни
фунгициди

Ампексио

2-3 третирания

Узряване
BBCH 85

1-2 третирания

1-3 третирания

Ефективна програма в продължение на 70-80 дни

НО

ВАЖ

Силна устойчивост срещу резистентност поради постоянната
смяна на механизмите на действие срещу патогена
Отлична смесимост и разтворимост на ВГ „Pepite” формулация

Регистрации в България
БОЛЕСТ

ДОЗА

БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

КАРАНТИНЕН СРОК

Мана

50 гр/дка

Максимум 3 приложения
на сезон през 8-12 дни

21 дни

Ампексио

Ампексио – стратегия за навлизане на международния пазар
•
•
•
•
•

Остатъчния профил на продукта е в съответствие с изискванията на пазара
Не влияе негативно върху винификационните процеси
Не проявява фитотоксичност върху винените и десертните сортове
Селективен към полезните насекоми
Отлична смесимост при работа с резервоарни смеси

Без бариери и ограничения при износа и продажбата
на вина
света
Nessuna barriera per
i viniпоdestinati
all’estero

Страни,
коитоl’esportazione
е възможен
износа на вино
in cui èвpossibile
di vino
• Paesi
leпроизведено
cui uve sono state
con третирано
AMPEXIO
отtrattate
грозде
с Ампексио

Резултати
януари 2016
Dati aggiornati
a gennaioот
2016

Допустими минимални остатъчни количества - MRL (mg/kg = ppm)
ЕС

САЩ

КАНАДА

ШВЕЙЦАРИЯ

ЯПОНИЯ

РУСИЯ

КИТАЙ

МАНДИПРОПАМИД

2

1,4

1,4

2

3

2

2

ЗОКСАМИД

5

5

5

Mandipropamide
Zoxamide

UE

2
5

5

USA

1,4
5

3

5

5

CANADA

SVIZZERA

GIAPPONE

RUSSIA

CINA

1,4
3

2
5

3
5

2
5

2
5

LmR UVA/VINo (mg/kg = ppm)
Ordine decrescente di importanza per import di vino italiano (Fonte Istat 2015)

Ампексио – резултати от опити
и заключения
Контрола

Ампексио

Ефективност
>> Ефективен срещу мана върху
листа и плодове
>> Ефективна защита срещу
намаляване на приходите

Резистентност
>> Нова комбинация без кръстосана
резистентност
>> Допълнителна гъвкавост при
създаване на РЗ програмите

Приложение

>> Ниска доза на декар
>> Широк „прозорец“ на приложение

Формулация
>> Бърза разтворимост
>> Отлична смесимост
>> Без прах и мирис при работа
Ампексио

Ампексио

