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Vallan tasapaino...
...on sinun käsissäsiTASAPAINOINEN SYSTEEMISYYS ANTAA PITKÄKESTOISEN SUOJAN

ASCERNITY antaa nurmikoille luotettavan suojan tauteja vastaan.

ASCERNITY on kehitetty toimimaan suojakerroksena lehden 
pinnalla JA leviämään tasaisesti koko kasviin puolustaakseen 
sitä lehteen jo tunkeutunutta tautia vastaan.

Toisin kuin eräät muut systeemiset aineet, ASCERNITY 
levittäytyy tasaisesti kaikkialle lehden solukkoon.
» Tietyt systeemiset aineet siirtyvät nopeasti lehden kärkeen, 

jolloin kasvin muut osat jäävät suojattomiksi
» Toisilla systeemisillä aineilla ei ole kykyä levitä suojaamaan 

koko kasvia ja sen vastakasvaneita osia

Tasapainoinen translaminaarinen ja systeeminen imeytyminen  
lehtiin, varteen, versoon ja lehtien kiinnikkeisiin saa aktiivisen  
leviämään koko kasvavaan lehteen.

ASCERNITY on tasapainoinen systeeminen tuote, 
joka varmistaa, että koko lehti saa pitkäkestoisen 
suojan tauteja vastaan.

» UUSI pyratsoli-karboksimidipohjainen sienitautien torjuntatekniikka nurmikoille
» YHDISTETTYNÄ UUTEEN korkealaatuiseen triatsoliin
» TASAPAINOINEN systeemisyys antaa pitkäkestoisen suojan koko kasville

Pisarat kiinnittyvät erinomaisesti

Kiinnittyy vahakerrokseen nopeasti ja lujasti

Tasapainoinen systeeminen leviäminen 
kasvin uusiin osiin, täydentyy jatkuvasti

SOLATENOL™ (Ascernity™)
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Difenokonatsoli (Ascernity™)

Tehoaineen jakautumisprofiili neljään lehden osaan kymmenen päivän kuluttua käytöstä.

Ei kertymistä lehden kärkeen

ASCERNITY on erittäin vakaa, ja 14 päivää käytön 
jälkeen tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
tehoaine lehdessä ei  ole hajonnut tai laimentunut.
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Lehden tyvi
 Tyven yläpuolinen 

Kärjen alapuoli
Kärki

4 3 2 1

OPTIMAALINEN 
KÄYTTÖ
ASCERNITYN käyttö 
osana integroitua 
kasvinsuojeluohjelmaa antaa 
tehokkaan ja pitkäkestoisen 
suojan tauteja vastaan.

Luparekisteröinnin tiedot
Annostus 3 l/ha

Pakkauskoko 3 litraa

Vesimäärä 125 – 500 l/ha

Käyttökertojen lukumäärä 2 krt/vuosi

Käyttökohteet Golfkenttien viheriöt ja lyöntipaikat

Vaikuttavat ainesosat Solatenol™+ Difenokonatsoli

Valmisteen muoto Suspensiotiiviste

Tehoaineen määrä  
(hehtaaria kohti) 70 + 235 g/ha

Torjuttavat taudit Lumihome, lanttilaikku ja keltaläikkätauti

Vaikutusmenetelmä Kaksinkertainen systeeminen

Levitystapa Puomi-/reppuruisku

KEVÄT

KESÄ

TALVI

SYKSY

Syngenta UK Ltd. Rekisterimaa Englanti, nr 849037. CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge, CB21 5XE. E-post: golf.syngenta@syngenta.com. Kotisivu: syngentaturf.se

Ascernity® on Syngenta-konserniin kuuluvan yrityksen rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut käytetyt tuotenimet ovat muiden valmistajien tavaramerkkejä. Lue aina etiketti ja  
tuotetiedot ennen käyttöä. Tarkemmat tuotetiedot, mm. vaaralausekkeet ja varoitusmerkit, saatavana osoitteessa www.ammattinurmikot.fi, maaliskuu 2022.  
Jakelija Suomessa Berner Oy. Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki. Puh: 020 791 4070.



ASCERNITY – OTA VALTA OMIIN KÄSIISI
ASCERNITY on Syngentan kehittämä innovatiivinen ja tasapainoinen systeeminen 
sienitautien torjunta-aine, joka antaa luotettavan ja pitkäkestoisen suojan tauteja vastaan.

