ACANTO® PLUS, ÚČINNÁ FUNGICIDNÍ NOVINKA
SE ŠIROKOU REGISTRACÍ
ACANTO® PLUS, NEW HIGH EFECTIVE FUNGICIDE WITH WIDE REGISTRATION
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Souhrn: V letošní sezóně byla nabídka fungicidů pro Vás rozšířená od dva kvalitní produkty: SOLIGOR® (registrace proti chorobám
obilnin) a ACANTO® PLUS s registrací do řepky, obilnin a cukrové řepy chránící proti nejvýznamnějším chorobám. ACANTO® PLUS
Vám pomůže udržet silný a zdravý porost Vaší řepky. Díky výbornému poměru ceny a vysoké ekonomické návratnosti ošetření se stává
efektivním řešením chorob, které by nemělo na Vašem podniku chybět. Toto potvrzují i výsledky fungicidních pokusů SPZO 2016, kde
se varianta ošetření „DuPont“ umístila na prvním místě v ekonomickém hodnocení.
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Summary: This season we have extended our offer for you with two new high quality fungicides: SOLIGOR® (registered against diseases in cereals) and ACANTO® PLUS with wide registration to oilseed rape, cereals and sugarbeet against the most important diseases.
ACANTO® PLUS as a tool which will help you to keep your oilseed rape crops strong and healthy in the most critical time period – after
beginning of flowering. Thanks to suitable price and increased income this treatment is a highly effective disease solution, which you
should not miss in your application schedule at your farm. This has been confirmed also in SPZO tests, where DuPont treatment took
the 1st place in evaluation of application profitability.
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Při pohledu na uplynulou sezónu nám mimo jiné
zůstane v paměti průběh počasí v období od počátku
kvetení řepky. Toto období bylo charakterizováno
chladným počasím, dlouhým kvetením řepky a v řadě
případů jsme s aplikací fungicidu nevydrželi a šli do
porostu brzy. Nikdo však nemohl předvídat dlouhodobý průběh počasí. V těchto podmínkách byli úspěšní ti
pěstitelé, kteří z různých důvodů ošetřovali později
nebo použili fungicidy s preventivním a delším reziduálním účinkem posíleným o systémový rozvod účinné
látky v pletivech rostlin. Toto byla zatěžkávací zkouška
pro řadu fungicidů a málokteří pěstitelé dokázali prodloužené kritické období pro vznik infekce hlízenkou
(po období 6 týdnů kvetení) pokrýt.
Charakteristika a doporučení přípravku
ACANTO® PLUS
ACANTO PLUS (200 g/l pikoxystrobin, 80 g/l
cyprokonazol) je vysoce účinný přípravek pro ošetření
řepky vůči hlízence (sklerotiniové hnilobě) a alternáriové skvrnitosti brukvovitých. Toto ošetření se
provádí preventivně, podle signalizace, a to v době
před květem až do konce kvetení (BBCH 60 – 69). Na
základě zonálních dat společnosti působí přípravek
ACANTO PLUS i proti šedé hnilobě, fómové hnilobě
při aplikaci v jarním období (BBCH 31), konkrétně

v počátku dlouživého růstu, a má vedlejší účinek i proti
plísni zelné.
Účinná látka pikoxystrobin s preventivním, kurativním a dlouhým reziduálním účinkem je doplněna
o ověřenou účinnou látku cyprokonazol s odlišným
systémem účinku. Cyprokonazol se šíří pletivy systémově a působí preventivním a kurativním účinkem.
Toto složení zvyšuje spolehlivost účinku a dlouhodobou ochranu Vašich porostů řepky.
Dávka přípravku se volí podle infekčního
tlaku chorob, a to v rozpětí 0.8 – 1.0 l/ha. Díky strobilurinové a praxí prověřené azolové složce, zaručuje
přípravek delší reziduální dobu, jistotu i v čase vysokého infekčního tlaku chorob a zabezpečí Vaši investici.
Hlavní přínosy aplikace přípravku ACANTO
PLUS:
 Pozitivní fyziologický efekt („greening“) s vyšší
výnosovou odezvou
 Plně systémový účinek, rychlá absorpce – chrání i
nové přírůstky
 Silný preventivní a kurativní účinek s reziduálním
působením
 Nezůstane na skladě díky široké registraci
 Zvýšení zisku z ha po odečtení reálných nákladů

Výsledky prověřené praxí v „hlízenkovém“ roce 2016:
Fungicidní varianta DuPont v poloprovozních pokusech SPZO 2016 ve sledu ošetření na podzim (Caramba
0.8 l/ha), na jaře (Caramba 0.8 l/ha) a do květu (Acanto Plus 1l/ha) v průměru výnosů šesti lokalit na špici pokusu + 0.71 t/ha proti neošetřené kontrole. Což je v čistém zisku (navýšení výnosu x 10.000 Kč - ceníková cena přípravků) + 4.181,- Kč/ha.
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Obr. 1: Možnosti ošetření porostů řepky přípravky společnosti DuPont

Závěrem
Letošní rok byl výjimečný opožděnou infekcí hlízenkou v porostech řepky. Úspěch ochrany porostů závisel v načasování aplikace a kvalitě
přípravku. Přípravek Acanto Plus aplikován ve
fungicidním sledu SPZO na šesti poloprovozních
lokalitách prokázal silný preventivní a reziduální

účinek. To se projevilo přírůstkem výnosu proti
neošetřené kontrole 0.71 t /ha. Čistý zisk po odečtení nákladů na aplikaci byl 4.181,- Kč/ha. Acanto Plus Vám bude výborným pomocníkem proti
chorobám Vašich plodin a jeho aplikace Vám
přinese zisk.
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