Produktový
katalog
2022

Výrobně-obchodní zemědělská síť,
podporující udržitelný růst pro všechny.
Žádné hranice a omezení.

VÍTEJTE V UPL
UPL je jednou z 5 předních společností
působících v globálních potravinových systémech.
Nabízí široké portfolio patentovaných řešení
ochrany rostlin, post-patentových řešení, produktů
biologické ochrany a stimulace, moření osiv
a posklizňových řešení, čímž pokrývá celý výrobní
řetězec v pěstování.

UPL je globálním lídrem

v udržitelných řešeních pro zemědělství

40+

Úspěšných akvizicí během
uplynulých 25+ let

Výrobních/ Výzkumných
zařízení

43/20+

130+

10 k+

13 k+

1.4 k+

5.

1.

1.

Zaměstnanců
globálně

V odvětví

Registrací

V AgroChem
sektoru dle Sustainalytics1

Zemí s obchodním
zastoupením

Udělených patentů

V biologických
řešeních

$5.2 Mld. $1.2 Mld.
Příjmy

EBITDA

Legenda: Příjmy, EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) za fiskální rok 2021
1
Na základě reportu/zprávy z 25. 9. 2020
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2,2-aminodiethanol, neiont. porch. aktivní látky, polykarboxyláty

AGROCLEAN® LIQUID

2,4 D, MCPA, MCPP, dicamba

DICOTEX®

alkyloxypolyethylenglykol, heptamethyltrisiloxan modif. polyalkylenoxidem

SILWET® STAR

Aminokyseliny rostlinného původu, C, N, K, Mg, Mn, Zn

ARY-AMIN C® Novinka

Ascophyllum nodosum, B

MULTOLEO®

Ascophyllum nodosum, Ca, Mg, Mn, Zn

COLORADO®

Ascophyllum nodosum, N, Mg

FORTHIAL®

Ascophyllum nodosum, P, K

TONIVIT®

azoxystrobin

AFFIX®

boscalid, kresoxim-methyl

EMPARTIS® Novinka

bifenazate

FLORAMITE®

captan

CAPTAN® 80 WG

clethodim

SELECT® SUPER

CuS (síran měďnatý)

REEF®

Cydia pomonella Granulovirus

CARPOVIRUSINE® EVO 2

cypermethrin

CYPERKILL® MAX

cypermethrin, pyperonil butoxid

TALISMA® EC

difenoconazole

SCORE® 250 EC

dichlorprop-P, MCPA, mecoprop-P

OPTICA® TRIO

ethofumesate

ETHOFOL® X

florasulam, tribenuron-methyl

PARAMOUNT® MAX Novinka

flufenacet, diflufenican

RELIANCE®

fosfát ester, kys. citronová, polyakrylát aminosodný, propionát amonný, síran amonný

X-CHANGE®

hydroxid měďnatý

FUNGURAN® PROGRESS

indoxacarb

STEWARD®

ipconazole, imazalil

RANCONA® I-MIX

karboxylovaný styren butadien kopolymer

ELASTIQ® ULTRA

maleic hydrazide

FAZOR® STAR

metamitron

BETTIX®

metazachlor, quinmerac

BUTISAN® STAR Novinka

metconazole

ENDOTOR®

nitrofenoláty sodné

ATONIK®

penconazole

TOPAS®

phenmedipham

BETASANA® SC

prothioconazole

TIOCAN® Novinka

pyrimethanil

PYRUS®

Pythium oligandrum

POLYVERSUM®

quizalofop-P-ethyl

TARGA® 10 EC

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA® QT

rimsulfuron

TITUS® 25 WG

síra/sulphur

MICROTHIOL® , SULFOLAC® 80 WG

spiroxamine, difenoconazole

SPIROX® D

tebuconazole

BOUNTY®

trinexapac-ethyl

VERTICO® Novinka

živiny N, Ca, Zn

INCA®

živiny N, P, K, Mg, Ca, Mn, B, Fe, Mo, Cu, Zn

SAMPPI®

živiny N, Zn

PAPAVERIN®

HERBICIDY
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BETASANA SC
®

HERBICIDY

BETASANA® SC je selektivní postemergentní
herbicid proti plevelům v cukrovce, řepě salátové, špenátu a jahodníku. Přípravek v tekuté
SC formulaci s vysokou selektivitou již od fáze
děložních lístků, jelikož obsahuje pouze
phenmedipham. Působí kontaktně, proniká
přes listy vzešlých plevelů a inhibuje asimilaci.
Zasažené plevele přestávají růst a postupně odumírají. Účinnost podporuje dostatečná teplota a vzdušná vlhkost. Projevuje se za
4-8 dní.

