CAVANDO

®

Fungicid do všech obilnin s preventivním, kurativním
a dlouhodobým účinkem proti listovým
a klasovým chorobám.

Přednosti jedinečné formulace:
• maximalizuje výnos a zajišťuje nejvyšší
kvalitu zrna
• vykazuje jedinečnou přilnavost a krytí povrchu
• skvěle pokrývá list a klas včetně vnitřních plev
• proniká okamžitě do rostlinných pletiv
• šíří se po listu i na neošetřená místa
• zůstává efektivní i v případě srážek po aplikaci

www.vpagro.cz

• likviduje patogeny již v místě průniku
do rostliny vyšší koncentrací ve stomatech
• má rychlou kurativní účinnost
• jeho silný efekt ochrany proti klasovým
chorobám zaručuje vysokou kvalitu zrna
• redukuje tvorbu mykotoxinů v klasech
obilnin

CAVANDO

®

Registrován do všech obilnin
pšenice

padlí travní, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice,
fuzariózy klasů

ječmen

padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost

žito

padlí travní, braničnatka pšeničná, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost

triticale

padlí travní, braničnatka pšeničná, rynchosporiová skvrnitost

oves

padlí travní, rez ovesná

Nejvyšší registrovaná dávka pro jednu aplikaci 3 l/ha.
Není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Účinné látky:   epoxykonazol  37,5 g/l   metkonazol 27,5 g/l

Doporučení pro aplikaci
Systém jednoho ošetření
Proti listovým a klasovým chorobám v dávce 1,75–2,0 l/ha.
Systém dvou ošetření
Zajistí dokonalou účinnost proti všem rozhodujícím listovým a klasovým chorobám a zajistí dobré
kvalitativní parametry zrna.
1. ošetření:
Kvalitní ošetření přípravky proti listovým chorobám na bázi strobilurinů, karboxamidů, bixafenu
a jim podobných ve fázi BBCH 32–49
2. ošetření:
Aplikace fungicidu Cavando® na klasové choroby v  dávce 1,5 l/ha ve fázi BBCH 39–61, pokud
doba od prvního ošetření není delší jak 25 dní. Při delším intervalu od první aplikace je nutno
použít dávku 1,75 l/ha.

Výrobce a dovozce:
BASF spol. s r.o.
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186 00 Praha 8

Distributor v České republice:
VP AGRO, spol.s.r.o.
Kněževes, Na Hlavní ulici 196
252 68 Středokluky

