Кустодія

™

Надійний фунгіцид проти
багатьох хвороб основних
сільськогосподарських культур!

Кустодія – новітній засіб контролю
хвороб без необхідності застосування
складних програм захисту рослин
™

Під час інтенсивного вирощування пшениці,
ячменю, соняшнику, ріпаку, сої та кукурудзи
поява грибних захворювань може призвести до
значного зниження врожаю. Не менш важливим наслідком інфекційного ураження культур
є також погіршення якості врожаю.
Тому інтенсивне вирощування вимагає правильного захисту. У таких умовах важливо
проводити декілька обробок фунгіцидами.
Існує велике розмаїття засобів захисту рослин
із діючими речовинами, які мають різний механізм дії. Враховуючи це, необхідно зробити
правильний вибір препаратів, адже при застосуванні діючих речовин із різним механізмом дії
підвищується ефективність захисту та водночас
зменшується ризик формування резистентності у грибних патогенів.

Переваги
 птимально поєднує як профілактичну,
О
так і лікувальну дію
 абезпечує швидкий «стоп-ефект» всіх
З
основних захворювань
 ирокий спектр біологічної
Ш
ефективності проти збудників хвороб
 ідвищує стійкість рослин до
П
стресових умов
 опомагає підвищити врожайність та
Д
покращити якість врожаю
 ожливість застосування на багатьох
М
культурах – полегшення управління
продуктом у господарстві

Фунгіцид Кустодія , створений компанією
ADAMA, – сучасний передовий препарат для
захисту багатьох культур від хвороб; це набагато більше, ніж звичайний готовий продукт.
™

Кустодія – це один препарат для пшениці,
ячменю, сої, соняшнику, ріпаку та кукурудзи,
який поєднує все необхідне для подолання
найнебезпечніших грибних інфекцій.
™

Кустодія має сучасний запатентований склад,
що є найефективнішою комбінацією, яка забезпечує профілактику та лікування хвороб.
Завдяки синергії двох діючих речовин Кустодія
швидко зупиняє розвиток хвороби, завдає удару у відповідь та захищає рослину ззовні й зсередини: знищує наявні спори гриба та утворює
бар’єр для нової інфекції.
™

™

Септоріоз
Альтернаріоз
Фузаріоз
Гельмінтоспоріоз
Фомоз

Склеротиніоз
Іржа
Пероноспороз
Фомопсис
Антракноз

тепло + волога = ідеальні умови для розвитку хвороби

2

Кустодія – виняткове поєднання двох
діючих речовин
™

Кустодія містить дві діючі речовини, які взаємно підсилюють дію одна одної та мають
додатковий ефект формування врожайності.
™

Кустодія
азоксистробін, 120 г/л
азоксистробін із групи стробілуринів –
ефективне управління стресом та
довготривала запобіжна дія, підсилена
проникненням тебуконазолу в клітини
рослин

+

™

тебуконазол, 200 г/л
тебуконазол із групи триазолів –
блискавично зупиняє розвиток
інфекції

Кустодія є препаратом,
який полегшує роботу
фермера на багатьох
культурах!
™

При правильному застосуванні фунгіцид є
ефективним навіть у випадку затримки в проведенні обприскування й забезпечує захист
посівів протягом тривалого часу.
Результатом поєднання діючих речовин із різних
хімічних груп, які мають відмінний механізм дії,
є продукт, що має виняткові властивості.
Завдяки ефекту синергії значно підвищились
фунгіцидні властивості. Для сільськогосподарської практики надзвичайно важливим є безпосередній вплив продукту на ріст урожаю, тобто
ефект формування врожайності.
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Кустодія –
ефект формування врожайності
™

Окрім типової дії для фунгіцидів, Кустодія
також чинить позитивний вплив на рослину. У
результаті застосування Кустодії збільшується
інтенсивність фотосинтезу культури, внаслідок
чого підвищується коефіцієнт використання
доступних поживних речовин. Зовнішнім
проявом цього є так званий ефект озеленення.
Додатковим ефектом є повільніше старіння
рослин. Так, наприклад, у ріпаку одним із
проявів ефекту формування врожайності є дія
на стручки. Вони стають більш еластичними,
менше піддаються розтріскуванню та
обсипанню, довше зберігають природні
захисні властивості.
™

™

Застосування Кустодії на пшениці протягом
фази ВВСН 37 – 39 діє передусім на
прапорцевий листок. Довша активність
прапорцевого листка, в якому утворюються
асиміляти, істотно впливає на збільшення
виповненості зерна, та, як результат, на
підвищення врожайності.
™

На посівах сої застосування Кустодії стимулює
тривалішу фотосинтетичну активність
та допомагає ефективніше боротись зі
стресовим станом рослин.
™

Фунгіцид Кустодія допомагає розкрити весь генетичний потенціал рослин,
на яких був застосований.
™
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Кустодія –
профілактична та лікувальна дія
™

Діючі речовини утворюють на рослині захисний
бар’єр, попереджуючи проникнення грибної
інфекції та знищуючи патогени, які вже інфікували рослину.
Профілактична дія

Цей подвійний механізм впливу на грибні патогени свідчить, що засіб може застосовуватися
як до інфікування, так і після початку розвитку
інфекції.
Лікувальна дія

Кустодія – це фунгіцид, який має потужну
системну дію. Після застосування він швидко
проникає в тканини рослини, після чого
поширюється по всій рослині у нові прирости.
™

Системна дія в рослині значно подовжує
період ефективності фунгіциду.