PLODINA

SLOŽENÍ:

160 g/l phenmedipham

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

Dvouděložné plevele

1,5 – 3,0
Opakovaná aplikace
do celkové dávky
6 l/ha/rok

AT

• Pro rozšíření spektra
účinnosti doplnit
přípravky na bázi ETM,
MTM*

CUKROVKA

ŘEPA
SALÁTOVÁ

Dvouděložné plevele

1,0

AT

• Max. 2x
• Interval 7-10 dní

ŠPENÁT

Dvouděložné plevele

1,0

28

• Max. 2x
• Interval 7-10 dní

JAHODNÍK

Dvouděložné plevele

2,0 – 3,0

45

• Plodina: do BBCH 60
• Plevele: do BCH 10-11
• Max. 3x (max. 6 l/ha)

* ETM – ethofumesate, MTM – metamitron
• Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny
od povrchových vod < 30 m.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
BETASANA® SC je kontaktní herbicid pro použití jak v samostatných aplikacích (ve fázi děložních lístků až základu pravých listů), případně jako tank-mix partnera do kombinací
s dalšími účinnými látkami pro rozšíření spektra účinnosti
(metamitron, ethofumesate).
Hlavními přínosy jsou:
• Vynikající selektivita i ve vysokých dávkách
• Možnost jednorázové aplikační dávky až 3 l/ha
• Snadná kombinovatelnost s dalšími herbicidy, pro rozšíření
spektra účinku
• Významné posílení účinnosti zejména na merlíky
(Chenopodium spp.)
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BETASANA® SC je v registrované dávce určena především do různých kombinací proti dvouděložným plevelům v cukrovce. Samostatné aplikace sólo účinné látky phenmedipham (Betasana SC)
lze využít tehdy, dokud jsou citlivé plevele k této látce ve vývojové fázi děložních lístků, maximálně
v růstové fázi základy pravých listů. Postřik je v tomto případě možno provést bez ohledu na vývojovou fázi cukrové řepy. Aplikace je doporučené provádět při teplotách do 23 ˚C a za nižší intenzity
slunečního svitu. Aplikace se provádí tryskami s jemným kapénkovým spektrem, aby se co největší
množství přípravku zachytilo na listech plevelů. Ošetřují se jen zdravé, mechanicky nepoškozené
porosty za bezvětří. Mechanicky poškozené porosty (kroupy, dřepčíci apod.) je vhodné nejdříve
ošetřit přípravkem Atonik v dávce 0,6 l/ha (případně Atonik + Cyperkill Max) a herbicidy aplikovat až
po 2-3 dnech regenerace porostu.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: hořčice rolní, kokoška
pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní,
ptačinec žabinec

ODOLNÉ PLEVELE: bažanka roční, heřmánky,
laskavce, pcháč oset, rdesna, výdrol řepky,
svízel přítula

STŘEDNĚ CITLIVÉ PLEVELE: hluchavky,
konopice polní, lilek černý, máky, opletka
obecná, rozrazily, violka rolní, zemědým
lékařský

ROZŠÍŘENÍ SPEKTRA
ÚČINNOSTI
• Na pozemcích s výskytem laskavců je třeba
od druhého aplikačního termínu doplnit herbicid Betasana SC přípravkem na bázi triflusulfuron-methyl v doporučených dávkách.
• Pro zabezpečení půdního účinku a působení
na svízel a rdesnovité plevele je doporučeno
doplnit ošetření přípravkem s uč. l. ethofumesate (Ethofol X).
• Při zaplevelení výdrolem řepky, heřmánky,
rmeny, tetluchou, nebo rdesny je vhodných
doplňujícím herbicidem přípravek na bázi triflusulfuron-methyl.
• Při zaplevelení heřmánky, rmeny, výdrolem
slunečnice, pcháčem, nebo jinými plevely
z čeledi hvězdnicovitých jsou vhodné kombinace s úč. l. clopyralid.
• Pro zajištění půdního účinku a při očekávaném zaplevelení výdrolem řepky, heřmánkovitými
pleveli, hluchavkami či violkami, je vhodné doplnění aplikace uč. l. metamitron (Bettix 700 SC).
• Proti ježatce kuří noze a dalším trávovitým plevelům včetně pýru doplňte graminicidem Targa 10 EC,
Pantera QT, nebo Select Super.
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BETTIX 700 SC
®

HERBICIDY

BETTIX® 700 SC je selektivní postemergentní
herbicid proti dvouděložným plevelům v cukrovce, s dlouhodobým reziduálním působením.
Účinná látka metamitron patří do chemické skupiny triazinů a je přijímána listy i kořeny plevelných rostlin. Nejvyšší účinnosti je dosahováno
od fáze klíčení až do plně vyvinutých děložních
listů plevelných rostlin. Vyšší půdní vlhkost podporuju působení přípravku. Interval mezi jednotlivými aplikacemi je 7-12 dní.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

CUKROVKA

Plevele dvouděložné,
jednoleté

SLOŽENÍ:

700 g/l metamitron

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA V l/ha

1,0 – 3,0
Opakovaná aplikace
do celkové dávky
5 l/ha/rok

OL

POZNÁMKA

AT

• Max. 3x
• Růstová fáze plodiny
maximálně BBCH 18
• Růstová fáze plevelů
maximálně BBCH 10
• Pro rozšíření kontaktního
účinku je vhodné doplnit
přípravky Betasana SC,
nebo Ethofol X

