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РАНКОНА РОЯЛ

ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СЕМЕНАТА

Активно 
вещество

Ипконазол 20 г/л 
Имазалил 50 г/л

Формулация Микроемулсионен концентрат 
(МЕ)

Регистрационен 
№. 

Карантинен срок

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ:
• Отличен контрол на твърда главня по пшеница
• Отличен контрол на праховита главня и ленточна болест по 

ечемика
• Отлична защита срещу фузарийно загниване на корените и 

кълновете, снежна плесен, подобрява фитосанитарното състояние 
на целия посев

• Контактен и системен фунгицид обеззаразител за семена
• Иновативна микроемулсионна формулация
• Минимално запрашаване
• Напълно безопасен за семената, не забавя покълването и не 

изисква по-висока посевна норма
• Отлично равномерно покритие, гарантиращо пълен контрол на 

болестите вътре, по повърхността и около семето
• Ниска доза на активното вещество на тон семена
• Изключително добра течливост на семената за безпроблемна 

сеитба

Ранкона РОЯЛ е контактен и системен фунгицид 
за обеззаразяване на семена, съдържащ 
ипконазол и имазалил в микроемулсионна 
формулация (МЕ). Има както предпазно, 
така и лечебно действие върху семената от 
пшеница и ечемик, като защитава и подобрява 
състоянието на посевите.
Ранкона и-МИКС гарантира пълна безопасност 
и изключително равномерно покритие на 
семената.

Покълването на обеззаразени с Ранкона Роял семена от есенен и пролетен ечемик, лабораторни данни
(Покълване %)

Ранкона Роял не се отразява на кълняемостта на семената и жизнеността на кълновете.
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РЕГИСТРАЦИЯ

РАНКОНА РОЯЛ Е УНИКАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Култура Болест Доза

Пшеница
Твърда главня (Tilletia caries)
Кореново гниене (Fusarium spp.)
Снежна плесен (Microdochium nivale)

100 мл продукт 
за 100 кг семена

Ечемик

Ленточна болест (Pyrenophora graminea)
Кафява праховита главня (Ustilago nuda)
Кореново гниене (Fusarium spp.)
Снежна плесен (Microdochium nivale)

100 мл продукт 
за 100 кг семена

Разреждането с вода е по необходимост и зависи от техниката на обеззаразяване, като се препоръчва работа с 
неразреден продукт или разредени с до 1-2 л вода/100 кг семена. 

Ранкона и-МИКС Означава за вас

Минимален мирис и запрашаване По-лесна работа със семената и по-добра работна среда за опе-
ратора

Лесно изпомпване на формулацията Пълна употреба (без остатък) и улеснено почистване на оборуд-
ването

Изключително равномерно покритие
Много добро разпределение върху семената – точната доза на 
точното място, гарантиращи висока степен на контрол на боле-
стите

Ниска доза на активното вещество на тон се-
мена Благоприятен екологичен профил

Ниска доза на приложение По-малко опаковки, по-малко отпадъци – по-лесно транспорти-
ране

Отлична течливост на семената Лесна сеитба с пестене на време и пари

Предлага се само като обеззаразител на семена Възможност за включване в програми за интегриран контрол на 
болестите, понижаващи риска от развитие на резистентност

Доставчик е UPL – фирма с над 30 годишен 
опит в обеззаразяването на семена

Висококачествен продукт и спокойствие за зърнопроизводите-
лите
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