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Глобальний успіх фунгіцидів на основі 
пікоксістробіну
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Історія продажів пікоксістробіну на світому рівні

Sales $M

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

300 млн дол.

Загальний бізнес із пікоксістробіном 
продовжує зростати, від нових країн 

та розширення реєстрацій на нових 

культурах із фокусом на ключові 
регіони.

Пікоксістробін зареєстрований в 
більш ніж 40 країнах по всьому світу.

Впродовж всієї історії було оброблено 

більш ніж 250 млн га фунгіцидами на 
основі пікоксістробіну.

Пік продажів пікоксістробіну сягнув 
більше 330 млн $.Наш продуктовий ряд на основі пікоксістробіну є 

потужним та стає ще сильнішим



Public

Пікоксістробін: стробілурин із унікальною комбінацією 
властивостей

Джерело: Сингента 

Досліди на зернових 
колосових

Атрибут Пікоксі Азоксі Крезосим Трифлоксі Піракло

Абсорбування листковою поверхнею V V V

Трансламінарне переміщення V V V V

Дифузія в восковий наліт листків V V V V

Здатність до системного руху (по ксилемі) V V

Здатність захистити новий приріст V

Рухливість через "парову фазу" V V V

Перерозподілення завдяки опадам V

Профілактична дія V V V V V

Лікувальна дія V V

Залишкова дія (персистентність) V V V

Метаболізм в рослинах V V

Стробілурин

Біологія

Переміщення

✓ Пікоксістробін має більшу рухливість та здатність до переміщення ніж інші 

стробілурини

✓ Лікувальна дія забезпечує гнучкість у часі внесення



Public

Pyraclostrobin

Picoxystrobin

Azoxystrobin

Trifloxystrobin

Kresoxim-methyl

висока низька

концентрація препарату

тільки рух по ксилемі

рух по ксилемі та через газ фазу

тільки рух через газ фазу

незначний рух всередині листка

тільки рух через газ фазу

Перерозподіл пікоксістробіну в листках пшениці 
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Крезоесим метил

Тріфлоксістробін

Системний рух

Пікоксістробін

Контроль

Дослідження Syngenta

Базель, Швейцарія

Системний рух пікоксістробіну та парова фаза

Парова фаза

Системний 

рух

Закрита 

кришка

Дія газ 

фази



Public

Не оброблено

Source: Ricardo Balardin – UFSM, 2006

АКАНТО™

Забезпечує рівномірне покриття, ідеальний для аерообробки.

Захищає листок, що збільшується у розмірах, більш тривалий час.

Стійкий до змиття дощем або росою, немає необхідності у повторних обприскуваннях.

АКАНТО™ точка нанесений на листок 

АКАНТО™ системність та системно локальний рух

Пікоксістробін: системний та системно-локальний рух
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Аканто Плюс®

Аканто Плюc® порівняно з конкурентами
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Кількість зерна на варіанті з Аканто Плюс® є 

значно більша

Аканто Плюc® порівняно з конкурентами
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Аканто Плюc® забезпечує кращі показники продуктивності



Public

Аканто Плюc® забезпечує кращі показники продуктивності
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«Зелений ефект» та висока ефективність контролю хвороб на рисі



Public

«Зелений ефект» та висока ефективність контролю хвороб на рисі
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Контроль Аканто Плюс®, 0,75 л/га Аканто Плюс®, 1,0 л/га
Дімоксістробін+боскалід, 

0,5 л/га

45 днів після обробки

«Зелений ефект» та висока ефективність контролю хвороб
на ріпаку озимому, 2019 р. 
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Контроль Флюопірам+протіоконазол,

0.9 л/га

Азоксістробін+ципроконазол

1.0 л/га
Аканто Плюс®, 1,0 л/га

«Зелений ефект» та висока ефективність контролю хвороб
на ріпаку озимому, 2019 р. 

45 днів після обробки
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Схема застосування Аканто Плюc®

51 - 5930 - 3921 - 2916 - 1913 - 15121000 60 - 69

Дівікстон™, 1,2 л/га 1-2 обробки

1,0 л/га 1,0 л/га
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Аканто Плюc® підсумок переваг

Відмінний системний рух, швидка проникливість та розподіл у восковому шарі

Винятковий спектр контролю хвороб рису та надзвичайна висока  
ефективність фунгіциду при застосуванні у лікувальному сценарії

Високий рівень збереженого врожаю з відмінними показниками якості

Фунгіцид із унікальною комбінацією властивостей

Виражений фізіологічний ефект –запобігає старінню рослин, покращує 
засвоєння вуглекислого газу та оптимізує азотний обмін
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