• Dávka přípravku se volí podle druhu plevelů, růstové fáze a intenzity zaplevelení.
• AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Dávka vody: při preemergentní aplikaci 300-400 l/ha, při postemergentní aplikaci 150-250 l/ha

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
BETTIX® 700 SC je dlouhodobě působící reziduální herbicid,
který je přijímán listy i kořeny plevelných rostlin, s možností
použití až 3x za vegetaci. Vhodný do mnoha kombinací s kontaktními herbicidy pro rozšíření spektra účinnosti proti dvouděložným plevelům.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•
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Kontaktní i půdní účinek
Dlouhodobé reziduální působení
Možnost preemergentní i postemergentní aplikace
Selektivita k cukrové řepě od nejranějších růstových fází
Snadná kombinovatelnost s ostatními herbicidy

BETTIX® 700 SC je účelné použít ve sledu postřiků, kdy se první aplikace provede dávkou 1-3 l/ha
(dle intenzity zaplevelení) před vzejitím, případně po vzejití cukrovky, a to bez ohledu na její růstovou fázi. Při postemergentní aplikaci přípravku na vzešlé plevele ve fázi děložních lístků, se uplatňuje i herbicidní působení na listy plevelů. Aplikace by měla být provedena nejpozději do fáze děložních lístků (BBCH 10) plevelných rostlin. Postřik na přerostlé plevele má snížený účinek. Pro posílení
účinnosti na přerostlé plevele a rovněž rozšíření spektra účinnosti je možné přípravek Bettix 700 SC
doplnit dalšími registrovanými přípravky dle schválených etiket použití. Během jedené vegetační
sezóny se provádějí aplikace maximálně 3x, nejpozději do fáze cukrové řepy BBCH 18 a celková
dávka přípravku nesmí překročit 5 l/ha/rok.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Aplikace přípravku Bettix 700 SC by se měla za jasných dní, se silným slunečním svitem provádět
ráno nebo večer, kdy teplota vzduchu nepřesahuje 25 ˚C ve výšce 5 cm na zemí. Zejména při použití
v kombinacích s kontaktními přípravky musí být porost při ošetření suchý. Nelze ošetřovat těsně
po dešti, ani pokud jsou rostliny pokryty rosou.
Dávka vody je při preemergentní aplikaci 300-400 l/ha, při postemergentní aplikaci 100-200 l/ha.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: kokoška pastuší tobolka,
merlík bílý, hluchavka nachová, penízek rolní

MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE: laskavec ohnutý,
svízel přítula

ROZŠÍŘENÍ SPEKTRA
ÚČINNOSTI
• Aplikaci přípravku Bettix 700 SC na vzešlé plevele je vždy vhodné doplnit herbicidy s kontaktní účinností. Zde se nabízí především přípravky na bázi účinných látek phenmedipham
a ethofumesate.
• Pro posílení účinnosti na široké spektrum plevelů (na pozemcích bez laskavců) v ranných
vývojových fázích je nejvhodnějším partnerem
uč. l. phenmedipham (Betasana SC).
• Rovněž proti přerůstajícím merlíkům je možné
doplnit přípravkem Betasana SC v plné dávce.
• Proti přerůstajícímu svízeli a rdesnům ve druhé a třetí aplikaci je vhodným doplněním tank
mix s uč. l. ethofumesate (Ethofol X). Toto doplnění není vhodné pro 1. ošetření.
• Pro posílení účinku především proti výdrolu řepky nebo slunečnice, proti tetluše a heřmánkovitým
plevelům je vhodné doplnit ošetření přípravkem s účinnou látkou triflusulfuron-methyl.
• Proti pcháči osetu je vhodné doplnit ošetření přípravkem na bázi účinné látky clopyralid.
• Proti ježatce kuří noze a dalším trávovitým plevelům včetně pýru doporučujeme tank mix s graminicidem Targa 10 EC, Pantera QT, nebo Select Super.
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BUTISAN STAR
®

HERBICIDY

BUTISAN® STAR je herbicid určený k hubení jednoletých jedno- i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky a hořčice bílé. Jedná se převážně o půdní herbicid, který je přijímán především
prostřednictvím kořenů při vzcházení. Obě účinné látky působí již na hypokotyl vzcházejících plevelů, které jsou tak hubeny ještě před vzejitím.
Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných
rostlin. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při
aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při
pozdějších srážkách (srážky nad 10 mm, resp.
alespoň 5 mm, ale nepřeschlé půdě). Přípravek
je dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně
tzv. dvounulových.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

SLOŽENÍ:

333 g/l metazachlor,
83 g/l quinmerac

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen u řepky olejky jarní
a hořčice

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

POUŽÍTÍ NA
SVAŽITÝCH
POZEMCÍCH:

Ochranná vzdál. 5 m od
povrchových vod (u řepky
olejky ozimé)

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA
1) k plodině, 2) k ŠO

ŘEPKA OLEJKA
OZIMÁ
ŘEPKA OLEJKA
JARNÍ

Plevele lipnicovité jednoleté,
Plevele dvouděložné
jednoleté

HOŘČICE BÍLÁ

Plevele lipnicovité jednoleté,
Plevele dvouděložné
jednoleté

3,0

2,0

AT

1) Pre-emergentně v BBCH 00-09,
Post-emergentně v BBCH 10-18
2) Pre-emergentně, postemergentně max. BBCH 10

