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ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ 
СТАЄ ДОСЯЖНИМ

За консультаціями та з питань придбання 
звертайтеся до регіональних керівників та представників

РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ

Голосний Павло  Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська (050) 415-17-64

Лавренчук Геннадій  Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, 
Донецька, Луганська  (050) 469-05-66

Федорів Ярослав Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
 Волинська, Чернівецька (050) 351-74-09

Корольчук Руслан Запорізька, Херсонська, Миколаївська (050) 367-02-13

Кучерявий Андрій Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська (095) 284-95-10

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Дубовий Олександр Вінницька  (095) 284 -95-06

Чепець Валерій Дніпропетровська  (095) 284 -90 -09

Ричков Юрій Донецька, Луганська (095) 284- 95 -00

Сергійчук Олександр Житомирська, Рівненська (095) 284- 95 -07

Касьянов Анатолій Київська  (095) 284- 95 -17

Тараненко Сергій Кіровоградська (095) 284- 95 -16

Ільницький Олександр Львівська, Волинська (095) 284 -92- 29

Кравченко Микола Миколаївська  (095) 284- 95 -12

Мотрук Сергій Одеська (095) 284- 94 -99

Дрижирук Віктор Полтавська  (095) 284- 95 -04

Ткаченко Василь Сумська (095) 284 -95 -02

Ковалець Юрій Тернопільська, Івано -Франківська  (095) 284- 95 -21

Шапаренко Микола Харківська (095) 284 -94 -98

Нижеголенко Артем Херсонська (095) 284- 95- 20

Кондратюк Микола Хмельницька  (095) 284- 95- 08

Поляков Іван Черкаська (095) 284- 91- 19

Дорош Андрій Чернігівська (095) 284 -95- 19

Фото 3.  Вигляд соняшника обробленого 
Аканто Плюс® у фазу 10 листків, Харківська 
область, 2018 р. 

Фото 4. Соняшник без обробки, Харківська 
область, 2018

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза 

внесення

Кратність 
обробок 
за сезон

Пшениця 
озима та яра

0,5-0,75
л/га

Борошниста роса, септоріоз листя 
та колосу, іржа (види), жовта плямис-
тість (піренофороз), альтернаріоз

В період 
вегетації

2 
за сезон
Для рису.
Наземна 
обробка 
- 2 рази 
за сезон 

Авіа-
обробка 
- 1 раз за 

сезон

Ячмінь ози-
мий та ярий

Сітчаста, смугаста, темно-бура, 
облямівкова плямистість, іржа (види), 
борошниста роса, септоріоз

Соя 0,5-0,75
л/га

Борошниста роса, пероноспороз, іржа, 
септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз

Соняшник 0,5-1,0
л/га

Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, 
іржа, не справ жня борошниста роса, 
септоріоз, альтернаріоз

Цукровий 
буряк

0,5-0,75
л/га

Церкоспороз, борошниста роса, 
пероноспороз, іржа, рамуляріоз

Ріпак озимий 
та ярий

0,5-1,0
л/га

Біла та сіра гниль, альтернаріоз, 
циліндроспоріоз

Кукурудза 0,75-1,0
л/га Гельмінтоспоріоз  види, іржа, види

Рис 1,0 л/га Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, цер-
коспороз

Горох, 
люпин, нут

0,75 -1,0 
л/га

Борошниста роса, аскохітоз, 
септоріоз, антракноз

Перед 
цвітінням –

початок 
формування 

бобів

2

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

АКАНТО ПЛЮС® – ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Здатний ефективно захищати від збуд-

ників захворювань, що належать до 
4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, 
ооміцетів, дейтороміцетів)

• Фунгіцид володіє профілактичною, 
лікувальною та викорінюючою дією

• Рослини залишаються здоровими 
впродовж тривалішого часу за раху-
нок метаболічної стійкості пікоксіст-
робіну та ципроконазолу

• Сприяє накопиченню хлорофілу та 
подовжує фотосинтетичну активність 
рослин,  що впливає на продуктивні 
показники культур 

• Забезпечує рівномірне покриття 
навколо обробленої поверхні  та тих 
частин рослин, що не потрапили під 
обробку