PYSÄYTÄ TAUDIN LEVIÄMINEN  
Mitä aikaisemmin tauti voidaan pysäyttää, sitä vähemmän vaurioita se aiheuttaa. Tehokkain tapa ennaltaehkäistä tautia on estää sienirihmojen pääsy lehden sisään.

LAAJA TORJUNTATEHO
ASCERNITY tehoaa moniin nurmikkoa uhkaaviin tauteihin. 
Esimerkkejä:

KÄYTTÖOHJE
Käytä ASCERNITYÄ aktiivisen kasvun aikana ennaltaehkäisevästi 
tai taudin ensioireiden puhkeamisen aikaan.

Testit ovat osoittaneet, että ASCERNITYÄ voidaan käyttää 
menestyksekkäästi kaikissa kasvuvaiheissa koko kasvukauden 
ajan. Yhdeksässä maassa eri nurmilajeille tehdyissä noin 80 
testissä ei ole havaittu fytotoksisuutta. 

POIKKEUKSELLINEN SUOJA
Noin 80 eri puolilla Eurooppaa tehtyä testiä ovat osoittaneet, että ASCERNITY tarjoaa 
poikkeuksellisen luotettavan ja kestävän suojan.

Kaksi uutta tehoainetta ja uusi 
kemikaaliluokka

Tasainen systeeminen 
liikkuminen sekä pysyvyys

Täydellisempi ja 
kestävämpi suoja

Vaikeiden tautien 
luotettavampi torjunta

Kun sienitauti kehittyy lehdessä, sieni hyödyntää kasvin tuottamaa glukoosia. Ascernity estää 
tehokkaasti sienisolujen kyvyn absorboida sokereita – tämä ehkäisee tehokkaasti sienten 
kehittymistä ja leviämistä.UUTTA KEMIAA JA UUSI 

VAIKUTUSMEKANISMI

EHKÄISEVÄ HOITAVAEHKÄISEVÄ

ITIÖIDEN ITÄMINEN
SOLATENOL™

DIFENOKONATSOLI
ASCERNITY

TUNKEUTUMINEN LEHTEEN SIENIRIHMASTON KASVU RAKKULAT

Pienempi teho

Erittäin tehokas

Taudin torjunta 
varhaisessa 

vaiheessa

• Ehkäise lehtien vaurioita 
• Vähennä kasvien stressiä
• Katkaise tautikierre

• Suojaa nurmikon laatua
• Pidä nurmikko vahvempana 
   ja terveempänä

» ENSIMMÄINEN pyratsoli-karboksimidiluokitus 
sienitautien torjuntatekniikalle Suomessa

Ajoitus Ainemäärä Vesimäärä Ajoitus

Käytä ennalta 
ehkäisevästi  

Ennaltaehkäisevä 
käyttö antaa 
erinomaisen, 

pitkäkestoisen 
suojan

3 l/ha 200 – 400 l/ha
Aktiivisen 

kasvun aikaan
– lokakuu

ASCERNITY estää 
itiöitä kehittämästä  

sienirihmoja lehden pinnalle  
– jo ennen kuin rihmat  

pääsevät kasvin sisään.

Jos rihmat ovat tunkeutuneet 
lehteen, ASCERNITY voi estää 

taudin leviämisen ennen 
kuin ruohossa näkyy mitään 

vaurioita.

Lumihome

Lanttilaikku
Keltaläikkä

KAKSI TEHOAINETTA 
JA KAKSI  
VAIKUTUSMEKANISMIA

Nyt voit hyödyntää uutta 
kemiallista ratkaisua,  

joka auttaa säilyttämään  
nurmikon laadun nykypelaajien  

tarkkojen vaatimusten mukaisena.

KAKSI tehoainetta ja KAKSI 
vaikutusmekanismia, jotka torjuvat  
tartuntaa eri vaiheissa »  enemmän 
joustavuutta käsittelyn ajoituksen suhteen.
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ASCERNITY 3 L/ha
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Lumihomeen torjunta 

ASCERNITYN   
käyttö

Maa: Iso-Britannia
Paikka: Colne Valley Golf Club

Testaaja/Syng. testivastaava: Peter Martin
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TAMMIKUU
2017
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