AT

1) Pre-emergentně v BBCH 00-09,
Post-emergentně v BBCH 10-18
2) Pre-emergentně, post-		
emergentně max. BBCH 10

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace sklizní.
• Doporučená dávka vody je 100-400 l/ha. Maximální počet aplikací v plodině: 1x.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
BUTISAN® STAR představuje kvalitní, prověřené a flexibilní
herbicídní řešení ochrany řepky olejky proti plevelům. Je možné ho použít jak v sólo aplikaci v dávce 2,0 l/ha, bez ohledu
na růstovou fázi řepky, nebo i ve stále častějších sekvečních
ošetřeních (pre i post-emergentně).
Praktické přínosy:
•
•
•
•
•
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léty prověřený a osvědčený herbicid
vynikající selektivita i při silnějších stážkách po aplikaci
použití sólo a v stále častejších sekvečních ošetřeních
pre i post-emergentní použití
bez závažných aplikačních omezení

Postřik se provádí před vzejitím, nebo i po vzejití, nezávisle na růstové fázi řepky, nejlépe v růstové
fázi 1. pravého listu řepky. Působení přípravku závisí na půdních podmínkách. U povrchově vyschlých půd se účinek projeví až po následujících srážkách. Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytná
kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba
uválet. Ošetření na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Pro
zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1.5-2 cm a semena řepky musí
být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. Účinnost může být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy půdy.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

ŘEPKA OZIMÁ:
Pro sólo pre-emergentní, širokospektrální aplikaci proti dvouděložným a chundelce, aplikujte dávku
2,0 l/ha, bez ohledu na růstovou fázi řepky, vždy před vzejitím plevelů.
Při preemergentní aplikací s cílem posílení účinnosti na svízel přítulu a další rychle rostoucí plevele,
lze doporučit i tank-mix kombinace s úč. látkou clomazone (360 g/l), v dávkách Butisan Star 1,8 l/ha
+ 0,1 l/ha herbicidu s účinnou látkou clomazone (doporučená aplikace nejdéle do 3 dnů po zasetí).
Kombinace bez negativního vlivu na růst řepky, i v případě silných srážek po aplikaci.
Velmi zajímavá se stále častěji jeví dělená technologie ošetření 1,8 l/ha Butisan Star (kdy pre-emergentní aplikací se zbavíme nejškodlivějších plevelů s rychlým podzimním rozvojem), následovaná druhou herbicidních aplikací časně post-emergentně, přípravky Bonaxa/Galera Podzim v dávce 0,2 l/ha.
Tuto druhou herbicidní aplikaci zároveň spojíme s graminicidním odplevelením (Select Super, Targa
10 EC, Pantera QT), takže se nejedná o žádný další vstup navíc.
Butisan Star je možné aplikovat i post-emergentně, ne však později než v růstové fázi děležních
listů plevelů. Dávkování 1,8 l/ha Butisan Star společně s 0,2 l/ha Bonaxa/Galera Podzim.
(poznámka: Galera Podzim je ochraná známka společnosti Corteva Agriscience Czech)

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
PLEVELE CITLIVÉ: psárka polní, béry, lipnice
roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha,
chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva
žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky,
kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec
přímořský, heřmánky, rmeny, rdesno červivec,
lebedy, máky, lilek černý, kolenec rolní,

hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec,
merlík bílý, čistec roční, svízel přítula.
PLEVELE MÉNĚ CITLIVÉ: oves hluchý, violka
trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní,
rdesno ptačí, penízek roní, obilniny – výdrol,
bažanka roční, opletka obecná.

MENŠINOVÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA
1) k plodině, 2) k ŠO

HOŘTICE
SAREPTSKÁ
ŘEDKEV
OLEJNÁ

Plevele dvouděložné,
Plevele lipnicovité jednoleté

LNIČKA SETÁ
KATRÁN
ETIOPSKÝ

Plevele lipnicovité jednoleté,
Plevele dvouděložné
jednoleté

2,0

1,5 – 2,0

AT

1) Pre-emergentně, časně postemergentně
2) post-emergentně max.
BBCH 10

AT

1) Pre-emergentně, časně postemergentně
2) Pre-emergentně, post-		
emergentně max. BBCH 10
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HERBICIDY

DICOTEX

®

DICOTEX® je selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v trávnících.
Kombinace čtyř účinných látek obsažených v přípravku se vhodně doplňuje a zajišťuje účinnost
proti širokému spektru jednoletých i vytrvalých
dvouděložných plevelů. Přípravek působí systémově – účinné látky procházejí přes listy a stonky
plevelů, dále jsou rozváděny floémem do rostliny, kde nepříznivě ovlivňují fotosyntézu a dělení buněk. U zasažených rostlin plevelů dochází
k deformacím listů i stonků a plevele následně
hynou.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

SLOŽENÍ:

70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA,
42 g/l MCPP-P, 20 g/l dicamba

