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Ultimo

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER 
KALÁSZOSOK VÉDELMÉRE.

Hatóanyag tartalom  
200 g/l tebukonazol és 300 g/l prokloráz
Formuláció  
EC (emulzióképző koncentrátum)

Hatásmód és hatékonyság
A készítmény felszívódó gombaölő szer ható-
anyagok kombinációja, amely a gabonafélék 
levél- és kalászbetegségei ellen használható. A 
tebukonazol szisztémikus hatóanyag, felszívó-
dik a növénybe, majd a nedvkeringéssel csúcsi 
irányba vándorol, két helyen gátolja az ergosz-
terol szintézisét, ami nagy hatásbiztonságot 
eredményez és csökkenti a szerrezisztencia 
kialakulásának valószínűségét. A prokloráz 
mélyhatású, azaz beszívódik a növény szöve-
teibe, de onnan nem szállítódik tovább. A két 
hatóanyag erősségei jól kiegészítik egymást, 
így biztosítva a kalászosok minden fontos 
gombabetegségével szembeni csaknem teljes 
hatékonyságot.

Felhasználás
A készítményt kalászosokban (búza, árpa, tri-
tikálé, rozs, zab) 2 alkalommal célszerű kijut-
tatni. Az első a szárba indulástól a zászlós levél 
megjelenéséig, a második a kalászhányás kez-
detétől a virágzásig terjedő időszak. A perme-
tezés során ügyelni kell a megfelelő permetlé 
fedést biztosító technológia alkalmazására. 
Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dó-
zis alkalmazása javasolt.

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Az Ultimo azonos a Mystic Pro 500, MgSzHK 
02.5/208/3/2009 számon engedélyezett gombaölő 
permetező szerrel.

Felhasználás előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat, valamint az engedélyokiratban szereplő előírásokat!
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk!
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A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

A felhasználásra vonatkozó további előírások:

Forgalmazási kategória: I.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
(száradásig)
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, 
hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 3 év.
Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna

Kultúra Károsító

Kijuttatáshoz szükséges
ÉVI  
(nap)szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyiség

kalászosok (búza, árpa,  
rozs, zab, tritikálé)

levél- és kalászbetegségek 1,0-1,25 250-400 35

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés közt eltelt 
minimális időtartam 
(nap)

Az utolsó kezelés 
időpontja

kalászosok 2 10 virágzás vége

A területeink döntő részén, mintegy 300 hektáron a kalászosok közül búza termesztésével 
foglalkozunk. Itt az elmúlt évek során egyre égetőbb problémát jelentenek a gombás megbete-
gedések. A helyzet egyre romlott országszerte, a gombásodásból fakadó toxinszennyezettség 
komoly kockázatot jelentett a termésminőség terén, ami alól mi sem voltunk kivételek. A kocká-
zatok minimalizálása érdekében úgy döntöttünk, radikálisan megreformáljuk a növényvédelmet, 
ehhez választottuk az IKR Agrár kínálatában elérhető Ultimo permetszert. Jobb döntést nem is 
hozhattunk volna! Amióta ugyanis az UItimo-val dolgozunk, egyáltalán nincs toxinproblémánk.

Dr. Dóczi József, Agro-Duál Kft.
Békés megye


