Ochrana zeleniny
Herbicidy

Fungicidy

Insekticidy

Vítězí na každém poli

Co je nového?
značková tekutá SC formulace
rozšířená registrace

vyšší dávka metribuzinu na hektar

snadná manipulace

velmi dobrá rozpustnost
flexibilní použití

Doporučení pro aplikaci - rajče
jednorázová aplikace
před výsadbou rajčete
polní pěstování

0,6 l/ha

plevele ve fázi vzcházení

dělená aplikace
T1 - před výsadbou
T2 - po výsadbě rajčete
nejdříve 7 dní po výsadbě

0,35 l/ha
0,35 l/ha

Doporučení pro aplikaci - mrkev
jednorázová aplikace
ve fázi 5-6 pravých listů
polní pěstování

0,5 l/ha

plevele ve fázi vzcházení

dělená aplikace
T1 při 1-2 pravých listech
T2 při 2-6 pravých listech
interval minimálně 7 dní

0,25 l/ha
0,25 l/ha

Doporučení pro aplikaci
preemergentní aplikace po slepé proorávce krátce před vzejitím brambor
plevele před vzejitím, vzcházejí nebo krátce po vzejití

0,75-1 l/ha

1 l - těžká půda
a půdy s vysokým
obsahem organické hmoty

postemergentně do výšky
10-15 cm brambor

0,5 l/ha

rozdílná citlivost
odrůd stanovena

Dělená aplikace
silně humózní půdy

prodloužení a zvýšení herbicidního působení
cílená technologie
krátce před vzejitím

po poslední proorávce

0,3 l/ha

0,2 l/ha

interval 7 dní

Doporučení
 preemergentní aplikace
 plevele maximálně 1-2 listy

 kvalitní příprava půdy

2 - 2,5 kg/ha
2,5 kg - běžné půdy
2,0 kg - lehké půdy

prosovité trávy
+ dvouděložné plevele
+ svízel přítula
+ potlačení lilku a pohanky

PRE kombinace - Německo
2 l/ha
po výsadbě

+ 2 kg/ha
Plateen

prosovité trávy
dvouděložné plevele
+ svízel přítula
+ pohanka svlačcovitá
+ lilek černý

velmi široké spektrum

dlouhodobé reziduální působe

antirezistentní mechanismus
synergické působení

Nový
širokospektrální
herbicid
do polních plodin,
zeleniny a koření.
Petržel, mrkev,
pastiňák, bob, hrách,
kopr, fenykl, kmín,

koření, cibule, česnek

Složení

Účinné látky

Aclonifen

Obsah

600 g/l

Mechanismus

Inhibitor biosyntézy karotenoidů



formulace: SC



působení:

systémové



příjem:

částmi klíčících plevelů při kontaktu s půdou



účinnost:

reziduální



balení:

HDPE kanystr 5 l

Spektrum účinnosti - trávy
 aplikace v době před vzejitím nebo při vzcházení plevelů
Ježatka kuří noha