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

1 l, 5 l, malé/hobby balení
v maloobchodní síti

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel
(pouze u 5l balení)

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

DÁVKA V l/ha

7,5 l/ha
TRÁVNÍKY

Plevele dvouděložné

Postřik
75 ml / 100 m2

DÁVKA APLIKAČNÍ
KAPALINY

OL

POZNÁMKA

1

• Max. 1x

300 l/ha
3 l vody / 100 m2
(koncentrace 2,5 %

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a vstupem člověka nebo zvířat
na ošetřený pozemek.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
DICOTEX® je systémový selektivní herbicid vyvinutý pro aplikace do trávníků. Účinkuje proti širokému spektru dvouděložných plevelů. Účinné látky narušují fotosyntézu a dělení buněk, pro optimální účinnost jsou důležité vhodné podmínky
pro aktivní růst rostlin.
Hlavními přínosy jsou:
• Efektivní hubení velmi širokého spektra plevelů v trávnících
• Kombinace 4 účinných látek v jednom přípravku
• Aplikace postřikem
• Bezpečný pro uživatele
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DICOTEX® je doporučené aplikovat na plevele v kompaktních, dobře založených trávnících od fáze
ukončeného odnožování (BBCH 29) nejdříve 5 dní po seči. Další sečení trávníku může následovat
nejdříve za 7 dní. Aplikace se provádí ručním, nebo strojovým postřikovačem. Plevele v počátečních
vývojových fázích jsou citlivější a účinnost přípravku podporují příznivé klimatické podmínky pro
aktivní růst plevelů, tj. především teplota nad 10 °C, světlo a vlhkost.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin.
Mimořádně citlivá je především réva vinná. V blízkosti vinic lze ošetřovat jen za vhodných podmínek
(bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot existuje riziko poškození révy vinné výpary z přípravku.
Trávu a seno ošetřené přípravkem Dicotex je zakázáno zkrmovat, lze ji však kompostovat.
Při teplotách nad 10 °C postačují cca 3 hodiny mezi aplikací a srážkami.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: jetel plazivý, pampeliška
lékařská, sedmikráska chudobka

MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE: černohlávek obecný,
pryskyřníky, řebříček obecný

DOPLŇUJÍCÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky
• Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob
• Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce
s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
• Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný při respektování ochranné lhůty.
• Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší
(ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše.
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ETHOFOL X
®

HERBICIDY

ETHOFOL® X je selektivní herbicid proti plevelům v cukrovce, krmné řepě a červené řepě salátové. Ethofol X je nová formulace selektivního
postemergentního herbicidu proti dvouděložným plevelům a jednoletým travám v kulturách
cukrovky. Obsahuje 500 g/l účinné látky ethofumesate, která patří do skupiny benzofuranů.
Přípravek má kontaktní i reziduální účinek, účinná látka proniká přes listy i kořeny vzešlých plevelů a inhibuje buněčné dělení. Zasažené plevele přestávají růst a postupně odumírají. Účinek
se projeví za 4 – 8 dní podle povětrnostních
podmínek. Jako jedna z mála účinných látek působí ethofumesát spolehlivě proti lipnici roční
při jejím vzcházení.

PLODINA
CUKROVKA
ŘEPA KRMNÁ
ŘEPA
SALÁTOVÁ
ČERVENÁ
CUKROVKA
ŘEPA KRMNÁ
ŘEPA
SALÁTOVÁ
ČERVENÁ

SLOŽENÍ:

500 g/l ethofumesate

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

Plevele dvouděložné,
jednoleté,
Plevele jednoděložné,
jednoleté

2 l/ha

AT

• Preemergentně
max. 1x

Plevele dvouděložné,
jednoleté,
Plevele jednoděložné,
jednoleté

0,1 – 1,2 l/ha*
V dělené aplikaci
2x 0,6 l/ha

AT

• Ve fázi:
Plodiny od 21 BBA**
Plevele 10-11 BBCH

* pro zajištění kontaktního účinku je vhodné aplikaci doplnit přípravky Betasana SC, nebo Bettix 700 SC ve formě tank-mixu
** BBA 21 = BBCH 12

