Вінцит Форте
®

Ваше насіння готове
до будь-яких умов

www.fmc.com.ua
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Вінцит® Форте

Реєстрація:

Діючі речовини

флутріафол 37,5 г/л + тіабендазол 25 г/л + імазаліл 15 г/л

Хімічний клас

триазоли + бензимідазоли + імідазоли

Препаративна форма

концентрат суспензії

Упаковка

каністра 5 л

Норма внесення

1,0 -1,25 л/га

Вінцит® Форте — трьохкомпонентний системний
фунгіцидний протруйник для надійного та тривалого захисту насіння і сходів зернових колосових від
широкого спектру хвороб. Вінцит® Форте активно
викорінює насіннєву та грунтову інфекцію і запобігає зараженню рослин аерогенною інфекцією.

Характеристика препарату

• всі три діючі речовини з різних хімічних груп, що
•

значно розширює спектр викорінюваних патогенів (несправжні гриби включно) та запобігає
виникненню стійкості хвороб;
активні компоненти препарату досить швидко
проникають всередину насіння, а далі у проростки
та кореневу систему рослин за рахунок високої
системності;

Культура

Пшениця

Ячмінь

• хімічна стабільність формуляції препарату ство•
•
•

рює надійний і тривалий захист сходів (у межах
60 діб);
прапарат не викликає фітотоксичності навіть в
екстремальних умовах;
глибина загортання насіння та нестача вологи у
грунті не впливають на біологічну активність препарату;
прискорює кущення та сприяє розвитку міцної
кореневої системи.

Рекомендації до застосування

• протруєння насіння слід проводити на механізо•
•

ваних машинах з автоматичною подачею зерна
та робочого розчину перед сівбою;
робочий розчин - 9-10 л/т;
можливе сумісне використання разом з мікродобривами, інсектицидами та регуляторами росту
рослин.

Норма
витрати, л/т

Шкодочинний об’єкт

Спосіб обробки

1,0

Фузаріозні, гельмінтоспоріозні, офіобольозні,
пітієві кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові,
борошниста роса, пліснявіння насіння

Протруєння
насіння

1,25

Фузаріозні, гельмінтоспоріозні, пітієві кореневі гнилі,
снігова пліснява, сажкові, борошниста роса, пліснявіння насіння

Протруєння
насіння

Зараз триває розширення реєстрації протруйнику Вінцит® Форте на сою, горох та жито!
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Графік 1. Ефективність протруйників проти інфекції насіння та хвороб сходів озимої пшениці
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Фузаріозна коренева гниль

Вінцит® Форте

Тритіконазол +
Прохлораз

Гельмінтоспоріозна коренева гниль

Азоксистробін
+ Тебуконазол
+ Флудіоксоніл

Тифульозна снігова пліснява

Джерело: дані досліджень Одеського селекційно-генетичного інституту 2015-2017 рр.

Вінцит® Форте забезпечує контроль фузаріозної, гелмінтоспоріозної та тифульозної кореневих гнилей на рівні
95-97%, тоді як інші протруйники ефективні проти вужчого спектру збудників хвороб. Зі слів О.В, Бабаянц, на таких
посівах розвиток кореневої системи рослин озимої пшениці відбувався більш інтенсивно.

Вінцит® Форте сприяв формуванню
більш потужних сходів озимої пшениці. Як видно на фото 1 рослини накопичують вегетативну масу більш активно.
Очевидно, що такі посіви більш стійкі
до стресових умов абіотичного та біотичного характеру і відповідно до цього мають вищий потенціал урожайності
порівняно з фермерською програмою.
Це пов’язано не тільки з ефективністю
дії протруйників на збудників хвороб,
а також із селективністю протруйників.
Конкурентний продукт містить у своєму складі діючу речовину тебуконазол,
а як відомо, тебуконазол має певні ретардантні властивості.

Фото 1. Розвиток озимої пшениці СФГ «Герасименко», Теплицький р-н,
Вінницька обл., 2017 р.

