BUKAT 500 SC

Jeden fungicyd, wiele możliwości
Bazą fungicydu Bukat 500 SC jest znany i sprawdzony tebukonazol.

Zastosowanie w ZBOŻACH
Uprawa

mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza
brunatna pszenicy,
septorioza paskowa
liści pszenicy,
septorioza plew

zapobiegawczo lub po zauważeniu
pierwszych objawów chorób od fazy
3. kolanka do fazy początku grubienia
pochwy liściowej oraz od fazy widocznych
pierwszych ości do fazy zakończenia fazy
kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować
nie częściej niż 1-2 razy w sezonie w
odstępach co 21 dni.

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza
brunatna, septorioza
plew, septorioza liści

zapobiegawczo lub z chwila wystąpienia
pierwszych objawów chorób od fazy
4. kolanka do fazy początku grubienia
pochwy liściowej oraz od fazy widocznych
pierwszych ości do fazy zakończenia
fazy kłoszenia (BBCH 34-59). Środek
stosować nie częściej 1-2 razy w sezonie
w odstępach co 21 dni.

Żyto ozime

mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza
brunatna żyta

zapobiegawczo lub z chwila wystąpienia
pierwszych objawów chorób od fazy
3. kolanka do fazy początku grubienia
pochwy liściowej oraz od fazy widocznych
pierwszych ości do fazy zakończenia
fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek
stosować nie częściej 1-2 razy w sezonie
w odstępach co 21 dni.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy
zbóż i traw,
plamistość siatkowa
jęczmienia, rdza
jęczmienia

zapobiegawczo lub z chwila wystąpienia
pierwszych objawów chorób od fazy
3. kolanka do fazy pełni kłoszenia gdy
odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 3356). Środek stosować nie częściej 1-2 razy
w sezonie w odstępach co 21 dni.

koncentracja substancji aktywnej w 1 litrze, dzięki czemu zyskuje
on wyjątkowo dynamiczne działanie. Niższa dawka, mniej
od tego na jakiej powierzchni stosujemy środek ochrony roślin, bo
dobre rozwiązania nie muszą być drogie.
Bukat jest fungicydem w formie koncentratu stężonej
zawiesiny do rozcieńczania z wodą o działaniu systemicznym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz
wyniszczającego przeznaczonym do ochrony zbóż ozimych
i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Zapobiega, leczy, wyniszcza, a jak trzeba reguluje to Bukat 500 SC
Zastosowanie w RZEPAKU OZIMYM
Bukat 500 SC stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu
pierwszych objawów chorób od fazy pierwszego międzywęźla
do pojawienia się pąków kwiatowych – fazy zielonego pąka
(BBCH 31-51).
W tej fazie możemy zwalczać: cylindrosporiozę, czerń
krzyżowych oraz suchą zgniliznę kapustnych.
Oprócz działania grzybobójczego preparat poprawia pokrój
roślin rzepaku poprzez ograniczenie wzrostu elongacyjnego
pędu głównego rzepaku.

Termin stosowania

Pszenica ozima

To co odróżnia Bukat od innych fungicydów, to najwyższa

opakowań i atrakcyjny koszt zabiegu mają znaczenie niezależnie

Zwalczane
choroby

Maksymalna zalecana dawka w zbożach to 0,5l/ha.
W zbożach można wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie
wegetacyjnym.
Stosowanie łączne w mieszaninach zbiornikowych
Preparat Bukat 500 SC w zbożach można stosować
samodzielnie w dawce 0,5 l/ha, jak również w następujących
mieszaninach:

Maksymalna zalecana dawka to 0,5l/ha.
PSZENICA OZIMA

PSZENŻYTO OZIME,
ŻYTO OZIME,
JĘCZMIEŃ JARY

BUKAT
0,25 l/ha

+ Weto 250 EC /
Joga250 EC/ Propico 250 EC /
Ares 250 EC
0,5L/ha

+ Weto 250 EC /
Joga250 EC/ Propico 250 EC /
Ares 250 EC
0,5L/ha

BUKAT
0,4 l/ha

+ Dafne 250 EC
/ Porter 250 EC
0,3 l/ha

Bukat 500 SC można stosować w mieszaninie z Dafne 250 EC/
Porter 200 EC w dawce:
Bukat 500 SC 0,25l/ha + Dafne 250 EC/Porter 200 EC 0,5l/ha.
UWAGA: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi
produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład
mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem
zabiegu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa, zamieszczonych w etykiecie.