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
ETHOFOL® X je selektivní herbicid, který má kontaktní i reziduální účinek. Je absorbován listy i kořeny plevelů a účinek je
vidět během 4-8 dní po aplikaci, v závislosti na klimatických
podmínkách. Kontaktní účinek přípravků podporuje vyšší
teplota a vzdušná vlhkost.
Hlavními přínosy jsou:
• Kontaktní i půdní účinek
• Snadná kombinovatelnost
• Zlepšuje stabilitu vodních emulzí PMP
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ETHOFOL® X je možné aplikovat buď preemergentně, nebo postemergentně. Při preemergentní aplikaci se používá plná dávka 2 l/ha, postemergentní aplikace se provádí 2x dávkou 0,6 l/ha
v intervalu 15 dní od fáze, kdy má řepa vyvinutý alespoň 1 pár pravých listů.
Při intenzivním slunečním svitu hrozí nebezpečí poškození porostu, proto přípravek aplikujte při
teplotě do 21 °C a za nižší intenzity slunečního svitu. Odstup od následujících srážek by měl být
alespoň 6 hodin, neaplikujte přípravek při riziku ranních mrazíků 7 dní po aplikaci. Předpokladem
účinnosti je dostatečná půdní vlhkost, účinná látka musí být aktivována například srážkami.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Na půdách s vyšší sorpční schopností, na středních půdách a na půdách s vysokou náchylností
na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Na písčitých půdách, obzvláště
s obsahem humusu do 1 %, nelze přípravek aplikovat! Pokud po aplikaci následují intenzivnější
srážky existuje riziko proplavení přípravku do kořenové zóny a k poškození ošetřovaného porostu,
a to zejména na lehčích půdách.
Přípravek neaplikujte na oslabený porost, například poškozený škůdci, chorobami, nedostatkem
živin, nebo vlivem nepříznivého počasí.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: bažantka roční, béry,
drchnička rolní, chundelka metlice, konopice
polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční,
psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička
krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní

MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE: chrpa modrák,
ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí,
rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský,
kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý,
oves hluchý, violka rolní

ROZŠÍŘENÍ SPEKTRA
ÚČINNOSTI
• Aplikaci přípravku ETHOFOL® X na vzešlé plevele je vždy vhodné doplnit herbicidy s kontaktní účinností. Výbornou volbou jsou přípravky na bázi účinných látek phenmedipham,
které posílí spektrum účinku proti rdesnu, svízeli a ovsu hluchému.
• Pro posílení účinnosti na široké spektrum plevelů v raných vývojových fázích, zejména merlíků, je nejvhodnějším partnerem přípravek
Betasana SC v dávce 1,5 – 3,0 l/ha. Tato kombinace je vhodná na pozemcích bez laskavců.
• Pro posílení účinnosti proti pcháči osetu je
vhodné doplnit ošetření přípravkem na bázi
účinné látky clopyralid.
• Proti trávovitým plevelům se aplikace přípravku Ethofol X doplní systémovým graminicidem
Targa 10 EC nebo Pantera QT v dávce v dávce
registrované proti jednoletým travám.
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OPTICA TRIO
®

HERBICIDY

OPTICA® TRIO je selektivní postemergentní
herbicid proti dvouděložným plevelům v obilninách. Má systémové působení. Účinné látky
ze skupiny fenoxykyselin jsou přijímány listy
a lodyhami plevelů, jsou velmi dobře rozváděny a postupně zasahují celou plevelnou rostlinu až ke kořenům. Projevem účinku jsou listové
a stonkové deformace a následné hynutí rostlin. Účinné látky jsou obsažené ve formě aminů,
které mají podstatně nižší odpar než estery používané v jiných přípravcích na bázi fenoxykyselin. Na citlivé plevele působí i v jejích pozdějších
vývojových fázích.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS
PŠENICE
OZIMÁ
JEČMEN
OZIMÝ
JEČMEN
JARNÍ

Pcháč oset
Plevele dvouděložné
jednoleté

SLOŽENÍ:

310 g/l dichlorprop-P, 160 g/l
MCPA, 130 g/l mekoprop-P

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

2 x 10 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA V g/ha

1,5 – 2,0

• AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
• Dávka vody – 150 – 400 l/ha

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
OPTICA® TRIO se vyznačuje vysokou účinností proti vytrvalým plevelům jako je pcháč oset, smetanka lékařská, přeslička rolní, šťovík, svlačec apd., pokud je aplikovaná v době, kdy
mají již tyto plevele dostatečnou listovou plochu k přijmutí
přípravku. Velmi dobře hubí také výdrol řepky v jakékoliv fázi,
podrůstající vojtěšku, výdrol slunečnice, máku, nebo plevelnou řepu.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
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3 systémové účinné látky ze skupiny fenoxykyselin
Vhodná jarní alternativa k sulfonylmočovinám
Velmi rychlý projev účinku (již za 2-3 dny)
Velmi široké spektrum účinku včetně svízele, kakostů,
rozrazilů, úhorníku, máku vlčího a ptačince žabince
• Výborná účinnost na vytrvalé plevele (pcháč, přeslička,
svlačec) vč. hubení i podzemních částí

OL

POZNÁMKA

AT

• Postemergentně, max. 1x
• Ozimé obilniny
do BBCH 30
• Jarní obilniny BBCH 11-30
• Aktivně rostoucí plevele
do fáze 2 pravých listů
(BBCH 12)

OPTICA® TRIO je růstový herbicid, proto je třeba provádět aplikace při teplotách nad 10 ˚C.
Pro dosažení spolehlivého účinku by plevele měly být ve stádiu 2-3 pravých listů. Pří silnějším
zaplevelení pcháčem osetem se doporučuje oddálit aplikaci do doby, kdy má pcháč velikost kolem
15 cm. Optica Trio se nepoužívá k ošetření obilnin s podsevem.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE (1,5 l/ha): hořčice rolní,
řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, penízek
rolní, heřmánek nevonný, ptačinec žabinec,
konopice polní, rmen rolní, pcháč oset, merlík
bílý, opletka obecná
MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE (1,5 l): svízel přítula,
heřmánkovec přímořský, mák vlčí, zemědým
lékařský

