Dauphin® 45 WG
Inwestycja, która się opłaci!
FUNGICYD

Chroni przed
zarazą ziemniaka
w okresie zwierania
międzyrzędzi.

Dauphin 45 WG
zapobiega infekcji oraz zwalcza zarazę
ziemniaka,
partner do mieszanin zbiornikowych
ze środkami zawierającymi mankozeb,
element strategii antyodpornościowej,
łatwa i bezpieczna w stosowaniu formulacja,
niska dawka na hektar.

Mankozeb działa kontaktowo, jednocześnie wykazując
dobrą odporność na zmywanie***. Wielopunktowe
działanie mankozebu na komórki patogena oraz
połączenie w mieszaninie zbiornikowej produktów
opartych na substancjach o różnych mechanizmach
działania (mankozeb – FRAC M3, cymoksanil – FRAC U)
to istotne elementy w strategii antyodpornościowej
ochrony fungicydowej ziemniaka.
Środek stosować wyłącznie w mieszaninie zbiornikowej
z Penncozeb 80 WP lub Vondozeb 75 WG.
Dawka: Dauphin 45 WG 0,22 kg + Penncozeb 80 WP/
Vondozeb 75 WG 2 kg/ha.

Zawarty w fungicydzie Dauphin 45 WG cymoksanil
jest substancją czynną szybko wnikającą
na głębokość kilku warstw komórek roślinnych,
co znacznie ogranicza ryzyko zmycia produktu
z powierzchni liści**. Dauphin 45 WG wobec zarazy
ziemniaka wykazuje działanie zapobiegawcze
i interwencyjne hamując powstawanie zarodników.

Termin stosowania: od początku do końca fazy
zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4, interwał
7-10 dni.
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* Posiadacz zezwolenia UPL Europe Ltd.
** Źródło: Vademecum środków ochrony roślin, Poznań 2017.
*** Źródło: EuroBlight.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

ZESKANUJ KOD

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl
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