PICTOR ACTIVE®
Uusi SDHI sukupolven tehokas ratkaisu öljykasvien kasvitautien torjuntaan, tehoa joka näkyy!
!
!
!
!
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Tehokas erityisesti pahimpiin öljykasvien tauteihin pahkahome ja laikkutauti
Joustava käyttää
Vähentää siementen varisemisriskiä
Vahvistaa kasvin stressinsietokykyä
Sivuvaikutuksena tehoa kuivamätään ja lehtihomeeseen

Avainominaisuudet:
Pictor Active on suunniteltu tuomaan tehoa öljykasvien kasvitautien torjuntaan. Siinä ollaan saatu yhdistettyä SDHI tehoaineryhmän
boskalidi ja Comet Prosta tuttu pyraklostrobiini, jotka yhdessä nostavat öljykasvien tautitorjunnan uudelle tasolle. Pictor Active
antaa tehokkaan suojan pahkahometta ja laikkutautia vastaan. Sivuvaikutuksena saadaan tehoa lehtihomeeseen ja kuivamätään.
Valmisteella saadaan kasville lisäksi positiivisia fysiologisia vaikutuksia, kuten parantunut kuivuuden kesto, siementen
varisemisriskin sekä pakkotuleentumisriskin pieneneminen. Näin ollen kasvusto on elinvoimaisempi, jolloin sen satopotentiaalista
saadaan mahdollisimman paljon irti. Pictor Active on joustava käyttää kukinnan alusta kukinnan loppuun myös jaettu käsittely on
mahdollinen. Optimaalinen teho pahkahometta vastaan saadaan täydenkukinnan aikaisella käsittelyllä BBCH 65.

Käyttökohteet
Kevätrypsi ja -rapsi,
syysrapsi

Käyttöajankohta / kasvuaste BBCH
Kukinnan alku – kukinnan loppu, BBCH 60-69
tai jaettu käsittely

Käyttömäärä
0,6-1,0 l/ha
2 x 0,5 l/ha

Vaikutustapa:
Pictor Active yhdistää kahden tehoaineen translaminaarisen ja systeemisen ominaisuuden. Boskalidi imeytyy nopeasti kasviin
ruiskutuksen jälkeen. Boskalidi on systeeminen ja se leviää translaminaarisesti lehtien läpi vastakkaiselle puolelle ja kulkeutuu
lehtien nestevirtauksen mukana lehtien kärkiä kohti. Näin myös ruiskuttamaton lehtipinta suojataan. Pyraklostrobiini liikkuu kasvissa
paikallissysteemisesti suojaten koko lehden. Se puhdistaa alkavan tautisaastunnan sekä estää pitkään uusien tautien
puhkeamisen.
FRAC:n luokitus:
Boskalidi kuuluu ryhmään 7 (SDHI-ryhmä) ja pyraklostrobiini kuuluu ryhmään 11 (QoI-fungisidit)
Huomioitavaa:
Optimaalinen käsittely ajankohta on kertakäsittelyssä täyden kukinnan aikaan. Rekisteröinti mahdollistaa myös jaetun käsittelyn
hyödyntämisen.
Vesimäärä: 100 – 400 l/ha
Sateenkesto: 3 h
Varoaika: Määritetään rekisteröinnin yhteydessä
Käytön rajoitukset: Jaetun käsittelyn tekeminen on mahdollista, mutta kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 1 l/ha kasvukaudessa.
Ruiskutusten välin on oltava 7- 21 päivää.
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäiskäyttörajoitusta
Pohjavesirajoitus: Ei pohjavesirajoitusta
Vesistöetäisyysrajoitukset:
Käyttökohteet
Viuhkasuuttimet
Kevätrapsi ja -rypsi
Syysrapsi ja -rypsi

15 m
15 m

Suutintyyppi
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin
50 % vähennys
75 % vähennys
90 % vähennys
5m
5m
3m
10 m
5m
3m

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei rajoituksia
Tuoteominaisuudet:
! Tehoaineet: Boskalidi 150 g/l ja Pyraklostrobiini 250 g/l
! Olomuoto: Suspensiokonsentraatti
! Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl
! Valmistaja: BASF