CITLIVÉ PLEVELE (2 l/ha): hořčice rolní, řepka
výdrol, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula,
heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec,
konopice polní, penízek rolní, heřmánek
nevonný, rmen rolní, merlík bílý, opletka
obecná, mák vlčí, pcháč oset
MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE (2 l/ha): rozrazil
perský, rdesno ptačí, zemědým lékařský

PRAKTICKÁ UPOZORNĚNÍ
• Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných
plodin.
• Postřiková kapalina nesmí zasáhnout sousední
porosty úletem, ani odparem.
• Mimořádně citlivá je vinná réva a chmel.
• V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen
za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být
citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.
• Za účelem ochrany těchto necílových rostlin
dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m
od okraje ošetřovaného pozemku.
• Pěstování následných plodin je bez omezení.
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PANTERA QT
®

HERBICIDY

PANTERA® QT je selektivní herbicid určený
k hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru
plazivého. Jedná se o moderní graminicid, kde
vedle účinné látky hrají důležitou roli smáčedla,
penetranty, surfaktanty a další pomocné látky,
které zabezpečují optimální průnik, transport
a uložení účinné látky v rostlině. U graminicidů
z hlediska účinnosti na trávovité plevele hraje
formulace zásadní roli. Úkolem formulace je zajistit, aby byla účinná látka ve správném čase,
množství a kvalitě na správném místě. Optimální teplota pro působení přípravku je nad 10 °C.
Při teplotách 5 – 10 °C se účinek sice zpomaluje,
avšak herbicidní efekt se nesnižuje.

PLODINA

SLOŽENÍ:

40 g/l quizalofop-p-tefuryl

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

POZNÁMKA

BRAMBORY,
CUKROVKA,
HOŘČICE BÍLÁ,
HRÁCH NA ZRNO,
ŘEPA KRMNÁ, LEN
SETÝ, MÁK,
SLUNEČNICE ROČNÍ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

1,0 – 1,5
2,25

• BBCH plevelných trav 12–21
• 3–5 listů (10–20 cm) pýru

2,0 – 2,25

LESNÍ POROSTY

plevele lipnicovité,
třtina křovištní
plevele lipnicovité,
třtina křovištní

LESNÍ ŠKOLKY

plevele lipnicovité jednoleté
lipnice roční, pýr plazivý

1,2 – 1,5
2,0 – 2,25

plevele lipnicovité jednoleté

1,0 – 1,5

pýr plazivý

2,25

ŘEPKA OLEJKA
JARNÍ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

1,2 – 1,5
2,0 – 2,25

• BBCH plevelných trav 12-29
a 3-5 listů (10-20 cm) pýru

ŘEPKA OLEJKA
OZIMÁ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý
výdrol obilnin

1,0 – 1,5
2,25
0,7 – 1,0

• BBCH plevelných trav 12–29
• 3–5 listů (10–20 cm) pýru
• BBCH plevelných trav 12-21

ŘEPA SALÁTOVÁ
ČERVENÁ

1,5 – 2,0

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
PANTERA® QT je nejrychleji působící graminicid s vysokou
selektivitou vůči kulturním plodinám. Obsahuje moderní,
uzavřenou molekulu účinné látky.
Hlavními přínosy jsou:
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• výkonný „dopravní systém“ účinné látky
• jedinečnost uzavřené molekuly účinné látky
(vyšší odolnost smyvu deštěm)
• naprostá selektivita vůči kulturním plodinám

• BBCH plevelných trav 12-21

• dvouleté síje, školkovaný
materiál
• BBCH plevelných trav 12-29
• BBCH plodiny 10-19
• BBCH plevelných trav 12-29
• BBA plodiny 10-19
• pýr 3-5 listů (10-20 cm)

PANTERA® QT se aplikuje výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy je většina z nich
ve stádiu od dvou listů do konce odnožování, v případě pýru ve stádiu 3 – 5 listů (výška 10 – 20 cm).
Dobrá pokryvnost je podmínkou úspěchu aplikace. Dávka přípravku se volí dle růstové fáze trav.
Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. K přípravku není
nutno přidávat smáčedlo.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace
a sklizní. S výjimkou lesním porostů, kde je dána agrotechnickým termínem použití, je OL 60 dní.
Doporučená dávka vody je 200 – 400 l/ha. Maximální počet aplikací v plodině je 1x. Herbicidní účinky jsou pozorovatelné asi po 7 – 14 dnech, za sucha a chladna i později.

POUŽITÍ V ŘEPCE
Dávka k hubení výdrolu obilnin v řepce se řídí
vývojovou fází výdrolu. Spodní hranici doporučené dávky (0,7 l/ha) lze použít u výdrolu pšenice a ječmene, jestliže se nachází v časné růstové fázi 1 – 2 listů. Dávka se adekvátně zvyšuje až
do 1,0 l/ha na odnožený výdrol. Na výdrol žita
a tritikale doporučujeme dávku zvýšit o 0,2 l/ha.