• Зберігає врожай та покращує його 
якість, навіть за низького рівня тиску 
збудників інфекцій



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина: ....................................................пікоксістробін – 200 г/л, + ципроконазол – 80 г/л
Препаративна форма: .................................................................................................. концентрат суспензії
Класс: ...........................................................................................................................стробілурини + триазоли
Упаковка:......................................................................................................................................................5 л (4х5л)
Норма застосування: .........................................................................................................................0,5-1,0 л/га

АКАНТО ПЛЮС®  - ЦЕ СИНЕРГІЯ  ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН З 
РІЗНИХ ХІМІЧНИХ КЛАСІВ 

АКАНТО ПЛЮС® СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ОДНОГО З КРАЩИХ 
СТРОБІЛУРИНІВ - ПІКОКСІСТРОБІН.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ 
СТАЄ ДОСЯЖНИМ

Аканто Плюс® є фунгіцидом з вираженим фі-
зіологічним ефектом для захисту широкого 
спектру культур таких як озима пшениця, 
ячмінь, цукрові буряки, ріпак, соя, соняш-
ник, кукурудза, горох та рис.

Аканто Плюс® забезпечує ряд ключових пе-
реваг, таких як надійний контроль хвороб, 
виражений фізіологічний ефект, тривалість 
захисної дії та унікальна парова фаза.

Аканто Плюс® здатний контролювати збуд-
ників захворювань – представників класів 
аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дей-
тероміцетів, що робить цей фунгіцид не-
від’ємною частиною комплексної та ефек-
тивної програми захисту врожаю і його 
якості. 

ПОРІВНЯЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРОБІЛУРИНІВ

 Пікоксі-
стробін

Азоксі-
стробін

Крезосим-
метил

Трифлоксі-
стробін

Піракло-
стробін

Здатність до абсорбу-
вання (дифузія в восковий 
наліт)

Середня Низька Низька Дуже низь-
ка

Дуже низь-
ка

Здатність перерозподі-
лятись та діяти завдяки 
паровій фазі

Так Ні Так Так Ні

Здатність до трансламір-
ного переміщення Так  Так Низька Низька Низька

Системність (здатність 
рухатись по ксилемі) Так Так Ні Ні Ні

Здатність системно 
переміщу ватись до кінчи-
ків листків

Так Так Ні Ні Ні

Здатність рухатись по 
флоемі Ні Ні Ні Ні Ні

Метаболітична стійкість Так Так Низька Низька Так

Джерело: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, 
Disease Control The Royal Society of Chemistry journal 2001

Пікоксістробін

•  Уні каль на  діюча речо ви на  з  класу 
стро бі лу ри нів 

•   Є силь ним інгі бі то ром  на ран ніх ста діях 
 циклу розвит ку збуд ни ків хво роб 

•  Зупи няє дихан ня клі тин гри бів, бло кує 
пере да чу елек тро нів  у міто хон дрії. 

•  Воло діє про фі лак тич ною (пре вен тив-
ною)  та ліку валь ною  дією 

•  Після про ни кнен ня (тран сла мі нар не 
пере мі щен ня) систем но руха єть ся  по 
кси ле мі. 

•  Здат ний пере роз по ді ля тись  та  діяти 
зав дя ки паро вій  фазі. 

•  Швид ко про ни кає  в рос ли ну  та мета-
бо лі тич но стій кий

Ципроконазол   

• Нале жить  до  класу триа зо лів 
•  Є систем ним ком по нен том захи сної  та 

ліку валь ної (тера пев тич ної)  дії
•  Ципро ко на зол  є інгі бі то ром про це су 

деме ти лу вання. 
•  Здат ний галь му ва ти  ріст  гіфів  та гриб-

ни ці гри бів  за раху нок пору шен ня 
про це су біо син те зу сте ро лів  у клі тин ній 
мем бра ні.

