Біологічний фунгіцид для захисту і лікування
Гаубсин® FORTE - препарат широкого спектру дії для захисту сільськогосподарських та плодово - ягідних
культур від комплексу хвороб. Препарат проявляє антимікробну, антифунгальну та ріст-стимулюючу дію.

Характеристика препарату
Діюча речовина

Два штами культури Pseudomonas aureofaciens з
титром клітин не менше 4x109 КУО/мл

Препаративна
форма

Рідина

Упаковка
°С

20 л

Умови зберігання

5л

1л

Препарат зберігати при t° від +2°С до +15°С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці

Термін придатності 3 місяці

Спосіб обробки та дозування препарату
Культура

Хвороби

Зернові: пшениця,
ячмінь, жито;

Гниль сходів, пліснявіння насіння, фузаріоз
колосу, борошниста роса, пероноспороз,
лінійна плямистість, септоріоз.

Соняшник

Сіра та біла гниль, фомоз

Цукровий буряк

Профілактика хвороб

Кукурудза

Бактеріальне в'янення, біла гниль

Бобові: соя, горох, нут

Бактеріози, пероноспороз, аскохітоз

Строки обробки, фази
розвитку рослин
Обробка насіння
Обприскування по вегетації
(зернових в фазу виходу в трубку)
3-5 листків;
фаза зірочки
4-6 листок
Обприскування в фазу
7-10 листків
Перший раз у фазу початок
бутонізації, у другий раз
у фазу зелених бобів

Норма, л/га
1-2 л/т
2-5 л/га
2-4 л/га
1-3 л/га
2-3 л/га
2-3 л/га

Вигоди від застосування препарату

Сумісність препарату

• пригнічує на 95% розвиток практично усіх хвороб,
що викликаються грибами;
• проявляє ріст-стимулюючу дію;
• гальмує
ріст
льодоутворюючих
бактерій
Pseudomonas syringae, цим самим захищає рослини
від ушкоджень при заморозках;
• не викликає резистентності у збудників хвороб,
тому з часом не виникає потреби у збільшенні норми використання препарату;
• не спричиняє шкідливого впливу на навколишнє середовище, людей, теплокровних тварин, риб,
бджіл та інших корисних організмів біоценозу, а також не є фітотоксичним для культурних і дикоростучих рослин;

• Препарат Гаубсин® FORTE сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами,
та з хімічними фунгіцидами, окрім тих, що містять
мідь та ртуть.
• Гаубсин® FORTE проявляє синергійну дію з препаратами ФітоДоктор®, Viridin (Триходермін),
Актарофіт® та Колорадоцид®.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин
вміст потрібно ретельно збовтати.

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ФУНГІЦИДИ

Гаубсин® FORTE

