АКЦІЯ
«РОЗУМНЕ РІШЕННЯ: СОНЯШНИК + ФУНГІЦИД»

Максимізуйте вигоду з гектара: за кожні придбані 50 п.о.* насіння соняшнику
ТМ Pioneer отримайте 6 000,00 гривень** знижки на купівлю фунгіцидів Аканто
Плюс® та/або Танос® на суму від 40 000,00 грн.
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Придбайте насіння соняшнику
ТМ Pioneer у ТОВ “Піонер Насіння
Україна” у період з 1 листопада 2019
року до 31 березня 2020 року.
Отримайте Акт підтвердження
придбання насіння соняшнику
ТМ Pioneer.

Обміняйте Акт підтвердження придбання
насіння соняшнику ТМ Pioneer на знижку
при купівлі фунгіцидів Аканто Плюс® та/
або Танос® в офіційних дистриб’юторів
ТОВ “Дюпон Україна” у період
з 1 листопада 2019 року до 31 липня
2020 року.

Деталі та умови Акції «Розумне рішення: соняшник +
фунгіцид», перелік офіційних дистриб’юторів, які беруть
участь в Акції, термін дії Акції вказано на офіційному сайті
www.corteva.com.ua.

БІЛЬШЕ КУПУЄТЕ - БІЛЬШЕ ОТРИМУЄТЕ
Купуйте
насіння
соняшнику від:

Сума купівлі
Акційних
фунгіцидів, грн:

Знижка
на Акційні
фунгіциди, грн:

50 п.о.

40 000,00

- 6 000,00

100 п.о.

80 000,00

- 12 000,00

150 п.о.

120 000,00

- 18 000,00

200 п.о.

160 000,00

- 24 000,00

250 п.о.

200 000,00

- 30 000,00

*посівна одиниця соняшнику ТМ Pioneer із розрахунку сто
п’ятдесят тисяч насінин в одній посівній одиниці.
** розмір знижки вказаний у гривнях без урахування ПДВ.
Розмір знижки не може бути більший, ніж 15% від вартості
загального замовлення Акційної продукції.

Період дії акції – з 1 листопада 2019 року
до 31 липня 2020 року включно.
Акція проводиться на території України,
крім Автономної Республіки Крим
і зони проведення ООС.
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РОЗУМНЕ РІШЕННЯ – ВПЕВНЕНІСТЬ У ВРОЖАЇ
ФУНГІЦИД №1 ПРОТИ
ПЕРОНОСПОРОЗУ СОНЯШНИКУ
 адійно захищає від збудників захворювань Н
аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів.
Сприяє накопиченню хлорофілу та подовжує
фотосинтетичну активність рослин, що впливає на
продуктивні показники культури.
Забезпечує рівномірний захист як оброблених
частин рослин, так і нового приросту, що особливо
актуально впродовж активного розвитку культури.
Зберігає врожай та покращує його якості навіть за
низького рівня розвитку інфекцій.
Згідно з дослідженнями Corteva™ Agriscince Аканто®
Плюс сприяє збереженню від 3 до 10 ц/га врожаю
соняшнику. Крім того, оброблені рослини формують
більш виповнені кошики з однорідним дозріванням
насіння та підвищеним відсотком олійності.


Надійно
контролює фомопсидоз, фомоз, альтернаріоз
та септоріоз, що «стартують» у фазу 6-8 листків.
Єдиний зареєстрований фунгіцид, що контролює
локальні ураження пероноспорозом.
Ефективне рішення навіть за посушливих умов.
Посилює фотосинтез – підвищує продуктивність
культури.
Стабільний польовий результат і гарантована
прибавка врожаю.
За даними Corteva™ Agriscience, частка збереженого
врожаю соняшнику внаслідок одноразового
застосування фунгіциду Танос® становить у
середньому +3-5 ц/га. За умов планування
двократного внесення фунгіцидів на соняшнику
збережений урожай у середньому сягає +8 ц/га.

Аканто Плюс® у фазу 6-8 листків захищає нижні листки
від уражень фомозом, фомопсидозом, альтернаріозом,
септоріозом, частково стримує розвиток вугільної гнилі.
У фазу «зірочки» слід подбати про профілактичний
та лікувальний захист листків середнього ярусу і
генеративних органів соняшнику.
У фазу «початок цвітіння» Аканто Плюс® ефективно
зупиняє поширення та розвиток склеротиніозу на
кошику соняшнику.

Культура

Соняшник

Норма
витрати,
л/га

0,75-1,0

Спектр дії

Фаза та
кратність
обробок

Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз,
іржа, несправжня борошниста роса,
септоріоз, альтернаріоз

6-8
листків.
Розкриття
бутона.
Початок
цвітіння.
2 рази

Танос® ідеально підходить для захисту соняшнику в
ранні фази розвитку культури – 6–8 листків. Завдяки
своїм унікальним властивостям фунгіцид створює
«екрануючий ефект» і забезпечує надійний контроль
фомозу та фомопсидозу, зупиняє розвиток і поширення
альтернаріозу та септоріозу. Для максимального та
тривалого ефекту рекомендовано застосовувати Танос®
при профілактичному внесенні або на ранніх стадіях
інфікування рослин.

Культура

Соняшник

Норма
витрати,
кг/га

Спектр дії

Фаза та
кратність
обробок

0,6

Пероноспороз (несправжня борошниста роса), фомоз, альтернаріоз,
септоріоз, склеротиніоз, сіра гниль,
фомопсидоз

6-8
листків.
Розкриття
бутона.
2 рази

Рекомендоване двократне внесення фунгіцидів для
максимального збереження врожаю соняшнику

Танос®
6-8 листків 0,6 кг/га
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Фази розвитку рослин відповідно до ВВСН.
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