Графік 2. Ефективність протруйників проти інфекції насіння та хвороб сходів озимої пшениці
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Вінцит® Форте

Септоріоз проростків
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Азоксистробін
+ Тебуконазол
+ Флудіоксоніл

Летюча сажка

Джерело: дані досліджень Одеського селекційно-генетичного інституту 2015-2017 рр.

Вінцит® Форте забезпечує контроль пліснявіння насіння та летючої сажки на рівні 90-93%, а також на відміну від
інших протруйників, зображених на графіку 2 септоріоз проростків в межах 85-88%.. Така особливість Вінцит® Форте дає можливість уникнути відмирання ураженої вегетативної маси рослин в осінній період та уникнути раннього
розвитку хвороби після відновлення вегетації на весні.

На фото 2 видно вплив протруйнику
Вінцит® Форте на кореневу систему
рослини. Вона більш розгалуджена, і
має більшу кількість первинних корінців. Рослина з такою кореневою системою краще засвоює вологу та добрива, а також є стійкішою до вимерзання.
І тут так само спостерігаємо сумісність
високої ефективності, широкий спектр
дії з надзвичайною селективністю і
м’якістю Вінцит® Форте на культурну
рослину.
Фото 2. Вплив Вінцит® Форте на розвиток рослин озимої пшениці,
Вінницька обл., 2017 р.
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Графік 3. Ефективність протруйників проти збудника Pythium spp на озимій пшениці.
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Графік 4. Вплив протруйників на урожайність озимої пшениці, ц/га.
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Вінцит® Форте

Джерело: дані досліджень Одеського селекційно-генетичного інституту 2015-2017 р.р.

Графік 3 показує біологічну ефективність протруйників проти пітіозної кореневої гнилі (Pythium spp.)
Варто відзначити, що це складний для протруйників
патоген щодо контролю. Середній рівень ураження пітіозною кореневою гниллю на контролі складав 24%.

0

Карбоксин +
Тирам

Вінцит® Форте надійно захищає насіння від пітіозної кореневої гнилі, і це є однією із вагомих переваг препарату. Суттєве підвищення ефективності дії
Вінцит® Форте досягається за рахунок діючої речовини імазаліл.

На фото 3 продемонстровано поле, повністю оброблено протруйником Вінцит® Форте. Рівномірність
сходів, чистота посівів, кущення і коренева система
рослин виглядають вражаючими. Вінцит® Форте забезпечує тривалий період захисної дії, завдяки своїй
мобільності захищає новий приріст і упереджує повторне зараження (перезараження) патогенами.
Окремо варто відзначити, що Вінцит® Форте контролює збудника снігової плісняви Fusarium nivale
(Microdochium nivale). Це небезпечний збудник, який
може завдати суттєвої шкоди посівам, і далеко не всі
протруйники що на сьогодні є на ринку здатні його
ефективно контролювати. Це ще один аргумент на користь Вінцит® Форте.

Без протруйника

Вінцит® Форте

Тебуконазол +
Металаксил-М

Джерело: дані досліджень Одеського селекційно-генетичного інституту 2015-2017 р.р.

Графік 4 показує збереження урожайності після застосування протруйників. 3-х річні дані вказують на
те, що збереження урожаю від протруйнику Вінцит®
Форте перевищує контроль (необроблене насіння) на
2 т/га! Це дуже серйозний показник. Також збережена
урожайність після обробки Вінцит® Форте перевищує урожайність конкурентних протруйників на 1 т/
га! Це при тому, що ціна обробки Вінцит® Форте дуже
несуттєво відрізняється від ціни на інші протруйники
(+\- 15%), тобто вони приблизно в одному ціновому
діапазоні!

