Иновор

*

НОВ!

СТЪПКА НАГОРЕ
В ЗАЩИТАТА

* Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутиран от Corteva™ Agriscience.

Стъпка нагоре
в защитата

Техническа информация
КУЛТУРА
Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале
БОЛЕСТИ
Т1 - Листни петна/ Септориоза, Видове ръжди, Мрежести петна, Листен
пригор/ Rhynchosporium secalis
Т2 - Листни петна/ Септориоза, Видове ръжди, Мрежести петна, Листен
пригор/ Rhynchosporium secalis
ДОЗА - ОТ 50 ДО 100 мл/дка
Т1 - 75 мл/дка (препоръка за третиране в Т1)
Т2 - 90 мл/дка (препоръка за третиране в Т2)
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Т1 - Заедно с хербицида напролет, до края на фаза „братене” начало на „вретенене”
Т2 - От поява на „флагов лист” до „изкласяване”
ФОРМУЛАЦИЯ:
Емулсионен концентрат (ЕК)
BBCH 30-69
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* Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутиран от Corteva™ Agriscience.

Иновор®*
ПИРАКЛОСТРОБИН

Стробилурин - F500

Стъпка
нагоре в
растителната
защита

ФЛУКСАПИРОКСАД
SDHI - Xemium®

200 г/л

30 г/л

Синергизъм
между
активните
вещества

Продължителна
защита
Широк
прозорец на
приложение

Подобрена
устойчивост
на стресови
фактори

Подобрени
физиологични
процеси
Отлична
мобилност
и защита
на новия
прираст

Иновор®* е фунгицидна комбинация от най-съвременните и високоефективни активни
вещества от групата на Стробилурините и SDHI - Пираклостробин и Флуксапироксад.
Тези активни вещества притежават отличен синергизъм, който осигурява широк спектър на
контрол на болести (с регистрации в други европейски страни за 33 вида болести по
всички култури), със силно изразен физиологичен ефект и дълготрайно действие.
Иновор®* е регистриран в Пшеница, Ечемик, Ръж и Тритикале.
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА
ПИРАКЛОСТРОБИН

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА
ФЛУКСАПИРОКСАД

Инхибира преноса на
електрони между
гъбичния цитохром bc 1,
като по този начин
инхибират дишането на
митохондриите и
причиняват смърт на
гъбните клетки.

Блокира комплекс II и
нарушава доставката на
енергия и биосинтеза на
основни гъби изграждащи
блокове.

Двете активни вещества имат различен и взаимнодопълващ се механизъм на действие
срещу едни и същи болести, което осигурява сигурен инструмент за справяне с болестите
по житните култури и намалява риска от проява на резистентност.

www.corteva.bg
www.facebook.com/CortevaBG
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНГИЦИДА В РАСТЕНИЕТО

Иновор® здраво се свързва с восъчния слой на листната повърхност, което го прави устойчив
на дъжд, паднал скоро след третиране. Иновор® се преразпределя в растителните
части на културата, върху които не е попаднал работен разтвор.
Молекулярният му дизайн позволява да
навлезе в трансламинарния поток на
растението и да се придвижва акропетално
Горен епидермис
Иновор *
в рамките на цялата наземна вегетативна маса.
след приложение
Това преразпределение, заедно с високото му
ниво на контрол на болести, осигурява
дълготрайно защитно, стопиращо и лечебно
Долен
действие, при начална поява на симптоми,
епидермис
като по този начин се постига надежден и
Палисадна клетка
дълготраен контрол на болестите.
®

Флоем

Ксилем

Иновор®*:
Ефект върху стадиите на развитие на болестта
Иновор®* е ефективен срещу най-важните вредоносни болести, но също така контролира
патогените в почти всички фази от жизнения им цикъл.
Факт е, че фунгицидите са различно ефикасни в определени етапи от развитието на
патогените. Биологичната ефикасност на активното вещество в Иновор®* Флуксапироксад
- Xemium действа в повече стадии на развитие на патогена в сравнение с други SDHI активни
вещества. Той е ефикасен в повечето стадии от развитието на болестите, притежаващ поширок прозорец на приложение и по-добра гъвкавост при употреба.
Иновор®* се препоръчва за превантивна употреба и в ранни фази на развитие на патогените.
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Стъпка нагоре в контрола на Мрежести петна
по ечемика (Drechslera teres)
Иновор