■■

Rosička krvavá

■■■

Jílek mnohokvětý

■■■

Bér sivý

■▪

Bér zelený

■▪

Bér přeslenitý

■▪

Proso seté

■

Proso vláskovité

■

Oves hluchý

■

Čirok halepský

■▪

Lipnice roční

■■■

Sveřepy

■■■

Pýr plazivý

■▪

potlačuje
prosovité
trávy
výhodný
do tank-mixů
synergicky
působí
v kombinacích

Velmi dobrá

Dobrá

Vedlejší

■■■

■■

■▪

Spektrum účinnosti - dvouděložné
Ambrózie peřenolistá

■

Konopice polní

■■▪

Starček obecný

■■

Bažanka roční

■■■

Mléč rolní

■■■

Šrucha zelná

■■▪

Mračňák Theophrastův

■■

Merlík bílý

■■■

Violka rolní

■■

Durman obecný

■

Penízek rolní

■■■

Rozrazil perský

■■■

Drchnička rolní

■■■

Pěťour maloúborný

■■■

Tetlucha kozí pysk

■

Čistec roční

■■■

Ptačinec žabinec

■■■

Kakosty

■▪

Heřmánkovité plevele

■■■

Pcháč oset

■

Zemědým lékařský

■■▪

Hluchavka nachová

■■■

Rdesno červivec

■■■

Pumpava obecná

■■

Hořčice bílá

■■■

Rdesno ptačí

■■

Pohanka svlačcovitá

■■

Kapustka obecná

■■■

Ředkev ohnice

■■■

Svlačec rolní

■▪

Jitrocel větší

■■■

Svízel přítula

■■▪

Pryskyřník rolní

■■■

Laskavec ohnutý

■■■

Šťovík kadeřavý

■■■

Vikve

■

Lebeda rozkladitá

■■■

Výdrol řepky

■■■

Pryšec kolovratec

■■■

Lilek černý

■

Výdrol slunečnice

□

Mák vlčí

■■■

Kokoška pastuší tobolka

■■■

Řepeň durkoman

■

Výdrol máku

■■■

Velmi dobrá

Dobrá

Vedlejší

■■■

■■

■▪

Bezproblémová mísitelnost

flufenacet (Plateen 41,5 WG)
metribuzin (Sencor 70 WG)
pethoxamid (Successor 600, Somero)

Herbicidy

terbuthylazine (Koban T, Bolton Duo, Click Plus)
acetochlor (Guardian Extra, Trophy, Guardian Safe Max)

S-metolachlor (Dual Gold 960 EC, Gardoprim Plus Gold)
dimethenamid (Outlook, Wing-P)

Smáčedla

není třeba mísit se smáčedly

Ostatní

DAM 390, herbicidy na bázi glyphosate
Pokud je jako nosná kapalina použit koncentrovaný DAM 390,
doporučujeme provést předem zkoušku kompatibility
a při plnění postřikovače rozmíchat přípravek
předem v malém množství vody.

Zařazení v osevním postupu
Následné plodiny (zpracování půdy 10-15 cm)
Na podzim

všechny ozimé (po 3 měsících od aplikace)

Na jaře

všechny jarní plodiny

Náhradní plodiny - podle odstupu od aplikace
do 3 měsíců

po orbě - kukuřice, řepa, fazol, jetel, len a jílek
bezorebně - bob, hrách, brambory, slunečnice, rajčata

od 3 měsíců všechny plodiny po zpracování půdy do 10-15 cm

Doporučení pro aplikaci
Plodina

Dávka

Plevele
chundelka metlice

hrách, bob
(konzumní)

4 l/ha

psárka polní,
lipnice roční,
+ dvouděložné plevele

 termín aplikace: po výsevu před vzejitím
 doporučená dávka vody: 200-400 l/ha

 odstup srážek: srážky po aplikaci podporují účinnost
 počet aplikací: 1x za vegetaci

Doporučení pro aplikaci
Plodina
petržel,
mrkev,

pastiňák

Dávka

Plevele
chundelka metlice

4 l/ha

psárka polní,

OL = 80 dní

lipnice roční,
+ dvouděložné plevele

 termín aplikace: po výsevu před vzejitím
 doporučená dávka vody: 200-400 l/ha

 odstup srážek: srážky po aplikaci podporují účinnost
 počet aplikací: 1x za vegetaci

Doporučení pro aplikaci
Plodina

Dávka

Plevele

2,5 l/ha
cibule,
česnek

jednoleté dvouděložné
1,5 + 1,0 l/ha

 termín aplikace: preemergentně nebo pre a následně

postemergentně (BBCH 12)
 doporučená dávka vody: 200-400 l/ha

 odstup srážek: srážky po aplikaci podporují účinnost
 počet aplikací: 1x za vegetaci

Doporučení pro aplikaci
Plodina

Dávka

kopr vonný,

Plevele
chundelka metlice

fenykl na koření,
kmín kořenný,
naťová petržel
koriandr setý

psárka polní,
3-3,5 l/ha

lipnice roční,

+ dvouděložné
plevele

 termín aplikace: po výsevu před vzejitím
 doporučená dávka vody: 200-400 l/ha
 odstup srážek: srážky po aplikaci podporují účinnost
 počet aplikací: 1x za vegetaci

lehké půdy

střední půdy
těžké půdy

3 l/ha
3,5 l/ha

Doporučení pro aplikaci
Plodina

Dávka

Plevele
chundelka metlice

psárka polní,
brambor

4 l/ha

lipnice roční,

+ dvouděložné
plevele

 termín aplikace: po výsadbě před vzejitím
 doporučená dávka vody: 400-600 l/ha
 odstup srážek: srážky po aplikaci podporují účinnost
 počet aplikací: 1x za vegetaci

Přínos pro pěstitele zeleniny


široká registrace do zeleniny



vysoká selektivita při preemergentním použití



široké spektrum účinnosti proti dvouděložným



účinnost proti některým jednoletým travám



synergické působení proti prosovitým travám v kombinacích



reziduální působení na povrchu půdy



ideální do kombinací s dalšími reziduálními herbicidy



součást pěstitelských technologií



flexibilní dávkování podle konkrétní situace



komfortní balení 5 L

Jeden herbicid,
mnohostranné použití!