• Швидко проникає в тканини рослин до 
30 хвилин

• Зберігає активність до 45 діб, особливо 
проти іржастих грибів

Перерозподіл у повітрі 
(парова фаза)

Проникність через 
листкові пазухи

Трансламінарне 
проникнен ня

Системне 
переміщення в рослині

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

АКАНТО ПЛЮС® – ФУНГІЦИД НА ОСНОВІ ОДНОГО З НАЙКРА-
ЩИХ СТРОБІЛУРИНІВ

Фото 2. Виражений «зелений ефект» Аканто Плюс® 0,6 л/га  у порівнянні з іншими стробі-
луринвмісними фунгіцидами у фазу прапорцевого листка озимої пшениці через 16 днів після 
обробки, Харківська обл., 2018

Пікок си стро бін поєд нує  в  собі ком бі но ва ну 
здат ність  до систем но го  та тран сла мі нар-
но го пере мі щен ня, пере роз поді лу  у пові трі 
зав дя ки паро вій  фазі  та здат но сті  до актив-
ної дифу зії  в лист ко ву поверх ню лист ків.
Це забез пе чує рів но мір ний  захист  як обро-
бле них  частин  рослин,  так  і ново го при рос-
ту,  що осо бли во акту аль но впро довж актив-
но го розвит ку куль ту ри.

Т1: Аканто 
Плюс®

0,5-0,6 л/га

T2: Аканто Плюс®

0,5-0,75 л/га

00 09 11 12 13 14 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 63 65

СХЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ

Альтернаріоз, 
антракноз, аскохітоз, 
біла гниль, іржа, 
борошниста роса, 
пероноспороз, 
септоріоз, фомопсис, 
фузаріоз

Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га
1-2 обробки

СХЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

Фомопсис, фомоз, 
альтернаріоз, іржа, 
гнилі, несправжня 
борошниста роса

T2: Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га
ТІ: Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га

00 09 10 12 19 51 57 59 61 63 65 69 85

СХЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

Склеротиніоз (біла гниль), 
альтернаріоз, циліндроспоріоз, 
сіра гниль

Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га (1-2 обробки)

00 10 11 12 16 19 30 50 57 61-69 80

СХЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ

Борошниста 
роса, септоріоз, 
піренофороз, 
жовта та бура іржа, 
альтернаріоз

Аканто Плюс
0,6 л/га

стробілуринвмісний 
фунгіцид 1

стробілуринвмісний 
фунгіцид 2

АКАНТО ПЛЮС®  - ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ НА КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ

Фото 1. Ефект озеленення на сої з Аканто Плюс®, Київська обл.

• Стимулює розвиток біомаси рослин та 
покращує фотоасиміляцію 

• Покращує стійкість до стресових умов 
та ефективність використання вологи

• Покращує засвоєння вуглекислого газу 
та оптимізує азотний обмін

• Уповільнює процес утворення етилену 
– запобігає старінню рослин

Аканто Плюс®

0,75 л/га



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина: ....................................................пікоксістробін – 200 г/л, + ципроконазол – 80 г/л
Препаративна форма: .................................................................................................. концентрат суспензії
Класс: ...........................................................................................................................стробілурини + триазоли
Упаковка:......................................................................................................................................................5 л (4х5л)
Норма застосування: .........................................................................................................................0,5-1,0 л/га

АКАНТО ПЛЮС®  - ЦЕ СИНЕРГІЯ  ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН З 
РІЗНИХ ХІМІЧНИХ КЛАСІВ 

АКАНТО ПЛЮС® СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ОДНОГО З КРАЩИХ 
СТРОБІЛУРИНІВ - ПІКОКСІСТРОБІН.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ 
СТАЄ ДОСЯЖНИМ

Аканто Плюс® є фунгіцидом з вираженим фі-
зіологічним ефектом для захисту широкого 
спектру культур таких як озима пшениця, 
ячмінь, цукрові буряки, ріпак, соя, соняш-
ник, кукурудза, горох та рис.

Аканто Плюс® забезпечує ряд ключових пе-
реваг, таких як надійний контроль хвороб, 
виражений фізіологічний ефект, тривалість 
захисної дії та унікальна парова фаза.

Аканто Плюс® здатний контролювати збуд-
ників захворювань – представників класів 
аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дей-
тероміцетів, що робить цей фунгіцид не-
від’ємною частиною комплексної та ефек-
тивної програми захисту врожаю і його 
якості. 

ПОРІВНЯЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРОБІЛУРИНІВ

 Пікоксі-
стробін

Азоксі-
стробін

Крезосим-
метил

Трифлоксі-
стробін

Піракло-
стробін

Здатність до абсорбу-
вання (дифузія в восковий 
наліт)

Середня Низька Низька Дуже низь-
ка

Дуже низь-
ка

Здатність перерозподі-
лятись та діяти завдяки 
паровій фазі

Так Ні Так Так Ні

Здатність до трансламір-
ного переміщення Так  Так Низька Низька Низька

Системність (здатність 
рухатись по ксилемі) Так Так Ні Ні Ні

Здатність системно 
переміщу ватись до кінчи-
ків листків

Так Так Ні Ні Ні

Здатність рухатись по 
флоемі Ні Ні Ні Ні Ні

Метаболітична стійкість Так Так Низька Низька Так

Джерело: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, 
Disease Control The Royal Society of Chemistry journal 2001

Пікоксістробін

•  Уні каль на  діюча речо ви на  з  класу 
стро бі лу ри нів 

•   Є силь ним інгі бі то ром  на ран ніх ста діях 
 циклу розвит ку збуд ни ків хво роб 

•  Зупи няє дихан ня клі тин гри бів, бло кує 
пере да чу елек тро нів  у міто хон дрії. 

•  Воло діє про фі лак тич ною (пре вен тив-
ною)  та ліку валь ною  дією 

•  Після про ни кнен ня (тран сла мі нар не 
пере мі щен ня) систем но руха єть ся  по 
кси ле мі. 

•  Здат ний пере роз по ді ля тись  та  діяти 
зав дя ки паро вій  фазі. 

•  Швид ко про ни кає  в рос ли ну  та мета-
бо лі тич но стій кий

Ципроконазол   

• Нале жить  до  класу триа зо лів 
•  Є систем ним ком по нен том захи сної  та 

ліку валь ної (тера пев тич ної)  дії
•  Ципро ко на зол  є інгі бі то ром про це су 

деме ти лу вання. 
•  Здат ний галь му ва ти  ріст  гіфів  та гриб-

ни ці гри бів  за раху нок пору шен ня 
про це су біо син те зу сте ро лів  у клі тин ній 
мем бра ні.

• Швидко проникає в тканини рослин до 
30 хвилин

• Зберігає активність до 45 діб, особливо 
проти іржастих грибів

Перерозподіл у повітрі 
(парова фаза)

Проникність через 
листкові пазухи

Трансламінарне 
проникнен ня

Системне 
переміщення в рослині

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

АКАНТО ПЛЮС® – ФУНГІЦИД НА ОСНОВІ ОДНОГО З НАЙКРА-
ЩИХ СТРОБІЛУРИНІВ

Фото 2. Виражений «зелений ефект» Аканто Плюс® 0,6 л/га  у порівнянні з іншими стробі-
луринвмісними фунгіцидами у фазу прапорцевого листка озимої пшениці через 16 днів після 
обробки, Харківська обл., 2018

Пікок си стро бін поєд нує  в  собі ком бі но ва ну 
здат ність  до систем но го  та тран сла мі нар-
но го пере мі щен ня, пере роз поді лу  у пові трі 
зав дя ки паро вій  фазі  та здат но сті  до актив-
ної дифу зії  в лист ко ву поверх ню лист ків.
Це забез пе чує рів но мір ний  захист  як обро-
бле них  частин  рослин,  так  і ново го при рос-
ту,  що осо бли во акту аль но впро довж актив-
но го розвит ку куль ту ри.