Кустодія має реєстрацію на багатьох культурах,
що усуває потребу у придбанні декількох продуктів.
™
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Кустодія ефективно контролює широкий
спектр грибних хвороб зернових культур,
соняшнику, ріпаку, сої та кукурудзи
™

Пшениця озима
Для формування високого та якісного врожаю дуже
важливо якомога довше зберегти здоровим прапорцевий листок.
Період внесення: обприскування посівів у період
найінтенсивнішого споживання азоту: від початку виходу в трубку до початку виходу колоса
(ВВСН 30 – 49)
Зареєстрована норма використання: 0,8 – 1,0 л/га
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септоріоз листя

септоріоз колосу

піренофороз

борошниста роса

іржа жовта

фузаріоз колосу

бура іржа

альтернаріоз

Ячмінь ярий
Період внесення: обприскування посівів від початку
виходу рослин у трубку до початку виходу колоса
(ВВСН 32 – 49)
Зареєстрована норма використання: 0,8 – 1,0 л/га
Максимальна кратність обробок: 2

плямистості листя

іржа

септоріоз листя

борошниста роса

Соняшник
Період внесення: однократне внесення:
при перших проявах хвороби або, за можливістю,
чим пізніше – у фазу зірочки;
двократне внесення:
– перше внесення – 6 – 8 листків соняшнику
– друге внесення – на початку цвітіння соняшнику
Зареєстрована норма використання: 1,0 – 1,2 л/га
Максимальна кратність обробок: 2

фомоз

фомопсис

склеротиніоз

септоріоз

альтернаріоз

іржа

несправжня
борошниста роса

сіра гниль

Ріпак
Період внесення: фаза цвітіння ріпаку ВВСН 60 – 69
(оптимально – від середини цвітіння)
Зареєстрована норма використання: 1,0 – 1,2 л/га
Максимальна кратність обробок: 2

фомоз

склеротиніоз

альтернаріоз

пероноспороз

циліндроспоріоз

Соя
Період внесення: оптимальним часом для застосування фунгіциду є період бутонізації – початок
цвітіння культури. На сортах із тривалим вегетаційним періодом другу обробку краще проводити у
фазу середина формування бобів.
Зареєстрована норма використання: 1,0 – 1,2 л/га
Максимальна кратність обробок: 2

аскохітоз

антракноз

склеротиніоз

фузаріоз

пероноспороз

септоріоз
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Кукурудза
Період внесення: однократне застосування фунгіциду Кустодія : оптимальною фазою є період
8 – 10 справжніх листків кукурудзи;
двократне внесення: перша обробка проводиться у
фазу 6 – 8 листків, друга – у фазу викидання волоті.
™

Зареєстрована норма використання: 1,0 – 1,2 л/га
Максимальна кратність обробок: 2

гельмінтоспоріоз

іржа

фузаріоз
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ТОВ «Адама Україна»
Центральний офіс
04050, м. Київ, |
БЦ «Форум Ділове Містечко» |
вул. М. Пимоненка, 13 |
корпус 4 | офіс 4A/41
Комерційні питання (095) 284 14 74
Технічні питання (050) 448 83 02

Відділ по роботі
з ключовими клієнтами
(050) 388 47 56
(050) 441 69 41
(050) 442 48 21
(050) 337 32 26
(050) 021 25 73
(050) 010 48 78

Керівник відділу
Центральний регіон
Центральний регіон
Західний регіон
Східний регіон
Східний регіон

Регіональні представництва:
Центральний регіон
(095) 271 79 38 Керівник регіону
(095) 697 53 91	Київська, Черкаська обл.
(050) 449 98 60	Київська, Чернігівська обл.
(050) 435 82 86 Чернігівська обл.
(050) 419 50 26 Вінницька обл.
(050) 634 41 06 Житомирська обл.
(095) 278 36 34	Технічна підтримка
(050) 490 77 18	Технічна підтримка
(050) 313 86 40	Технічна підтримка
(спец. культури)
Східний регіон
(050) 406 48 47 Керівник регіону
(095) 280 81 12 Дніпропетровська обл.
(095) 230 52 63	Дніпропетровська обл.
(захід)
(050) 829 60 65 Запорізька обл.
(050) 720 10 28 Полтавська обл.
(099) 461 41 08 Полтавська обл.
(050) 332 78 49 Сумська обл.
(095) 284 64 84 Харківська обл.
(050) 580 25 11 Донецька, Запорізька обл.
(050) 353 77 17
(050) 388 20 04
(050) 435 84 65
(050) 318 53 81
(050) 100 57 96

Технічна підтримка
Технічна підтримка
Технічна підтримка
Технічна підтримка
Технічна підтримка

Західний регіон
(050) 440 33 07 Керівник регіону
(050) 410 84 10	Рівненська,
Хмельницька обл.
(050) 203 98 78	Тернопільська,
Івано-Франківська обл.
(050) 337 02 88	Тернопільська,
Івано-Франківська обл.
(050) 432 77 48 Чернівецька обл.
(050) 383 25 65	Львівська, Закарпатська обл.
(050) 361 61 01 Хмельницька обл.
(050) 302 85 16 Волинська обл.
(050) 441 68 66
(095) 285 77 95
(050) 484 50 89

Технічна підтримка
Технічна підтримка
Технічна підтримка

Південний регіон
(095) 326 78 83 Керівник регіону
(050) 100 05 77 Одеська обл. (північ)
(050) 422 80 77 Одеська обл. (південь)
(050) 423 00 18	Одеська, Миколаївська обл.
(095) 912 63 73 Херсонська обл.
(050) 355 99 17 Кіровоградська обл.
(095) 461 98 93 Кіровоградська обл.
(050) 313 76 30 Миколаївська обл.
(050) 956 36 86	Технічна підтримка
(050) 420 18 81	Технічна підтримка
(спец. культури)
(050) 334 58 89 Технічна підтримка

