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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН»
ПО ЗАСТОСУВАННЮ ФУНАБЕН Т 480, ТН
ДЛЯ ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДЛЯ ПРОТРУЄННЯ
Для досягнення максимальної ефективності обробки, насіннєвий матеріал повинен бути добре
очищений і відкалібрований, оскільки наявність домішок (пил, рослинні рештки, пошкоджене насіння) можуть істотно знизити ефективність дії препарату.
Для забезпечення максимальної ефективності, протруювання насіння слід проводити завчасно,
не менше ніж за 7 днів, а краще за 14-28 днів до обробки.
Вологість насіння , яке обробляється, повинна бути на 1-2% нижче стандарту, який передбачений для кондиційного насіння. Це потрібно для того, щоб уникнути ризику самозігрівання чи пліснявіння при тривалому зберіганні внаслідок підвищення вологості насіння після протруєння, що
може призвести до зниження схожості.
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Перед застосуванням препарат необхідно ретельно перемішати в каністрі. Для обробки насіння
застосовують робочий розчин, який готують шляхом додавання 2,5 літрів препарату до 7,5 літрів
води, тобто робочий розчин для обробки насіння повинен бути не менше 10-ти літрів на 1 тону
насіння.
При зупинках протруювальної машини не рекомендується залишати робочий розчин на тривалий час без перемішування.
Для забезпечення рівномірного покриття насіння робочим розчином препарату в процесі протруювання, слід ретельно контролювати кількість насіннєвого матеріалу, який проходить через протруювальну машину та кількість робочого розчину, який подається в протруювальну камеру.
Для посилення текучості робочого розчину, покращення покриття та підвищення контакту
робочого розчину з насінням, рекомендується додати ад’ювант СКАБА, КЕ з розрахунку 20-30 мл
на 1 тону насіння. Цей захід посилює вплив на збудники хвороб, що зберігаються на поверхні насіння. Додавання адьюванту СКАБА, КЕ під час приготування робочого розчину може бути дуже
важливим у випадку, коли не вдається ідеально підготувати посівний матеріал.
РЕКОМЕНДОВАНА СУМІШ:
®

+
(2,5 л/т)

ВОДА

+
(20 мл/т)

(7,5 л/т)

Дана суміш дозволить ефективно контролювати сажкові хвороби, фузаріозну снігову плісняву,
кореневі гнилі, пліснявіння насіння та ін. Дуже важливим є той факт, що ФУНАБЕН Т 480, ТН
довго зберігається в ґрунті, створюючи «безпечну зону» навколо молодого паростку та запобігає
повторному інфікуванню через контакт із патогенами, що зберігаються в ґрунті.
ФУНАБЕН Т 480, ТН дозволяє отримати дружні та сильні сходи, адже на відміну від фунгіцидів для протруєння насіння на основі триазолів, він не має інгібуючого ефекту (гальмування
росту), а навпаки має позитивний вплив на розвиток сходів та подальшу перезимівлю посівів.
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ФУНАБЕН Т 480, ТН не пригнічує схожість насіння та розвиток молодих рослин, тому
ідеально підходить до застосування в разі пізніх строків сівби та в складних посушливих умовах. А
також
дозволить висівати насіння на більшу глибину за нестачі вологи в ґрунті. А у разі надмірного
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зволоження, насіння оброблене ФУНАБЕН Т 480, ТН, буде надійно захищене від снігової плісняви та кореневих гнилей.
Для покращення схожості, енергії проростання та кращого розвитку кореневої системи до протруйника ФУНАБЕН Т 480, ТН рекомендуємо додати біостимулянт АМАЛГЕРОЛ, ЕВ.
У такому випадку ад’юванти додавати в бакову суміш не потрібно, так як АМАЛГЕРОЛ, ЕВ має
властивості ад’юванту.
В такому разі рекомендована суміш матиме вигляд:
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+
(2,5 л/т)

+
(2,0 л/т)

ВОДА
(5,5 л/т)
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