Špičková
insekticidní ochrana
brambor a zeleniny

Účinná látka
Thiacloprid
- působí proti savým a žravým škůdcům jednak
požerově prostřednictvím rostlinných šťáv,
ale také kontaktně
Široké spektrum škůdců:
- saví - mšice, molice, některé druhy
třásněnek a brouků
- žraví - zástupci z řádu brouků,
dvoukřídlých, motýlů …
Široké spektrum plodin: - jádroviny, peckoviny,
brambory, řepka,
okrasné rostliny,
zelenina

Brambory
Mandelinka bramborová
termín aplikace:
v době maxima líhnutí larev,
tj. při převažujícím výskytu
larválních stádií L2- L3
dávka:

0,1 l/ha

ochranná lhůta:

7 dnů

max. počet aplikací: 2

Zelenina
Mšice
Okurka skleníková

0,2-0,4 l/ha

OL 3

max. 2x

Celer bulvový

0,2 l/ha

OL 14

max. 2x

Mrkev

0,2 l/ha

OL 7

max. 2x

Květák

0,2 l/ha

OL 7

max. 2x

Zelí červené, bílé
Kapusta hlávková
Kapusta růžičková

0,2 l/ha

OL 7

max. 2X

Kedluben

0,2 l/ha

OL 7

max. 2x

Salát

0,2 l/ha

OL 7

max. 2x

Ředkvička

0,2 l/ha

OL 14

max. 2x

Rychle k cíli !

Flexibilní použití
… proti široké škále škůdců:
brukvovitá zel.
ředkvička

dřepčíci, housenky
motýlů a můr

0,1-0,15 l/ha
(0,025%)

semenné porosty
brukvovité zel.

pilatka řep., krytonosci,
blýskáček řepkový

0,1-0,15 l/ha

mrkev, petržel,
pastyňák, kmín,
fenykl, kopr

makadlovka kmínová,
obaleči, klopušky

0,1 l/ha

cibule, pór

vrtalka pórová

0,15 l/ha

OL 7 dnů

OL 10 dnů

Hlavní přednosti
• mimořádný rozsah registrace plodin a škůdců
• jedna z nejrychlejších účinností mezi insekticidy
• nová formulace - velmi dobrá pokryvnost a ulpívatelnost na
povrchu listů i škůdců
- více přípravku na rostlině a cílových škůdcích
- menší únik do okolního prostředí
- odolnost smyvu deštěm do 1 hod. po aplikaci

• repelentní efekt
• nízké dávkování

• bez vlivu na včely
• vynikající poměr mezi účinností a cenou

































































































































































































































































































































































































































































































2-systémový insekticid

























































































































































































































































































































































































































































































































Základní charakteristika
spirotetramat - unikátní účinná látka
- nová chemická skupina - bez cross-rezistence k ostatním insekticidům
- způsob účinnosti: inhibitor biosyntézy lipidů, působí zejména na mladá
vývojová stadia savého hmyzu narušením svlékání nymf (imobilita a
následný úhyn), u dospělců zřetelně snižuje plodnost, příp. plodí nevyvinuté
nymfy, které následně hynou za 4 -7 dnů po aplikaci
molice, třásněnky
současná účinnost proti mšicím a sviluškám
formulace 150 OD
balení 5 l

Kapusta
Molice vlaštovičníková
Dávkování:

0,5 l/ha

Doba použití:

na počátku výskytu škůdce

Počet aplikací:

max. 2x za vegetační období

Aplikační kapalina:

300-600 l/ha

Ochranná lhůta:

14 dnů

Cibule, cibule šalotka
Třásněnka zahradní
Dávkování:

0,48 l/ha

Doba použití:

při zjištění výskytu škůdce

Počet aplikací:

max. 4x za vegetační období

Aplikační kapalina:

400-600 l/ha

Ochranná lhůta:

