Zantara® 216 EC
Fungicid

Fungicid cu acţiune sistemică pentru combaterea bolilor foliare şi ale spicului la cereale păioase
SUBSTANŢĂ ACTIVĂ

bixafen 50 g/l + tebuconazol 166 g/l

FORMULARE

concentrat emulsionabil (EC)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA

Nr. 2859 din 18.04.2011

AVANTAJE:
• Fungicid sistemic cu acțiune preventivă şi curativă de lungă durată;
• Cele 2 substanțe active asigură protecție împotriva celor mai importante boli din culturile de grâu și orz;
• Flexibil în aplicare, poate fi aplicat la oricare din tratamentele fitosanitare la grâu și orz, cu
rezultate maxime;
• Combatere bună inclusiv a fuzariozei la spic, în anii în care este necesar tratamentul;
• Protejează plantele și asigură un spor cantitativ și calitativ de producție.
Fungicidul Zantara® 216 EC este omologat pentru:
CULTURĂ
Grâu

Orz

ORGANISM ȚINTĂ

MOMENTUL APLICĂRII

DOZĂ/HA

Erysiphe graminis (făinare), Septoria tritici
(septorioza), Puccinia spp. (rugini)

De la internodul 2-3
până la frunza stindard

1,0 l/ha

Fusarium spp. (fuzarioza spicelor)

De la înspicat până la
sfârșitul înfloritului

1,2 l/ha

Erysiphe graminis (făinare), Rhynchosporium
secalis (arsura brună), Pyrenophora teres
(pătarea reticulară), Helminthosporium sativum
(sfâșierea frunzelor)

De la alungirea paiului
până la înspicat

1,0 l/ha

MOD DE ACŢIUNE:
• ZANTARA® 216 EC conţine două substanţe active sistemice: bixafen și tebuconazol, cu moduri
diferite de acțiune. Datorită sinergiei celor două substanțe active, fungicidul ZANTARA® 216 EC
controlează eficient boli dificil de combătut, precum: septorioze, rugini, făinare, arsuri, pătarea
reticulară, sfâșierea frunzelor și fuzarioza la spic.
• Produsul are acţiune preventivă şi curativă asupra unei game largi de agenți patogeni.
• ZANTARA® 216 EC asigură un grad ridicat de combatere a bolilor foliare la cerealele păioase și
integrat în programele de combatere, reduce riscul de apariție a rezistenței agenților patogeni.
MOD DE UTILIZARE:

• Grâu și orz: autorizat pentru combaterea bolilor foliare în intervalul de aplicare cuprins între
începutul alungirii paiului şi sfârşitul înspicatului (BBCH 30 – 59);
• Grâu: pentru combaterea fuzariozei (Fusarium spp.), se recomandă a fi aplicat între sfârşitul
înspicatului şi sfârşitul înfloritului (BBCH 59-69).
• ZANTARA® 216 EC poate fi aplicat, în doze flexibile, la oricare dintre tratamentele importante;
• ZANTARA® 216 EC încetinește procesul de îmbătrânire a frunzelor, menținând cultura verde mai
mult timp, prelungind perioada de vegetație a culturii și astfel determină un spor cantitativ și
calitativ de producție;
• Volumul de soluţie recomandat este de 200- 400 l/ha, în funcție de momentul aplicării și masa
vegetală a culturii.

PACHETE COMERCIALE FMC
PENTRU CEREALE PĂIOASE

FMC România pune la dispoziția fermierilor români două noi pachete pentru culturile de
cereale păioase ce includ tehnologia completă (erbicid, fungicid și insecticid) necesară
unui program de combatere performant, cu cele mai moderne produse ale momentului.
Preț competitiv, cu o reducere de 4-5% față de prețul de listă al produselor individuale!

PACHET
GOLD COMPLET
P E N TRU 60 HA

NOU

PACHET
SILVER COMPLET
P E N T RU 5 0 H A

NOU

Conține:

Conține:

40 l erbicid OMNERA®
60 l fungicid ZANTARA® 216 EC
5 l insecticid VANTEX® 60 CS

2 kg erbicid GRANSTAR® SUPER
50 l fungicid ZANTARA® 216 EC
4 l insecticid VANTEX® 60 CS
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Omnera®, erbicid de ultimă generație, cu o formulare inovatoare LQM® (OD – dispersie în ulei și
microcapsule în suspensie) care îmbină 3 substanțe active cu mod de acțiune diferit pentru o
combatere rapidă a buruienilor dicotiledonate anuale și perene, inclusiv a celor mai dificil de
combătut, precum turița, volbura, pălămida și veronica dar și samulastra de rapiță și de
floarea-soarelui rezistentă la imazamox și tribenuron metil.
Granstar® Super este cel mai cunoscut erbicid, cu un spectru de combatere ce cuprinde peste 70
de specii de buruieni cu frunză lată.
Zantara® 216 EC, fungicid cu 2 substanțe active cu mod diferit de acțiune (SDHI și triazol), are
acţiune sistemică și asigură un grad ridicat de protecție a culturilor de cereale împotriva bolilor
foliare și ale spicului, pentru obținerea unui spor cantitativ și calitativ de producție.
Vantex® 60 CS, insecticidul ce combate cu succes un spectru larg de dăunători din culturile de
cereale păioase, precum afide, trips, gândacul bălos, ploșnița și alți dăunători.
* Zantara® este marcă înregistrată Bayer

Descoperiți noile pachete FMC pentru o protecție completă
a culturilor de cereale păioase, la un preț avantajos!
www.FMCagro.ro
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