JAUNUMS

Kinto Plus
®

Aizsargāts katrs grauds!

Lietojams visos ziemāju un vasarāju graudaugos
n Aizsargā augus pret slimībām
(melnplaukas, sniega pelējums, sakņu un dīgstu puves u.c.)
n Veicina spēcīgākas sakņu sistēmas attīstību
n Unikāla trīs darbīgo vielu kombinācija
n

Kas ir

BASF radītais Kinto® Plus ir jauns standarts
graudaugu sēklu kodināšanā. Kinto® Plus ierobežo
graudaugu slimības, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklu
virsmas, sēklu iekšienē vai augsnē. Kinto® Plus
piedāvā spēcīgāku aizsardzību, pateicoties izcilai
formulācijai, kurā ir apvienotas vislabākās darbīgās
vielas – Xemium®, tritikonazols un fludioksonils.

Kinto Plus?
®

Kinto® Plus nodrošina labāku startu visiem
graudaugiem.
Sēklas, kas apstrādātas ar Kinto® Plus, uzrāda labāku laukdīdzību un dīgsta attīstību arī nelabvēlīgos
laika apstākļos.
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Dīgšana %

Sēklu dīgšana pēc četru dienu ilgas atrašanās
karstos un sausos apstākļos
(vidēji no trijām sēklu partijām)
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ADAS, UK, 2017

Sakņu masa (%)

Sakņu masas pieaugums (AS 23-28)

Kinto® Plus ne vien aizsargā augu no ārējiem apdraudējumiem, bet arī stiprina to iekšēji.
Kinto® Plus veicina spēcīgāku un garāku sakņu attīstību, kas pozitīvi ietekmē visu augu kopumā –
augšanu, noturību un ražīgumu.

Kinto® Plus formulācija nodrošina aizsardzību
pret plašu slimību spektru
Sārtais sniega pelējums
(Monographella nivalis)
Sakņu un dīgstu puves
(Fusarium spp.)

Rudzu stiebru
melnplauka
(Urocystis occulta)

Kviešu
cietā melnplauka
(Tilletia caries)

Rizoktonioze
(Rhizoctonia spp.)

Putošās melnplaukas
(Ustilago spp.)

Pelēkais sniega pelējums
(Thyphula graminea)
Miežu lapu brūnsvītrainība
(Pyrenophora graminea)

Kinto® Plus nodrošina izcilu kvalitāti visā sēklu
apstrādes ciklā.
Kinto® Plus uzlabo sēklu plūsmu un ļauj ietaupīt laiku.
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BASF, Seed Solutions Center, Vācija, 2017

Kinto® Plus

Sēklu biršanas īpašību rādītāja skala no -5 līdz +5

Sēklas, kas apstrādātas ar Kinto® Plus, sēklas birst vienmērīgāk. Rezultātā palielinās darba produktivitāte un
vieglāk veikt sēklu apstrādi.
Kinto® Plus ievērojami samazina putekļu daudzumu.
Sēklu kodināšanas procesā rodas daudz putekļu un nepatīkams aromāts. Lietojot Kinto® Plus, putekļu
daudzums ievērojami samazinās, pateicoties produkta formulācijai. Tas ir ieguvums gan sēklu kodināšanas
speciālistiem, gan citiem darbiniekiem, kas ik dienu nonāk saskarē ar sēklām; viņu darba apstākļi uzlabosies.

Neapstrādātas sēklas

Kinto® Plus
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Kinto® Plus –
viens līdzeklis dažādu graudaugu aizsardzībai
Kinto® Plus ir radīts visiem graudaugiem, tāpēc neatkarīgi no tā, vai audzējat miežus, kviešus, auzas,
rudzus vai tritikāli, Kinto® Plus vienmēr būs pareizā izvēle.

Kvieši

Mieži

Tritikāle

Rudzi

Auzas

Kinto® Plus – produkta apraksts
Produkts
Darbīgās vielas
Formulācija
Produkta deva
Darba šķidruma patēriņš
Kultūraugi
Iedarbības spektrs

Kinto® Plus
Xemium® (33,3 g/l) + tritikonazols® (33,3 g/l) + fludioksonils (33,3 g/l)
Suspensija sēklu apstrādei; krāsa - sarkana
1.5 l uz 1 t sēklas materiāla
1.5 litram produkta pievieno 2,5 - 10,5 litrus ūdens
Ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas
Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis)
Sakņu un dīgstu puves (Fusarium spp.)
Kviešu cietā melnplauka (Tilletia caries)
Rudzu stiebru melnplauka (Urocystis occulta)
Miežu lapu brūnsvītrainība (Pyrenophora graminea)
Miežu putošā melnplauka (Ustilago segetum var. nuda)
Miežu cietā melnplauka (Ustilago segetum var.hordei)
Pelēkais sniega pelējums (Thyphula graminea)
Fizioloģiskā ietekme – dīgšanas spars, spēcīgāka sakņu sistēmas attīstība, noturība pret stresu

Kinto® Plus priekšrocības:
Lielāka drošība ikkatram graudam

Lielāks spēks stiprākai sakņu sistēmai

Lietojams visos ziemāju un vasarāju graudaugos

Labāki darba apstākļi sēklu apstrādē

Lieliska aizsardzība pret daudzām slimībām
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