ТЪРСИТЕ НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ФУНГИЦИД С
УСПЕШНА ИСТОРИЯ?
Да си фермер е ежедневно предизвикателство. Времето, почвата културата... налице са
редица фактори, които оказват влияние на успешната жътва. Една от най-големите заплахи
са болестите.
Аз не искам да се боря с тях, а да ги спра напълно.
Но кой фунгицид предлага надеждно решение? Кой продукт е достатъчно ефикасен и
помага на моята рапица? Това което търся е работещо и пълноценно решение, което е
добре доказано. Не искам да си правя експерименти. Най-доброто решение е да приложа
продукт, които е доказан във времето и повишава добивите. Използван е и продължава да
се използва от много други фермери, които му се доверяват години наред.

“Кой е любимият ви
специалист срещу
склеротиния?”

Джон, фермер, 56 г.
отглежда 9 000 дка рапица

ПИКТОР® СЕ ПРИЛАГА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ
И СЕ Е ДОКАЗАЛ В ЕВРОПА
Аз вярвам, че фермерите които не искат да поемат рискове с фунгицида си в рапица е найдобре да заложат на Пиктор®. От гледна точка действие и ефикасност е наистина ефективен
и уникален. И не само аз съм с такова впечатление. Познавам много други фермери, които
са доволни от приложението на Пиктор® през годините и определено го препоръчват.
Естествено е приложението на наложен продукт като Пиктор®. То е ясно, че както аз, така и
колегите фермери избираме да го ползваме всяка година, защото е, ако мога така да се
изразя, надеждно добър...както си говорим в стопанството.

“Препоръчвам Пиктор® заради
надеждния контрол на всички
болети в цъфтеж и особено
склеротинията.”
Джак, фермер, 49 г.
отглежда 18 000 дка рапица
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ЗДРАВА И ЖИЗНЕНА РАПИЦА ЗА НАЙ-ВИСОК ДОБИВ
По време на вегетация, много болести атакуват рапицата. Една от най-унищожителните е склеротинията. За да избегнете загуби на добив, културата трябва да се третира в начало на цъфтеж преди симптомите на болестта да станат видими.
Предимство на Пиктор®:
Благодарение на AgCelence® ефекта растенията са видимо по-жизнени. Това означава, че дори и при
липса на болести, добива с Пиктор® се увеличава. Основните причини са:
 Подобрена устойчовост на стрес  визуално жизнени, зелени и със засилена фотосинтеза
растения
 Намалено разпукване на шушулките  по-малко загуби преди и по време на жътва
На практика Пиктор® не само предпазва растенията от всички важни болести по време на цъфтеж, но
също подобрява жизнеността и устойчивостта на стрес. Резултатите са налице с повишаване на добивите през последното десетилетие.

шение с гаранция за успех
Приложение на Пиктор®
в начало на цъфтеж

ПРОВЕРЕН И ДОКАЗАН!
БАСФ стартира с разработката на Пиктор® през 2003
година, като нов фунгицид за борба с болестите в
цъфтеж.

Пиктор® - 50 мл/дка
Нетретирано

Увеличение на добивите с Пиктор® при
различни условия. Обобщение от опити
проведени в цяла Европа за периода
2003-2015 г.,
Брой опити - 506

Основното предимство на Пиктор®:
отличен контрол на болести и специално на
склеротиния!
От лансирането на Пиктор® на пазара до днес са
изведени редица опити, с цел изследване на
действието на продукта в рапица. Повече от десет
години, повече от 500 опита са направени с Пиктор® в
институти, при изследователи и фермери.
Освен опитите на полето Пиктор® се ползва в 20
страни, по цяла Европа, на повече от 14 милиона
декара. Като цяло, Пиктор® е добре известен фунгицид,
доказал се с надеждния си контрол на болести по
време на цъфтеж в рапица и не на последно място
като пазител на добрия добив.

Пиктор®

Нетретирано
AgCelence® ефект на Пиктор® в рапица, с. Овча могила, обл. В.Търново
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