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®

pro společný úspěch

 Pro větší vitalitu
 Pro zdravé rostliny
 Pro vyšší výnosy a kvalitu produkce

Retengo® Plus
Profil produktu Retengo® Plus a doporučené použití:

Přínosy Retenga® Plus
Pro větší vitalitu
Pro zdravé rostliny
 Pro vyšší výnosy a kvalitu produkce


Retengo® Plus je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se
preventivním, kurativním i eradikativním působením proti některým houbovým chorobám v cukrovce (cerkosporová a ramulariová
listová skvrnitost, padlí řepy, rez řepná) a významnými vedlejšími fyziologickými účinky na cukrovku.



Přípravek Retengo Plus obsahuje dvě vynikající účinné látky, pyraclostrobin (F500) a epoxiconazol, které se výborně doplňují.
Liší se způsobem účinku, svými vlastnostmi a mechanismy příjmu a distribuce uvnitř a vně rostliny.

1. Retengo Plus pro větší vitalitu

Retengo Plus má výjimečně dlouhodobý účinek. Již jedno ošetření poskytuje vynikající kontrolu listových chorob a i v podmínkách,
kde je infekce houbovými chorobami nízká, lze dosáhnout průkazně vyšších výnosů.

Cukrovka bez ošetření

Cukrovka ošetřená přípravkem Retengo Plus

V polních podmínkách při vysokém výskytu houbových chorob
bylo zjištěno, že ošetření přípravkem Retengo Plus ze skupiny
AgCelence mělo vliv na lepší růst kořenů, navýšení zelené
listové plochy, vyšší obsah cukru a celkově zlepšilo vegetativní
růst porostů cukrovky.

Lepší odolávání abiotickým stresovým
podmínkám jako je sluneční záření
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2. Retengo Plus pro zdravé rostliny
1. Cerkosporová listová skvrnitost řepy

3. Padlí řepy

Retengo Plus účinkuje proti širokému spektru původců
chorob cukrovky, jako např. cerkosporová a ramulariová
listová skvrnitost, padlí řepy, stejně tak jako proti rzi řepné,
které omezují účinnou fotosyntézu i výsledný výnos
a cukernatost.

Považuje se za nejškodlivější a nejrozšírenejši chorobu
cukrovky v ČR, která dokáže zlikvidovat listový aparát cukrovky.
Houba tvoří charakteristické okrouhlé šedohnědé skvrny
na vnějších listech o průměru do 5 mm s bílým nebo béžovým
středem, které jsou ohraničeny tmavým lemem (hnědým nebo
fialovým). Skvrny se rozšiřují a slévají, listy od okrajů usychají.
Napadány jsou hlavně starší listy během vegetace. Optimálními
podmínkami pro šíření houby jsou teplota 25–28 °C, vysoká
vlhkost a přehojení dusíkem. Patogen snižuje nejvýrazněji výnos
kořenů a cukernatost1.
1 - Zdroj: LCaŘ, únor 2013

Padlí se projevuje bělavým moučnatým náletem epifytického
(povrchového) mycelia na horní i spodní straně řepných listů.
Častěji bývá na vnějších listech. Bělavý povlak postupně
houstne, až list vypadá jako poprášený moukou a nakonec je
pokryt hustým plstnatým povlakem. Listy ztrácejí lesk a sytě
zelenou barvu, jsou matné, se žlutozeleným zbarvením. Později
se v plstnatém povlaku mohou objevit i plodničky houby. Padlí
řepné se vyskytuje a je výrazně škodlivé na řepě především
za klidného, teplého a suchého počasí, ovšem tvorba výtrusů je
podporována vlhčím a teplým počasím (optimální teploty kolem
20 °C a případně noční rosy). Padlí působí především na ztráty
asimilační plochy listů. Řepa se brání šíření parazita zesílením
buněčných stěn kdy dochází k omezení fotosyntézy a ke zrychlenému stárnutí listů1.
1 - Zdroj: LCaŘ, únor 2013

Cerkosporová
skvrnitost

Snížení intenzity napadení cerkosporovou listovou skvrnitostí
řepy po jedné aplikaci přípravku Retengo Plus. Pokusy Evropa,
n=62 (1999–2011).
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Snížení intenzity napadení padlím řepy po jedné aplikaci
přípravku Retengo Plus. Pokusy Evropa n=35 (1999–2011).
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Porovnání účinnosti Retengo Plus se standardy na trhu
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2. Ramulariová listová skvrnitost řepy
Patogen způsobuje skvrnitost listů podobnou cerkosporové listové skvrnitosti řepy, ale skvrny jsou větší (4–7 mm) a lem je  
šedavě hnědý. Svazečky konidioforů uvnitř skvrn jsou světlé až
bílé. Houba pro infekci vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost
(relativní vzdušná vlhkost 95 %) a teplotu kolem 17 °C. Patogen
přežívá na napadených listech rostliny v půdě a může být přenosný i osivem1.
1 - Zdroj: LCaŘ, únor 2013

Ramulariová
skvrnitost

Cerkosporová skvrnitost
Maximální aplikační dávka na ha

* = minimální účinnost (pod 40%)
** = slabá účinnost (40–50%)
*** = průměrná účinnost (51–70%)
**** = velmi dobrá účinnost (71–90%)
***** = vynikající účinnost (91–100%)

Snížení intenzity napadení ramulariovou  listovou skvrnitostí
řepy po jedné aplikaci přípravku Retengo Plus. Pokusy
Evropa, n=18 (1999–2009).
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3. Retengo® Plus
pro vysoký výnos a kvalitu
Zvýšení výnosu se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou
klimatické podmínky, půdní typ, zemědělský systém atd.
Jedním z důvodů pro nižší výnos na neošetřených parcelách je
předčasné dozrávání rostlin způsobené onemocněním nebo
stresem. Retengo Plus pomáhá rostlinám dozrát rovnoměrně
a tím zvyšuje výnos a kvalitu.

Průměrné zvýšení obsahu cukru v bulvě o 2 % po aplikaci přípravku
Retengo Plus v cukrovce. Pokusy z Dánska, n=18 (2009–2014)
Obsah cukru v %

18,3

Průměrné zvýšení výnosu cukru v tunách na ha o 10 %
po aplikaci přípravku Retengo Plus v cukrovce.
Pokusy z Dánska, n=18 (2009–2014)
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Snížení škodlivého α-amino dusíku

16,5
16,55

Po aplikaci přípravku Retengo Plus došlo ke snížení
α-aminodusíku, který negativně působí na technologickou
jakost a kvalitu cukrovky, o 22 %. Dánsko, n=18 (2009–2014)
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Průměrné zvýšení výnosu cukru o 8 % po aplikaci přípravku
Retengo Plus v cukrovce. Pokusy z Dánska, n=18 (2009–2014).
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Retengo® Plus - pro společný úspěch
Druh přípravku

fungicid do kukuřice a cukrovky s významnými vedlejšími
fyziologickými účinky

Účinná látka

133 g/l F500 (pyraclostrobin) + 50 g/l epoxiconazol

Formulace

suspenzní emulze (SE)

Způsob účinku

lokálně systemický, translaminární, systemický

Typ účinku

protektivní, kurativní, eradikativní

Registrace

kukuřice, cukrovka

Účinek na choroby

cerkosporová listová skvrnitost řepy, padlí řepné,
větevnatka řepná, rez řepná

Doporučené dávkování

1 l/ha

Termín aplikace

BBCH 33–49

Max. počet aplikací

2

Dávka vody

200–400 l/ha

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Tento prospekt má pouze informativní charakter.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111, www.agro.basf.cz