*
Фунгицидът Иновор®* дава безупречен контрол на
Мрежестите петна по ечемика (Drechslera teres), като
осигурява бърз начален ефект и дълготрайно действие.
Доверете са на Иновор®* и поемете контрола над
Мрежестите петна по ечемика (Drechslera teres) в свои ръце!
· Бързо лечебно и стопиращо действие срещу Мрежести петна по ечемика (Drechslera teres)
· По-дълготраен от традиционните фунгициди за контрол на Мрежести петна по ечемика
(Drechslera teres)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТИ:

Проучвания показват, че Иновор®* във фунгицидна програма осигурява превъзходен контрол
на Септориоза, Листен пригор, Мрежести петна, Видове ръжди.
ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА:

Иновор®* притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност
и мощно лечебно действие. Фунгицидът се придвижва и разпределя равномерно по цялата
листна повърхност и прониква в растителните тъкани. След третирането върху листата се
образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително,
което обуславя дълготрайната му защита.

Прилагайте Иновор®* превантивно,
когато условията са благоприятни
за зараза или незабавно при първи
симптоми на болестта за найдобри резултати.
За пълен контрол на основните
икономически важни болести по
житните култури през целия сезон,
специалистите от Corteva
Agriscience™ препоръчват
използването на Иновор®* в Т1
заедно с хербицид и употребата
на Унивок® в Т2 („флагов лист” „изкласяване”).

www.corteva.bg
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Иновор®*
Продължително
предпазно действие

Иновор *

Силен физиологичен
ефект за по-висок и
качествен добивен
потенциал
Здраво свързване
и равномерно
разпределяне по цялата
третирана повърхност
Отлично решение
както за първо, така
и за второ фунгицидно
третиране

Действие
ПРЕДПАЗНО ДЕЙСТВИЕ
Предотвратява проникването на
патогените в тъканите на растенията
СТОПИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
Блокира развитието на гъбните
патогени, които вече са проникнали
в растителните тъкани
ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ
Спира растежа на хифите,
предотвратява спорообразуването и
унищожава вече развитите спори
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Съвети за приложение
· За отлична защита при първо третиране Т1 да се прилага превантивно
в доза 75 мл/дка
· За второ фунгицидно третиране Т2 препоръката е за приложение в доза
90 мл/дка
· За оптимален контрол на болести и абсорбиране да се прилага в
температурен диапазон от +8°С до +25°С
· За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с
Дерби® Супер Едно, Квелекс®, Старане™ Голд, Палас® 75 ВГ или Корело® Дуо
· За достигане максималния потенциал на Иновор®* да се прилага
превантивно или при първа появи на симптоми

www.corteva.bg
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Практически предимства
Иновор®* е комбинация на Пираклостробин и Флуксапироксад,
която Ви дава:
·

Комбиниран двойно системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно
действие

·

Отличен контрол на най-важните вредоносни болести по житни култури

·

Последно поколение най-мобилен SDHI - Флуксапироксад, в комбинация с
доказалият се в практиката Стробилурин на пазара - Пираклостробин

·

Флуксапироксад се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална
мобилност в растителните части

·

Пираклостробин (Стробилурин - F500) - най-мощният Стробилурин на пазара

·

Бързо абсорбиране от третираната листна маса

·

След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които
активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя
голямата продължителност на действие и защита

·

Продължително предпазно действие

·

Силно изразен зелен физиологичен ефект

·

По-интензивна фотосинтеза, за по-добро хранене на растенията, за по-висок
добив и по-добри качествени показатели на зърното

·

Бързо разпределение и проникване в растителните части

·

Иновор®* е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF за контрол на болести и
допълнителни физиологични предимства:
- По-добра жизненост и устойчивост на стресови фактори
- По-висока ефективност на производство
- По-високи добиви и качествени показатели на зърното
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