7 dnů

Systémový fungicid
proti plísni okurkové
a bakteriózám

80 %

Charakteristika
● systémové působení
● dlouhodobá preventivní účinnost, max. 48 hod. kurativně
● rychlý příjem rostlinou - 30 min. po aplikaci odolnost

smyvu deštěm
● není ohrožen rezistencí
● široké spektrum účinnosti - plíseň okurková,
peronospora chmele, révy vinné, fytoftorová a červená hniloba
jahodníku, plíseň cibulová …

Doporučení pro aplikaci
Tykvovitá zelenina - plíseň okurková
Dávkování:

2 kg/ha, 0,2 % konc.
do 200 - 1000 l vody,
množství vody přizpůsobit
druhu zeleniny, typu
aplikačního zařízení,
způsobu pěstování a stavu
porostu

Aplikační interval 7 - 10 dnů

OL 3 dny, max. 2 ošetření za sezónu
Zásadně preventivní aplikace !

Nové registrace

Paprika - skleníky

bakteriózy

2 kg/ha

OL 3 dny

max. 3x

Okurky

bakteriózy

2 kg/ha

OL 3 dny

max. 2x

Salát

bakteriózy

2 kg/ha

OL 14 dnů max. 3x

Zahraniční registrace
Plíseň salátová
3 kg/ha

Perfektní ochrana
Vaší zeleniny

Základní charakteristika

Dvě účinné látky ve formě suspenzního koncentrátu (SC):
Fluopicolide

62.5 g/l

Propamocarb-HCI

625 g/l

Moderní kapalná formulace s jednoduchou manipulací

Způsob účinnosti

- kombinace protektivní účinnosti fluopicolide s protektivními a
systémovými vlastnostmi propamocarbu
- výborný translaminární účinek, který poskytuje preventivní
ochranu 24 - 72 hodin před inokulací
- kurativní účinek 24 - 48 hodin po infekci listů plísní bramborovou,
vykazuje výborný antisporulační efekt
- déšť jednu hodinu po aplikaci nesnižuje účinek

Doporučení pro aplikaci

 Okurka skleníková - plíseň okurková
Dávka
Dávka vody
Max. počet aplikací

Interval mezi aplikacemi
Rozmezí RF
Ochranná lhůta

1.6 l/ha
600 - 1000 l/ha
3

7 dní
20 - 89 BBCH
1 den

Doporučení pro aplikaci

 Cibule semenné porosty / cibule kuchyňská - plíseň cibulová
Dávka
Dávka vody
Max. počet aplikací

Interval mezi aplikacemi
Rozmezí RF
Ochranná lhůta

1.6 l/ha
600 - 1000 l/ha
3

7 - 12 dní
14 - 49 BBCH
AT / 7 dnů

Zahraniční registrace

- salát - plíseň salátová (Bremia lactucae)

- polní/skleníkový způsob pěstování, 1,6 - 2 l/ha, 2-3 aplikace,
ochranná lhůta 7 dnů
- brukvovitá zelenina - plíseň brukvovitých (Peronospora parasitica)
- 1,6 l/ha, 3 aplikace, ochranná lhůta 14 dnů

- pór

- plíseň póru (Phytophtora porii)
- 1,6 l/ha, 3 aplikace, ochranná lhůta 14 dnů

- špenát

- plíseň špenátu (Peronospora farinosa)
- 1,6 l/ha, 3 aplikace, ochranná lhůta 14 dnů

Spolehlivý a známý.

Nyní ale ještě lepší!

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Jedinečná kombinace
 Optimální kombinace známých účinných látek
Propamocarb 530 g/l + Fosetyl-Al 310 g/l

 Tekutá formulace 840 SL
Propamocarb
- narušuje tvorbu buněčných membrán
- ovlivňuje růst mycélia, tvorbu a klíčení spór
Fosetyl-Al
- přímá účinnost:

zabraňuje klíčení a pronikání spór do rostliny,
sporulaci a rozvoji mycélia
- nepřímá účinnost: stimuluje tvorbu fytoalexinů, které zvyšují
přirozenou obranyschopnost rostliny

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Stimulace kořenů a růstu
 Příznivý vliv na rozvoj kořenového systému a růst rostlin

- zabrání rozvoji chorob (Pythium a Phytophthora)
- zvýší počet zdravých přesazených rostlin
- výrazně zlepší vitalitu rostlin i když nebyla zaznamenána
infekce chorob