Т1: Аканто 
Плюс®

0,5-0,6 л/га

T2: Аканто Плюс®

0,5-0,75 л/га

00 09 11 12 13 14 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 63 65

СХЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ

Альтернаріоз, 
антракноз, аскохітоз, 
біла гниль, іржа, 
борошниста роса, 
пероноспороз, 
септоріоз, фомопсис, 
фузаріоз

Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га
1-2 обробки

СХЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

Фомопсис, фомоз, 
альтернаріоз, іржа, 
гнилі, несправжня 
борошниста роса

T2: Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га
ТІ: Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га

00 09 10 12 19 51 57 59 61 63 65 69 85

СХЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

Склеротиніоз (біла гниль), 
альтернаріоз, циліндроспоріоз, 
сіра гниль

Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га (1-2 обробки)

00 10 11 12 16 19 30 50 57 61-69 80

СХЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ

Борошниста 
роса, септоріоз, 
піренофороз, 
жовта та бура іржа, 
альтернаріоз

Аканто Плюс
0,6 л/га

стробілуринвмісний 
фунгіцид 1

стробілуринвмісний 
фунгіцид 2

АКАНТО ПЛЮС®  - ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ НА КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ

Фото 1. Ефект озеленення на сої з Аканто Плюс®, Київська обл.

• Стимулює розвиток біомаси рослин та 
покращує фотоасиміляцію 

• Покращує стійкість до стресових умов 
та ефективність використання вологи

• Покращує засвоєння вуглекислого газу 
та оптимізує азотний обмін

• Уповільнює процес утворення етилену 
– запобігає старінню рослин

Аканто Плюс®

0,75 л/га



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина: ....................................................пікоксістробін – 200 г/л, + ципроконазол – 80 г/л
Препаративна форма: .................................................................................................. концентрат суспензії
Класс: ...........................................................................................................................стробілурини + триазоли
Упаковка:......................................................................................................................................................5 л (4х5л)
Норма застосування: .........................................................................................................................0,5-1,0 л/га

АКАНТО ПЛЮС®  - ЦЕ СИНЕРГІЯ  ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН З 
РІЗНИХ ХІМІЧНИХ КЛАСІВ 

АКАНТО ПЛЮС® СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ОДНОГО З КРАЩИХ 
СТРОБІЛУРИНІВ - ПІКОКСІСТРОБІН.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ 
СТАЄ ДОСЯЖНИМ

Аканто Плюс® є фунгіцидом з вираженим фі-
зіологічним ефектом для захисту широкого 
спектру культур таких як озима пшениця, 
ячмінь, цукрові буряки, ріпак, соя, соняш-
ник, кукурудза, горох та рис.

Аканто Плюс® забезпечує ряд ключових пе-
реваг, таких як надійний контроль хвороб, 
виражений фізіологічний ефект, тривалість 
захисної дії та унікальна парова фаза.

Аканто Плюс® здатний контролювати збуд-
ників захворювань – представників класів 
аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дей-
тероміцетів, що робить цей фунгіцид не-
від’ємною частиною комплексної та ефек-
тивної програми захисту врожаю і його 
якості. 

ПОРІВНЯЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРОБІЛУРИНІВ

 Пікоксі-
стробін

Азоксі-
стробін

Крезосим-
метил

Трифлоксі-
стробін

Піракло-
стробін

Здатність до абсорбу-
вання (дифузія в восковий 
наліт)

Середня Низька Низька Дуже низь-
ка

Дуже низь-
ка

Здатність перерозподі-
лятись та діяти завдяки 
паровій фазі

Так Ні Так Так Ні

Здатність до трансламір-
ного переміщення Так  Так Низька Низька Низька

Системність (здатність 
рухатись по ксилемі) Так Так Ні Ні Ні

Здатність системно 
переміщу ватись до кінчи-
ків листків

Так Так Ні Ні Ні

Здатність рухатись по 
флоемі Ні Ні Ні Ні Ні

Метаболітична стійкість Так Так Низька Низька Так

Джерело: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, 
Disease Control The Royal Society of Chemistry journal 2001

Пікоксістробін

•  Уні каль на  діюча речо ви на  з  класу 
стро бі лу ри нів 

•   Є силь ним інгі бі то ром  на ран ніх ста діях 
 циклу розвит ку збуд ни ків хво роб 

•  Зупи няє дихан ня клі тин гри бів, бло кує 
пере да чу елек тро нів  у міто хон дрії. 

•  Воло діє про фі лак тич ною (пре вен тив-
ною)  та ліку валь ною  дією 

•  Після про ни кнен ня (тран сла мі нар не 
пере мі щен ня) систем но руха єть ся  по 
кси ле мі. 

•  Здат ний пере роз по ді ля тись  та  діяти 
зав дя ки паро вій  фазі. 

