VOOR EEN ROBUUSTE
BESCHERMING VAN
UW GRAANSALDO

NIEUW!

Bayer heeft een lange traditie in de ontwikkeling van
innovatieve middelen voor de bestrijding van
schimmelziekten in granen.
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Met de komst van
Ascra Xpro wordt nu de
volgende stap gezet.

T2-toepassing

WAT IS ASCRA XPRO?
Ascra Xpro bevat bixafen 65 g/l, fluopyram
65 g/l en prothioconazool 130 g/l en is toegelaten
in wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe
en zomerrogge.

ROBUUST RESISTENTIEMANAGEMENT
Ascra Xpro is het eerste middel op basis van de unieke
prothioconazool en maar liefst twee (!) SDHI’s, bixafen en
fluopyram, elk uit een verschillende chemische groep:
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Door hun verschillende chemische structuur vullen
bixafen en fluopyram elkaar uitstekend aan.
De dubbele bescherming van beide SDHI’s zorgt voor
het beste resistentiemanagement van prothioconazool.
En prothioconazool, de sterkste triazool, beschermt als beste

beide SDHI’s. De drie actieve stoffen in Ascra Xpro geven een zeer
goede werking tegen bladschimmels, de hoogst mogelijke opbrengst
en het beste resistentiemanagement. Robuust in werking, robuust in
opbrengst en rendement en ook robuust in het resistentiemanagement.

pyridine-carboxamides

boscalid

ASCRA XPRO HEEFT UNIEKE
SYSTEMISCHE EIGENSCHAPPEN
De actieve stoffen in Ascra Xpro worden snel
opgenomen en in het blad systemisch verspreid.
De systemische opname en verspreiding in de plant
van fluopyram is bijzonder snel.
Deze actieve stof komt als eerste snel
beschikbaar in het blad.
Daardoor wordt de curatieve kracht van
het middel versterkt. Prothioconazool
en bixafen volgen kort daarna en
dragen daamee bij aan de lange
duurwerking van Ascra Xpro.
BETROUWBARE WERKING, OOK
ONDER MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
De Xpro-formulering van Ascra Xpro is opnieuw
verbeterd. De optimale EC-formulering hecht direct
aan het bladoppervlak. De hulpstoffen zorgen
daarna voor een zeer goede uitvloeiing en directe
opname van het middel in het blad. Ascra Xpro
is binnen 15 minuten regenvast.
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In een gemiddelde van 26 EU proeven gaf Ascra Xpro een meeropbrengst van 1.260 kg per ha

Onbehandeld

In een gemiddelde van 3 Nederlandse proeven in 2017 gaf Ascra Xproeen meeropbrengst van 1.130 kg per ha.

ADVISERING
Alternil op basis van chloorthalonil
is de sterke multi-site tegen Septoria
op T0 en als mengpartner op T1.
Adviesdosering 0,7 l/ha
Aviator Xpro en Skyway Xpro
spelen een belangrijke rol als
voorbespuiting op de T1
Adviesdosering 0,75 l/ha
Ascra Xpro wordt geadviseerd
als hoofdbespuiting op het vlagblad (T2).
Adviesdosering 1,1 /ha
Prosaro heeft zich de laatste jaren meer
dan bewezen als aarfusarium specialist op T3
Adviesdosering 1 l/ha

MENGINGEN
Ascra Xpro is mengbaar met insecticiden.

ROBUUSTE KWALITEIT
VOOR EEN ROBUUST
RENDEMENT!

Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht
agro.bayer.nl

BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële
factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag
dat u in alle omstandigheden met de meest geschikte beschermende kleding
werkt. Ga daarom naar agro.bayer.nl en maak gebruik van BAYER DRESSCODE
voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik,
echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing
zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de
eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele
schade. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
Stand: maart 2018

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en productinformatie.