 Stimulace rozvoje kořenů a růstu dobře známá u přípravku

Previcur 607 SL je nyní ještě umocněna obsahem účinné látky
Fosetyl-Al

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Způsoby aplikace
 Půdní aplikace - zálivka

- příjem přes dobře provlhčený substrát pomocí kořenů, následný
systémový transport do nadzemních částí rostliny
- doba účinnosti 3 - 8 týdnů v závislosti na vlastnostech substrátu
a rozsahu infekce
- preventivní zálivka ihned po výsevu nebo zapíchání řízků
- zálivka ihned po výsadbě mladých rostlin, nejpozději při prvních
příznacích choroby
- máčení kořenů prostokořených sazenic - těsně před výsadbou
(konc. 0,15 - 0,25%)

 Foliární aplikace - postřik

- akropetální i bazipetální systémový rozvod i do nově
narůstajících částí rostlin
- preventivní i kurativní efekt proti pravým plísním (Oomycetes)

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Spektrum účinnosti
 Půdní a listové choroby,

které jsou původci padání klíčních rostlin,
nekróz kořenů, pat stonků a listů a chorob listů
nazývané pravé plísně (Oomycetes):

Phytophthora
Pythium

Bez účinku proti:

Peronospora

Rhizoctonia

Pseudoperonospora

Thielaviopsis

Bremia

Fusarium

Aphanomycetes

Verticilium

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Doporučení pro použití

 Salát - pole

plíseň salátová

2,5 l/ha

OL 21 max. 3x

600 -1000 l vody/ha
- preventivní aplikace v období nebezpečí infekce (BBCH 13 - 49)
- intervaly mezi aplikacemi 5 -10 dnů

 Okurky - pole plíseň okurková 2,5 l/ha
600 l vody/ha
- aplikace na základě signalizace infekčního tlaku
- rozpětí mezi ošetřeními 7-10 dnů podle síly infekce

OL 3

max. 2x

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Doporučení pro použití
 Košťálová zelenina

plíseň zelná,
půdní choroby

3 ml/m2
AT max. 2x
3 l vody/m2

skleníky, fóliovníky,
sazeniště, rašelinové
kořenáče
- plíseň zelná - aplikace formou zálivky v době nebezpečí infekce,
opakovat po 10 - 14 dnech
- půdní choroby rodu Pythium - zálivka bezprostředně po výsevu
opakováním po 7-10 dnech

 Okrasné rostliny

pravé plísně

skleníky, fóliovníky
- do výšky rostlin 50 cm
- postřikový interval 5 - 10 dnů

2,5 l/ha

max. 3x

Do horního zeleného pruhu použít logo v barevné
verzi z tagu – viz. předchozí obr. (bílá a oranž. písmena)
pruh na šířku čitelnosti loga rozšířit směrem dolů

Hlavní přednosti
 Synergický efekt dvou dlouhodobě osvědčených účinných látek
 Dva rozdílné způsoby účinku - ideální antirezistentní nástroj
 Vysoká a spolehlivá účinnost - výrazně lepší oproti sólo přípravkům
(Previcur 607 SL, Aliette 80 WG)

 Stimulační efekt na růst kořenů i nadzemních částí rostliny
 Zvýšená vitalita ošetřených rostlin
 Široké spektrum půdních a listových chorob
 Vynikající rostlinná snášenlivost
 Příznivý toxikologický a ekotoxikologický profil
 Bezpečně splňuje stanovené MRL - vyhovující předpokladům food chain

Spolehlivý a známý.

Nyní ale ještě lepší!

Dvě střely
jednou ránou!

Jednoduše,
spolehlivě,
ekonomicky!