•  Швид ко про ни кає  в рос ли ну  та мета-
бо лі тич но стій кий

Ципроконазол   

• Нале жить  до  класу триа зо лів 
•  Є систем ним ком по нен том захи сної  та 

ліку валь ної (тера пев тич ної)  дії
•  Ципро ко на зол  є інгі бі то ром про це су 

деме ти лу вання. 
•  Здат ний галь му ва ти  ріст  гіфів  та гриб-

ни ці гри бів  за раху нок пору шен ня 
про це су біо син те зу сте ро лів  у клі тин ній 
мем бра ні.

• Швидко проникає в тканини рослин до 
30 хвилин

• Зберігає активність до 45 діб, особливо 
проти іржастих грибів

Перерозподіл у повітрі 
(парова фаза)

Проникність через 
листкові пазухи

Трансламінарне 
проникнен ня

Системне 
переміщення в рослині

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

АКАНТО ПЛЮС® – ФУНГІЦИД НА ОСНОВІ ОДНОГО З НАЙКРА-
ЩИХ СТРОБІЛУРИНІВ

Фото 2. Виражений «зелений ефект» Аканто Плюс® 0,6 л/га  у порівнянні з іншими стробі-
луринвмісними фунгіцидами у фазу прапорцевого листка озимої пшениці через 16 днів після 
обробки, Харківська обл., 2018

Пікок си стро бін поєд нує  в  собі ком бі но ва ну 
здат ність  до систем но го  та тран сла мі нар-
но го пере мі щен ня, пере роз поді лу  у пові трі 
зав дя ки паро вій  фазі  та здат но сті  до актив-
ної дифу зії  в лист ко ву поверх ню лист ків.
Це забез пе чує рів но мір ний  захист  як обро-
бле них  частин  рослин,  так  і ново го при рос-
ту,  що осо бли во акту аль но впро довж актив-
но го розвит ку куль ту ри.

Т1: Аканто 
Плюс®

0,5-0,6 л/га

T2: Аканто Плюс®

0,5-0,75 л/га

00 09 11 12 13 14 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 63 65

СХЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ

Альтернаріоз, 
антракноз, аскохітоз, 
біла гниль, іржа, 
борошниста роса, 
пероноспороз, 
септоріоз, фомопсис, 
фузаріоз

Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га
1-2 обробки

СХЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

Фомопсис, фомоз, 
альтернаріоз, іржа, 
гнилі, несправжня 
борошниста роса

T2: Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га
ТІ: Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га

00 09 10 12 19 51 57 59 61 63 65 69 85

СХЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

Склеротиніоз (біла гниль), 
альтернаріоз, циліндроспоріоз, 
сіра гниль

Аканто Плюс®

0,5-1,0 л/га (1-2 обробки)

00 10 11 12 16 19 30 50 57 61-69 80

СХЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ

Борошниста 
роса, септоріоз, 
піренофороз, 
жовта та бура іржа, 
альтернаріоз

Аканто Плюс
0,6 л/га

стробілуринвмісний 
фунгіцид 1

стробілуринвмісний 
фунгіцид 2

АКАНТО ПЛЮС®  - ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ НА КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ

Фото 1. Ефект озеленення на сої з Аканто Плюс®, Київська обл.

• Стимулює розвиток біомаси рослин та 
покращує фотоасиміляцію 

• Покращує стійкість до стресових умов 
та ефективність використання вологи

• Покращує засвоєння вуглекислого газу 
та оптимізує азотний обмін

• Уповільнює процес утворення етилену 
– запобігає старінню рослин

Аканто Плюс®

0,75 л/га



Двокомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим 
фізіологічним ефектом для захисту багатьох культур

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку

Copyright © 2019 DowDuPont.
Всі права захищені. 