Застосування Вінцит® Форте дозволило отримати на 1
т/га урожай зерна вищий порівняно з іншими препаратами. Рекомендована ціна на Вінцит® Форте складає 22-23
долари за літр, це близько 5-6 доларів на гектарну норму
насіння. Навіть при песимістистичному сценарії, кількість
збереженого урожаю сягатиме 0,5-0,6 т/га, а це близько
80 доларів з кожного гектару. Тобто, 5 доларів інвестицій
принесуть 80 доларів доходу і відповідно 75 доларів чистого прибутку! Це 15-кратна окупність! Питання чи варто
застосовувати Вінцит® Форте відпадає саме по собі. Вінцит® Форте – фундамент Вашого успіху у ефективному і
прибутковому вирощуванні зернових колосових!

Вінцит® Форте – переваги застосування

• Захищає рослину від повного комплексу грунтових • Допомагає рослині сформувати максимальну кіль•
•
•
•

хвороб та хвороб сходів!
Викорінює насіннєву та грунтову інфекції та запобігає зараженню аерогенною!
Швидка лікувальна та подовжена профілактична дія!
Швидке проникнення у рослину та переміщення у
ростучі тканини!
Стимулює ріст і розвиток кореневої системи!

•
•
•
•

кість продуктивних пагонів!
Не проявляє фітотоксичності навіть у жорстких
посушливих умовах!
Зберігає біологічну активність у сухому грунті!
Має високу економічну рентабельність!
Забезпечує достовірне збереження кількості та
якості Вашого урожаю!
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Cистема захисту озимої пшениці

Cистема захисту ячменю
Вантекс® 0,06-0,07 л/га

Данадим ® Стабільний
1-1,5 л/га

Ф’юрі® 0,07-0,1 л/га

Імпакт® 50
0,25 л/га

Імпакт® 50
0,25 л/га

Імпакт® К 0,6-0,8 л/га

Еллай® Супер
15 г/га

Ф’юрі® 0,07-0,1 л/га

Імпакт® 50
0,25 л/га

Імпакт® Т
0,6-1,0 л/га

Гранстар® Голд 20-33 г/га + Тренд® 0,3 л/га

Гранстар® Голд 20-35 г/га + Тренд® 0,3 л/га

Калібр® 40-50 г/га + Тренд® 0,3 л/га

Калібр® 40-60 г/га + Тренд® 0,3 л/га
Вінцит®
Форте
1,25 л/т

Вінцит®
Форте 1,0 л/т
Пойнтер® 15-25 г/га + Тренд® 0,3 л/га
Пікус®
0,3-1,6 л/т

Пойнтер® 15-25 г/га + Тренд® 0,3 л/га
Пікус
0,3-0,85 л/т

Данадим® Стабільний 1-1,5 л/га
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Вінцит® Форте - відгуки користувачів

Малісевич Віталій, головний агроном ПП «Ланна-Агро»,
с Ланна Карлівського р-ну Полтавської області.

Ковальчук Микола, головний агроном СТОВ «Волиця»
С. Волиця Теофіпольського р-ну Хмельницької області.

Вінцит® Форте - відгуки користувачів
В господарстві вирощуємо близько 1100 га озимих
зернових. Висіваємо майже 300 тон посівного матеріалу. Все насіння обов’язково обробляємо фунгіцидним протруйником. Наше господарство випробовували різні продукти не одного виробника. Але протягом
останніх кількох років застосовуємо Вінцит® Форте
компанії «FMC». Він має ряд переваг - в склад цього
протруйника входить три діючі речовини різних хімічних груп, які запобігають резистентності та мають
тривалий термін захисної дії. Вінцит® Форте дає змогу
контролювати більш широкий спектр збудників хвороб, зокрема кореневі гнилі та снігову плісняву.
Результататми роботи даного продукту в господарстві ми задоволені повністю. Тому плануємо і далі
співпрацювати з компанією «FMC».

В господарстів маємо в обробітку 1550 га. На озимій пшениці застосовуємо протруйник Вінцит® Форте
уже не перший рік. Минулого року у нас були складні
погодні умови, ми ледве посіяли пшеницю. Інфекційний фон грунтових хвороб був досить високим, проте
Вінцит® Форте чудово впорався зі своїм завданням.
Чому ми обрали саме Вінцит® Форте? По-перше, маємо хороший досвід застосування цього продукту. Подруге, препарат надійно і протягом тривалого періоду
часу захищає рослину від кореневих гнилей. По-третє,
відмінне співвідношення ціна-якість.
Протягом кількох років роботи з Вінцит® Форте ми
не маємо жодних зауважень до продукту. Будемо використовувати його і надалі.

