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DuPont™

Acanto® Plus

 • Produs sistemic cu spectru larg de acţiune: preventiv, 
curativ şi eradicant;

 • Acţiune de şoc asupra agenţilor patogeni;

 • Asigură protecţie preventivă bună împotriva bolilor 
pentru creşterile noi;

 • Redistribuirea în faza de vapori;

 • Protejează partea din frunză care nu a fost 
pulverizată;

 • Zonă de protecţie uniformă în jurul plantei tratate;

 • Repartiţie uniformă la suprafaţa frunzei (efect de 
sugativă);

 • Reactivarea produsului prin rouă sau ploi;

 • Menţine cultura verde pentru mai mult timp;

 • Stimulează acumularea suplimentară de biomasă;

 • Ameliorarea rezistenţei la stresul hidric;

 • Spor cantitativ şi calitativ de producţie;

 • Amestec “anti - rezistenţă” prin modul de acţiune 
diferit al celor două substanţe active.

AVANTAJE

 • Acanto® Plus difuzează translaminar în celulele 
cuticulare cerate şi determină o bună redistribuire a 
substanţei active la suprafaţa frunzei;

 • Acanto® Plus difuzează şi translocă în ţesuturile 
neoformate înainte ca ele sa fie expuse atacului bolilor 
datorită remobilizării substanţei active prin ploaie şi 
rouă;

 • Cultura tratată beneficiază de efectul de “înverzire 
prelungită” specific strobilurinelor care determină 
prin acţiunea anti-oxidantă şi intensificarea absorbţiei 
azotului, stimularea acumulării suplimentare de 
biomasă şi ameliorarea rezistenţei la stresul hidric;

 • Picoxistrobinul acţionează la nivelul celulei prin 
blocarea transferului de electroni în “centrala 
energetică a celulei” mitocondriile.

MOD DE ACŢIUNE

Acanto® Plus este omologat în România cu certificat nr.2662 / 2006

Conţine: 200 g/l picoxistrobin + 80 g/l ciproconazol. 
Formulare: suspensie concentrată. Ambalat la 5 l

Distribuirea în faza 
de vapori

Fungicid sistemic complex, cu spectru larg de combatere 
a bolilor foliare la grâu, orz, floarea soarelui şi rapiţă

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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Acanto®

 • Acanto® Plus este omologat pentru controlul bolilor la culturile de grâu, orz, floarea-soarelui şi rapiţă.

MOD DE UTILIZARE

 • Efect rapid în 30-120 minute după aplicarea 
produsului;

 • Proprietatea unică a picoxistrobinului este acţiunea în 
stare de vapori;

 • După absorbţie, substanţa activă este rapid 
transportată prin sistemul vascular;

 • Ciproconazol acţionează sistemic fiind absorbit rapid şi 
translocat acropetal prin xilem în toate părţile verzi ale 
plantei. 

Cultura Boli combătute Doză (l/ha)

Grâu

Orz

Floarea soarelui

Rapiţă

Făinare (Erysiphe graminis) 

Septorioza (Septoria spp) 

Rugini (Puccinia spp)

Fuzarioza (Fusarium spp)

Sfâşierea frunzelor (Helminthosporium spp)

Făinare (Erysiphe graminis) 

Pătarea reticulară (Pyrenophora spp)

Arsura frunzelor (Rhynchosporium secale )

Sfâşierea frunzelor (Helminthosporium spp)

Necrozarea şi frângerea tulpinilor 

(Phomopsis helianthi )

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum )

Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea )

Alternarioza (Alternaria spp )

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum )

Alternarioza (Alternaria spp )

Putregaiul uscat (Phoma lingam)

Făinarea (Erysiphe spp )

0.5 l/ha

0.5 l/ha

0,6 l/ha

0,6 l/ha

SPECTRUL DE BOLI COMBĂTUTE

Absorbţie rapidăTranslocare sistemică
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Acanto®
 • Acanto® Plus poate fi aplicat la primul sau al II-lea tratament; 

 • Pentru a obţine producţii ridicate şi maximul de eficacitate al fungicidului la cereale păioase se recomandă 
utilizarea Acanto® Plus la al II-lea tratament care trebuie aplicat din faza de burduf până la înflorit;

 • În tehnologiile cu un singur tratament Acanto® Plus se recomandă a fi aplicat la apariţia primelor simptome ale 
uneia dintre bolile controlate;

 • La floarea-soarelui se recomandă aplicarea în stadiul de 8-10 frunze, la primul tratament sau înainte de înflorit.

 • La rapiţă, Acanto Plus se aplică în primăvară, după reluarea vegetaţiei până la înflorire.

“Societatea noastră cultivă o suprafaţă de 3000 de ha, dintre care, în fiecare an cultivăm 1500 
ha cu cereale păioase. Acum 3 ani am folosit pentru prima dată fungicidul Acanto® Plus la 
al 2-lea tratament la culturile de grâu şi orz, iar culturile noastre s-au menţinut verzi aproape 
3 săptămâni şi am observat un plus de calitate a recoltei şi un plus de peste 500-600 kg/ha 

– (chiar 1000 kg/ha pe solele cele mai bune) la producţia medie. De atunci folosesc Acanto® 
Plus şi îl an de an. Dintre produsele DuPont mai folosesc fungicidul Alert® si erbicidul 
Granstar® la culturile de cereale păioase şi erbicidul Titus® Plus, la cultura de porumb, toate 
cu rezultate foarte bune, fapt pentru care le voi folosi în continuare. Concluzia mea este: cu 
Acanto® Plus nu dai greş. "

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe DuPont.

S.C. Andra International SRL 
Valu lui Traian, Jud. Constanţa 
Director Cătălin Bocarnea