Účinná látka

Propineb
Způsob účinku:

kontaktní vícebodové působení
(multi-side)

Spektrum chorob: širokospektrální - hlavní použití
proti strupovitosti na jádrovinách,
peronospoře révy vinné, plísni
bramborové …
Plodiny:

jádroviny, réva vinná, zelenina,
okrasné rostliny,brambory ….
celosvětově registrováno do 50
plodin ve více než 60 zemích

Se zinkem navíc
Zinek je pro rostlinu velmi významný mikroprvek
Běžná půdní zásobenost je obecně nízká, zejména v
oblastech s vysokým pH (> 6,5) a vysokým obsahem fosforu
Elementární zinek z půdy není rostlinou pohotově přijatelný,
proto musí být dodáván přes list - jedná se ale o drahý
mikroprvek
Projevy nedostatku Zn:
- drobné, světlé listy
- zkrácená internodia
- plody jsou malé a znetvořené,
opadávají

Se zinkem navíc
Účinná látka fungicidu Antre 70 WG
obsahuje 157,5 g Zn/kg formulovaného přípravku
Při fungicidním ošetření je současně dodáván Zn
v pohotově přijatelné formě, ve správný čas a bez
jakýchkoliv projevů fytotoxicity
Aplikací Antre 70 WG v dávce 2 kg/ha je rostlině dodáno
315 g Zn/ha, což pokrývá téměř roční potřebu tohoto
mikroprvku
315 g Zn dodaného prostřednictvím speciálního
listového hnojiva Zinek 120 stojí 226,- Kč !!!

Doporučení pro aplikaci
Rozšířené použití přípravku dle §37 zákona č.326/2004 Sb.:

Rajče - skleník, fóliovník
- pole

2,25 kg/ha
2,25 kg/ha

OL 3 dny max. 2x
OL 7 dnů max. 2x

- hnědá skvrnitost rajčete
- čerň rajčatová
- septoriová skvrnitost rajčete
- plíseň bramborová

Botryticid
vyšší třídy

Šedá hniloba:
Rajče

1-1,5 l

OL 3 dny

max. 3x

Okurka skleníky

0,5-1 l

OL 1 den

max. 3x

Salát skleníky/pole

0,5-1 l

OL 3 dny

max. 3x

Paprika skleníky

0,5-1 l

OL 3 dny

max. 3x

Maximální ochrana

Brokolice, kapusta hlávková, kapusta růžičková,
zelí, květák
alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná,
padlí, septorióza
0,4 kg/ha
ochranná lhůta 14 dnů

Mrkev, petržel, pastiňák
padlí miříkovitých,
suchá skvrnitost listů mrkve

0,4 kg/ha
ochranná lhůta 21 dnů

Celer bulvový
septorióza

0,25 kg/ha

OL 21 dnů

Rajče
čerň rajčatová, hnědá skvrnitost, padlí rajčatové
0,3 kg/ha

OL 3 dny

Salát
septorióza, antraknóza salátu
0,3 - 0,4 kg/ha

OL 7 dnů

Zelenina tykvovitá - cuketa, meloun, dýně
padlí

0,25 kg/ha OL 7 dnů (s jedlou slupkou)
OL 3 dny (s nejedlou slupkou)

Vždy v perfektní kondici!

Zelenina
Fluopyram +Tebuconazole (200+200 g/l)
Cl

F3C
N

O

CF3

N
H

Fluopyram - reprezentant nové chemické skupiny pyridinyl ethyl benzamidů,
způsob účinku SDHI (inhibitor enzymu sukcinát dehydrogenázy),

systémové působení
Tebuconazol - praxí ověřená, širokospektrální, systémová účinná látka,
způsob účinku DMI (inhibitor demethylace ergosterolu)

Unikátní spojení SDHI + DMI !
Presentation • • Slide 95

Cibule, pór
Alternáriová skvrnitost, rez cibulová, botryotiniová skvrnitost
listů cibule
- při prvních příznacích choroby
- cibule
- pór
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0,5 l/ha

OL 7 dnů

0,75 l/ha

OL 21 dnů

Mrkev, petržel

Suchá skvrnitost listů mrkve,
padlí miříkovitých
- při prvních příznacích choroby
- 0,6 l/ha
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OL 14 dnů

Zelí, květák,
kapusta růžičková

Alternáriová skvrnitost brukvovitých,

kroužkovitá skvrnitost brukvovitých
- při prvních příznacích choroby
- 0,75 l/ha
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OL 14 dnů

Zelenina
Nový standard účinnosti
Široké spektrum chorob
Přípravek bez strobilurinové složky
Odpovídající antirezistentní strategie
Vysoká tolerance k užitečným organismům
Naprosto neškodný včelám
(dospělcům i larválním stádiím)
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Zelenina

Výborný poměr ceny a účinnosti

Tekutá formulace, balení 1 l
Vyhovuje pravidlům IP

Zvyšuje kvalitu a množství sklizně
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Děkuji za pozornost!

