
Унивок

„Извънземна” 
защита от болести



БОЛЕСТИ
Т1  - Брашнеста мана, Септория по класа, Септория по листата,
Т2  Фузарийно кореново гниене, Базично гниене, Кафява ръжда, Жълта ръжда, 

Снежна плесен, Ранен листен пригор, Петносване плевите на класа, 
Видове Helminthosporium

Т3 - Фузарум по класа
ДОЗА
Т1  - 120 мл/дка
Т2 - 130 мл/дка
Т3 - 130 - 150 мл/дка

КУЛТУРА
Пшеница, Ръж, Ечемик,
Спелта, Тритикале

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Т1  - Заедно с хербицида, във фаза от начало на братене
Т2 - От поява на флагов лист
Т3 - Преди начало на цъфтеж,  доза в зависимост от инфекциозния фон 

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Емулсионен концентрат (ЕК)

„Извънземна”
защита от болести

Septoria tritici
Септория по листата

Puccinia striiformis
Жълта ръжда

Puccinia recondita
Кафява ръжда

Fusarium spp.
Фузариум по класа

Drechslera/ Helminthosporium
Мрежести петна

Erysiphe graminis
Брашнеста мана

Pseudocercosporella
Базично гниене

Rhynchosporium secalis
Листен пригор

Най-добър срещу болести в класа си



Посетете ни на corteva.bg.

Унивок®

Ново активно вещество от нов клас

Естествен произход от
Streptomyces sp. 517-02,
произведен чрез ферментация

Благоприятен 
токсикологичен 
профил

Best in class 
Перфектна 
защита с лечебно, 
трансламинарно и 
системно действие

Уникална нова iQ-4™ формулация

Иновативен инструмент 
за управление на 
резистентност в 
зърнено-житните 
култури

Нова патентована химия
Химическа група: Picolinamides

Продължителна и сигурна активност на Унивок®

До 6 седмици след 
третиране в зависимост 
от условията

8 дни след третиране 
над 90% от Унивок®

се задържа върху 
растителните тъкани



OptinyteTM technology

Фунгицидът Унивок® предлага ново и уникално решение за контрол на широк спектър от 
болести по зърнено-житните култури.
Унивок® е нов продукт, съчетаващ силните страни на най-новото активно вещество 
Inatreq™ - от изцяло нов клас химична група - с изпитания триазол - Протиоконазол.
Чрез новото активно вещество Inatreq™, Унивок® осигурява стабилен контрол на ключовите 
болести по пшеницата като видове Ръжди и Септориоза - включително раси, устойчиви на 
други активни вещества.
Оптимизиран от iQ-4™ формулацията на Corteva Agriscience™, Унивок® осигурява почти 
100% покритие на листата, което позволява гъвкавост на приложението, и възможност за 
достигане на максималния потенциал на Вашето производство.

Характеристики на активното вещество Inatreq™
· Първият регистриран Пиколинамид - нов клас естествено извлечена 

молекула за контрол на широк спектър болести в житните култури 
· „Извънземен” контрол на Септория, включително резистентни форми
· Отличният синергизъм на двете активни вещества в Унивок®, осигурява 

категоричен контрол срещу икономически важните видове Ръжди
· Оптимизиран е с уникалната патентована iQ-4™ формулация, 

осигуряваща гъвкавост на приложение и продължителен контрол

Унивок®

Ново активно вещество
с уникален начин
на действие, без

кръстосана
резистентност

Синергизмът от двете 
активни вещества дава 
безупречна защита във 

всички фази на развитие 
на болестите 

Отличното решение
за малообемно
третиране на

зърнено-житни
култури

Уникален ГъвкавСигурна защита



Уникалната
iQ-4™ технология 

на Унивок® 
действа във 

всеки стадий на 
третирането

iQ-4™
технологията

Революция 
в начина на 

третиране с 
фунгициди

ЗАДЪРЖАНЕ
отлично 

разреждане и 
задържане на 

капките

ПОКРИТИЕ
почти 100% 

покритие на 
листната 

повърхност

ПРОНИКВАНЕ 
пълният течен 

филм води
до бързо 

проникване

ПРИЕМ
по-високо ниво на 

активно вещество 
в тъканите на 

културата

OptinyteTM technologyУнивок®

Посетете ни на corteva.bg.

iQ-4™ формулация:
Иновация, създадена за Inatreq™ 

· Нова патентована формулация, съдържаща специално 
новосъздадени аджуванти

· Подобряване на разпределението, задържането и 
покритието върху растителните части дори при малообемно 
пръскане

· Подобряване на проникването и преразпределението в 
растителните части

· Реактивиране на активното вещество след паднали валежи

БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ 
КОЛИЧЕСТВА

БАВНО
МЕТАБОЛИЗИРАНЕ

ТРАНСЛАМИТАРНА И 
СИСТЕМНА АКТИВНОСТ

Абсорбция на Inatreq™ active

Превантивно, лечебно и стопиращо действие на 
Унивок® във всички фази на развитие на патогените

ЗАРАЗА ПРОНИКВАНЕ РАЗВИТИЕ
НА МИЦЕЛА

ПРОРАСТВАНЕ РАЗМНОЖАВАНЕ

Унивок®



Унивок®

Специална iQ-4™ формулация 
за подобрено покритие, 
задържане, усвояване и по-
дълъг период на защита

Стандарт за контрол на 
Септория и видове Ръжди

Продукт на база
естествен произход

Допълнителен физиологичен 
ефект върху културите

Продължителна 
ефикасност дори с 
намалено количество 
работен разтвор

Протиоконазол +
Биксафен

Унивок® Протиоконазол +
 Бензовиндифлупир

73.1% покритие 97.5% покритие 58.1% покритие

„Извънземно” покритие
Недостижимо ниво на покритие спрямо останалите продукти

Изключително покритие след третиране, 12 литра на декар Източник: Biotransfer и Silsoe



OptinyteTM technologyУнивок®

Посетете ни на corteva.bg.

Резултати в действие

Качество на зърното

Ново 
активно 

вещество

Естествен 
произход

на продукта

Най-добър в 
класа си за 
контрол на 
Септория и 

Ръжди

Оптимизи-
рана тех-
нология на 

формулаци-
ята

Иновативно 
управление 
на риска от 
резистент-

ност

Благоприя-
тен токси-
кологичен 

профил

Нетретирано Боскалид + Епоксиконазол Унивок®

Унивок®Контрола



  
 

 

ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ

ВИЖТЕ
пътеводител за 

НОВИЯ фунгицид 
при житни

INATREQ
УСПЕШНАТА ТЕХНОЛОГИЯ.

www.corteva.bg
www.facebook.com/CortevaBG
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