
www.agrosimex.pl
Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące 
produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności 
wymienionymi na etykiecie.

Warto wiedzieć
• Corto w największej części wchłaniany jest przez liście roślin więc do jego

   skuteczności potrzebna jest chociaż minimalna powierzchnia młodych liści.

• Przyswajalność Corto może być ograniczana przez bardzo wysokie

   temperatury, niską wilgotność powietrza i wiatr.

Regulator wzrostu 
zawiera 100g/kg (10%)

proheksadionu 
wapnia

Architekt 
smukłej korony 
i pięknego plonu

NOWOŚĆ!



Corto 
ogranicza wzrost międzywęźli jednorocznych pędów, nadając drzewu

kompaktowy pokrój. Skrócenie rocznych przyrostów to nie tylko mniejsze

nakłady pracy przy zimowym i letnim cięciu. 

Efekt ten pozwala na lepszą penetrację korony przez promienie słoneczne, 

co stymuluje wybarwianie się owoców, lepszą wentylację jej wnętrza 

i ograniczenie występowania chorób. 

Skrócenie przyrostów ma również pozytywny wpływ 

na zakładanie pąków kwiatowych na kolejny sezon.

Termin aplikacji
• Optymalnym terminem wykonania zabiegu, którego celem jest 

skrócenie pędów jabłoni, jest czas kiedy młode przyrosty osiągają 

długość ok 5 cm (BBCH 31) z możliwością powtórzenia po upływie 

3 do 5 tygodni.

Corto – unikalna, porowata 
struktura granul pozwala na ich pełną 
i szybką rozpuszczalność

Corto Produkt referencyjny
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Tabela 1 

Porównanie średniej długości jednorocznych pędów jabłoni z sześciu 

doświadczeń w Belgii, Niemczech, Holandii, i Francji w latach 2014 - 2015
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Tabela 2

Porównanie średniej długości jednorocznych pędów jabłoni z dwóch  

doświadczeń w Belgii i Niemczech w roku 2015

Dawki i warunki aplikacji w uprawie jabłoni.

• Silniejszy efekt ograniczenia wzrostu pędów uzyskuje się przy bardzo 

wczesnej aplikacji w czasie gdy długość młodych przyrostów oscyluje 

w granicach od 2 do 5 cm.

• Jednorazowa dawka Corto to 1,25 kg/ha, użyta 

na suche rośliny, podana z dużą ilością cieczy roboczej 

(od 500 do 2000 l/ha). Maksymalna łączna dawka 

zastosowania Corto w sezonie to 2,5 kg/ha.

• Ilość cieczy roboczej należy dostosować 

do wysokości drzewa i objętości korony.

• Zalecany lekko kwaśny odczyn cieczy 

roboczej.

• Do pełnej skuteczność zabiegu konieczne 

jest równomierne naniesie cieczy roboczej 

na drzewa i dokładne pokrycie powierzchni 

liści, jednakże unikać spływania cieczy.