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ 
СТАЄ ДОСЯЖНИМ

За консультаціями та з питань придбання 
звертайтеся до регіональних керівників та представників

РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ

Голосний Павло  Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська (050) 415-17-64

Лавренчук Геннадій  Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, 
Донецька, Луганська  (050) 469-05-66

Федорів Ярослав Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
 Волинська, Чернівецька (050) 351-74-09

Корольчук Руслан Запорізька, Херсонська, Миколаївська (050) 367-02-13

Кучерявий Андрій Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська (095) 284-95-10

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Дубовий Олександр Вінницька  (095) 284 -95-06

Чепець Валерій Дніпропетровська  (095) 284 -90 -09

Ричков Юрій Донецька, Луганська (095) 284- 95 -00

Сергійчук Олександр Житомирська, Рівненська (095) 284- 95 -07

Касьянов Анатолій Київська  (095) 284- 95 -17

Тараненко Сергій Кіровоградська (095) 284- 95 -16

Ільницький Олександр Львівська, Волинська (095) 284 -92- 29

Кравченко Микола Миколаївська  (095) 284- 95 -12

Мотрук Сергій Одеська (095) 284- 94 -99

Дрижирук Віктор Полтавська  (095) 284- 95 -04

Ткаченко Василь Сумська (095) 284 -95 -02

Ковалець Юрій Тернопільська, Івано -Франківська  (095) 284- 95 -21

Шапаренко Микола Харківська (095) 284 -94 -98

Нижеголенко Артем Херсонська (095) 284- 95- 20

Кондратюк Микола Хмельницька  (095) 284- 95- 08

Поляков Іван Черкаська (095) 284- 91- 19

Дорош Андрій Чернігівська (095) 284 -95- 19

Фото 3.  Вигляд соняшника обробленого 
Аканто Плюс® у фазу 10 листків, Харківська 
область, 2018 р. 

Фото 4. Соняшник без обробки, Харківська 
область, 2018

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза 

внесення

Кратність 
обробок 
за сезон

Пшениця 
озима та яра

0,5-0,75
л/га

Борошниста роса, септоріоз листя 
та колосу, іржа (види), жовта плямис-
тість (піренофороз), альтернаріоз

В період 
вегетації

2 
за сезон
Для рису.
Наземна 
обробка 
- 2 рази 
за сезон 

Авіа-
обробка 
- 1 раз за 

сезон

Ячмінь ози-
мий та ярий

Сітчаста, смугаста, темно-бура, 
облямівкова плямистість, іржа (види), 
борошниста роса, септоріоз

Соя 0,5-0,75
л/га

Борошниста роса, пероноспороз, іржа, 
септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз

Соняшник 0,5-1,0
л/га

Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, 
іржа, не справ жня борошниста роса, 
септоріоз, альтернаріоз

Цукровий 
буряк

0,5-0,75
л/га

Церкоспороз, борошниста роса, 
пероноспороз, іржа, рамуляріоз

Ріпак озимий 
та ярий

0,5-1,0
л/га

Біла та сіра гниль, альтернаріоз, 
циліндроспоріоз

Кукурудза 0,75-1,0
л/га Гельмінтоспоріоз  види, іржа, види

Рис 1,0 л/га Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, цер-
коспороз

Горох, 
люпин, нут

0,75 -1,0 
л/га

Борошниста роса, аскохітоз, 
септоріоз, антракноз

Перед 
цвітінням –

початок 
формування 

бобів

2

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

АКАНТО ПЛЮС® – ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Здатний ефективно захищати від збуд-

ників захворювань, що належать до 
4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, 
ооміцетів, дейтороміцетів)

• Фунгіцид володіє профілактичною, 
лікувальною та викорінюючою дією

• Рослини залишаються здоровими 
впродовж тривалішого часу за раху-
нок метаболічної стійкості пікоксіст-
робіну та ципроконазолу

• Сприяє накопиченню хлорофілу та 
подовжує фотосинтетичну активність 
рослин,  що впливає на продуктивні 
показники культур 

• Забезпечує рівномірне покриття 
навколо обробленої поверхні  та тих 
частин рослин, що не потрапили під 
обробку

• Зберігає врожай та покращує його 
якість, навіть за низького рівня тиску 
збудників інфекцій



Двокомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим 
фізіологічним ефектом для захисту багатьох культур

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку

Copyright © 2019 DowDuPont.
Всі права захищені. 