В обробітку маємо 2360 га. Вирощуємо озиму пшеницю, ярий ячмінь, кукурудзу, соняшник, сою, горох.
Вінцит® Форте використовуємо вже третій рік. При закладенні порівняльного досліду з іншими протруйниками Вінцит® Форте був ефективнішим. Рослини відрізнялися у розвитку: дружні сходи, покращене осіннє
кущення. По осінньо-вегетаційному періоду не було
виявлено хвороб. Не було ані борошнистої роси, ані
пліснявіння насіння. Вінцит® Форте має гарну, ефективну дію на кореневі гнилі та сажкові хвороби. Обробляли 1 л/т. Рослини мали гарний розвиток кореневої
системи.
Ми і надалі плануємо використовувати Вінцит®
Форте, тому що даний препарат має високу фунгіцидну ефективність, відмінну якість та привабливу ціну.

Користуємося Вінцит® Форте не перший рік. Чому
ми і залишаємося з цим протруйником?
Протягом багатьох років застосування Вінцит® Форте підтвердив свою високу ефективніость і задовольняє тим вимогам, що ми висуваємо до класного протруйника.
Три діючі речовини у складі продукта дозволяють
максимально захистити насіння і контролюють основні хвороби зернових. Для мене також важливо, що я
отримав якісний продукт за адекватну ціну. І у 2018
році ми не зрадимо нашим планам і використаємо
Вінцит® Форте для потруєння озимої пшениці.

Король Василь, головний агроном СГТЗОВ «Ідна»
с. Острожець Млинівського р-ну Рівненської обл.

Сергій Олександрович В’ялий, Співвласник ДП «Зернятко»,
Чернігівська обл.

За консультаціями та з питань придбання звертайтесь до регіональних
керівників та представників компанії FMC
Регіональні керівники
Ігор Фарміга......................... Луцьк, Рівне, Львів, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці............... (050) 443 26 92
Олексій Чернявський........ Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ, Чернігів, Суми.............................(095) 277 37 73
Олександр Гвоздь............... Черкаси, Кропивницький, Полтава, Харків, Дніпро, Донецьк, Луганськ..... (095) 284 95 18
Василь Хміленко................. Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, АР Крим............................................ (095) 284 95 09
Регіональні представники
Юрій Савченко ................... Миколаївська область............................................................................................. (050) 410 91 93
Олексій Салгалов................ Херсонська та Запорізька область.................................................................... (095) 284 95 14
В’ячеслав Рябка................... Дніпровська, Донецька, Луганська область.................................................. (095) 284 95 03
Володимир Яровий............ Харківська область................................................................................................... (095) 284 95 01
Володимир Курцев ......... Кіровоградська область......................................................................................... (050) 419 29 63
Олексій Дворський ........... Чернігівська та Сумська область........................................................................ (050) 324 00 03
Іван Конончук...................... Хмельницька область............................................................................................. (066) 721 41 15
Сергій Кирпота.................... Полтавська область.................................................................................................. (066) 721 41 13
Ярослав Бай.......................... Рівненська та Волинська область...................................................................... (066) 721 41 25
Олег Куракін......................... Менеджер по роботі з ключовими клієнтами.............................................. (050) 443 14 12
Сергій Бутенко..................... Менеджер по роботі з ключовими клієнтами.............................................. (050) 326 08 03
Олександр Правилов........ Менеджер з питань захисту польових культур............................................. (050) 380 56 91
Роман Цуркан....................... Менеджер з питань захисту спеціальних культур ..................................... (095) 284 95 15
Альона Ткаченко................. Представник з маркетингу .................................................................................. (050) 386 98 55
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