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ 
СТАЄ ДОСЯЖНИМ

За консультаціями та з питань придбання 
звертайтеся до регіональних керівників та представників

РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ

Голосний Павло  Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська (050) 415-17-64

Лавренчук Геннадій  Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, 
Донецька, Луганська  (050) 469-05-66

Федорів Ярослав Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
 Волинська, Чернівецька (050) 351-74-09

Корольчук Руслан Запорізька, Херсонська, Миколаївська (050) 367-02-13

Кучерявий Андрій Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська (095) 284-95-10

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Дубовий Олександр Вінницька  (095) 284 -95-06

Чепець Валерій Дніпропетровська  (095) 284 -90 -09

Ричков Юрій Донецька, Луганська (095) 284- 95 -00

Сергійчук Олександр Житомирська, Рівненська (095) 284- 95 -07

Касьянов Анатолій Київська  (095) 284- 95 -17

Тараненко Сергій Кіровоградська (095) 284- 95 -16

Ільницький Олександр Львівська, Волинська (095) 284 -92- 29

Кравченко Микола Миколаївська  (095) 284- 95 -12

Мотрук Сергій Одеська (095) 284- 94 -99

Дрижирук Віктор Полтавська  (095) 284- 95 -04

Ткаченко Василь Сумська (095) 284 -95 -02

Ковалець Юрій Тернопільська, Івано -Франківська  (095) 284- 95 -21

Шапаренко Микола Харківська (095) 284 -94 -98

Нижеголенко Артем Херсонська (095) 284- 95- 20

Кондратюк Микола Хмельницька  (095) 284- 95- 08

Поляков Іван Черкаська (095) 284- 91- 19

Дорош Андрій Чернігівська (095) 284 -95- 19

Фото 3.  Вигляд соняшника обробленого 
Аканто Плюс® у фазу 10 листків, Харківська 
область, 2018 р. 

Фото 4. Соняшник без обробки, Харківська 
область, 2018

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

Аканто Плюс®

ФУНГІЦИД

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза 

внесення

Кратність 
обробок 
за сезон

Пшениця 
озима та яра

0,5-0,75
л/га

Борошниста роса, септоріоз листя 
та колосу, іржа (види), жовта плямис-
тість (піренофороз), альтернаріоз

В період 
вегетації

2 
за сезон
Для рису.
Наземна 
обробка 
- 2 рази 
за сезон 

Авіа-
обробка 
- 1 раз за 

сезон

Ячмінь ози-
мий та ярий

Сітчаста, смугаста, темно-бура, 
облямівкова плямистість, іржа (види), 
борошниста роса, септоріоз

Соя 0,5-0,75
л/га

Борошниста роса, пероноспороз, іржа, 
септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз

Соняшник 0,5-1,0
л/га

Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, 
іржа, не справ жня борошниста роса, 
септоріоз, альтернаріоз

Цукровий 
буряк

0,5-0,75
л/га

Церкоспороз, борошниста роса, 
пероноспороз, іржа, рамуляріоз

Ріпак озимий 
та ярий

0,5-1,0
л/га

Біла та сіра гниль, альтернаріоз, 
циліндроспоріоз

Кукурудза 0,75-1,0
л/га Гельмінтоспоріоз  види, іржа, види

Рис 1,0 л/га Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, цер-
коспороз

Горох, 
люпин, нут

0,75 -1,0 
л/га

Борошниста роса, аскохітоз, 
септоріоз, антракноз

Перед 
цвітінням –

початок 
формування 

бобів

2

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

АКАНТО ПЛЮС® – ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Здатний ефективно захищати від збуд-

ників захворювань, що належать до 
4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, 
ооміцетів, дейтороміцетів)

• Фунгіцид володіє профілактичною, 
лікувальною та викорінюючою дією

• Рослини залишаються здоровими 
впродовж тривалішого часу за раху-
нок метаболічної стійкості пікоксіст-
робіну та ципроконазолу

• Сприяє накопиченню хлорофілу та 
подовжує фотосинтетичну активність 
рослин,  що впливає на продуктивні 
показники культур 

• Забезпечує рівномірне покриття 
навколо обробленої поверхні  та тих 
частин рослин, що не потрапили під 
обробку

• Зберігає врожай та покращує його 
якість, навіть за низького рівня тиску 
збудників інфекцій