Přípravek je možné v řepce kombinovat s regulátory růstu na bázi CCC. Možná je rovněž kombinace s pomocnými rostlinnými přípravky či
fungicidy s morforegulačním účinkem společně
s ošetřením výdrolu. V případě kritického výskytu dřepčíků, je-li výdrol již dostatečně narostlý,
je možné přípravek Pantera® QT kombinovat
také s běžně používanými insekticidy (Cyperkill
Max v dávce 0,05 l/ha).

POUŽITÍ V CUKROVÉ ŘEPĚ
V cukrovce je možné přípravek Pantera® QT
kombinovat v dávce na jednoleté trávy s běžně používanými postemergentními herbicidy
(např. Betasana SC, Bettix 700 SC, Ethofol X,
apod.). V dávce proti pýru je vhodnější, nikoli
nutné, přípravek aplikovat samostatně.
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PARAMOUNT MAX
®

HERBICIDY

PARAMOUNT® MAX je kombinovaný herbicid
obsahující 2 prověřené účinné látky, tribenuron-methyl (skupina sulfonylmočovin) a florasulam
(triazolpyrimidin), obě pak patří do skupiny tzv.
ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice
se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně zastavením
růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle
vstřebávány listy a omezenou dobu i kořeny.
Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř
okamžitě po aplikaci, symptomy poškození
(chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů) se projeví
za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci,
max. do 2 týdnů.
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

SLOŽENÍ:

200 g/l florasulam,
400 g/l tribenuron-methyl

FORMULACE:

WG (ve vodě dispergovatelný
granulát)

BALENÍ:

12 x 250 g

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

POUŽÍTÍ NA
SVAŽITÝCH
POZEMCÍCH:

Povolen bez omezení

DÁVKA V g/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE
OZIMÁ,
JEČMEN OZIMÝ,
plevele dvouděložné
ŽITO OZIMÉ,
jednoleté
TRITIKALE
OZIMÉ, OVES
OZIMÝ
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AT

• BBCH plodiny 13-39,
na jaře

PŠENICE
JARNÍ,
JEČMEN JARNÍ,
OVES JARNÍ

25

AT

• BBCH plodiny 13-32,
na jaře

plevele dvouděložné
jednoleté

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace sklizní.
• Doporučená dávka vody je 200-300 l/ha. Maximální počet aplikací v plodině: 1x.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
PARAMOUNT® MAX je jarní postřikový herbicidní přípravek
ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení
jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní,
ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě
ozimém a tritikale ozimém.
Praktické přínosy:
•
•
•
•
•
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široká flexibilita použití
vynikající selektivita
špičková cena ha ošetření
možnost použití ve všech ozimých i jarních obilninách
bez aplikačních omezení v OP II. stupně a na svažitých
pozemcích

RŮSTOVÁ FÁZE PLEVELŮ: aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů,
optimálně ve fázi plevelů BBCH 10-16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých
listů. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

SPEKTRUM ÚČINNOSTI:
CITLIVÉ PLEVELE: heřmánkovec přímořský,
hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastuší
tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák
vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní,
pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno
ptačí, svízel přítula, výdrol řepky.

MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE: hluchavka nachová,
rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka
rolní.

PREVENCE VZNIKU REZISTENCE:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku
na bázi inhibitorů ALS, na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem
s odlišným mechanismem účinku.

NÁHRADNÍ PLODINY
V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu pouze obilninu. V kalendářním roce, ve kterém byla
provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit
obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých
podmínek pro odbourávání přípravku (sucho,
zásadité půdy) může dojít k poškození řepky
olejky. Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení. Přípravek
nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
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RELIANCE

®

HERBICIDY

RELIANCE® je selektivní postemergentní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu, určený
k hubení trav a dvouděložných plevelů v pšenici
ozimé, ječmeni ozimém, tritikale a žitu ozimém.
Obsahuje dvě účinné látky, diflufenican a flufenacet. Účinná látka flufenacet patří do chemické
skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor
dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Diflufenican
působí jako inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické
symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede
k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka rovněž blokuje biosyntézu karotenoidů
v chloroplastech.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS
PŠENICE
OZIMÁ
JEČMEN
OZIMÝ
TRITIKALE
OZIMÉ

plevele jednoděložné
jednoleté
plevele dvouděložné
jednoleté

SLOŽENÍ:

200 g/l diflufenican,
400 g/l flufenacet

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA V l/ha

0,6

ŽITO OZIMÉ

OL

POZNÁMKA

AT

• Růstová fáze plodiny
(BBCH 10-21)
• Růstová fáze plevelných
trav do začátku
odnožování (do BBCH 19)
• Růstová fáze
dvouděložných do fáze 3.
pravého listu (BBCH 13)

• AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
• Doporučená dávka vody 200 – 300 l/ha, maximální počet aplikací za sezónu je 1x na podzim.
• S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým
vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
RELIANCE® kombinuje 2 osvědčené účinné látky s různým
mechanismem účinku a působení. Flufenacet je přijímán
hlavně kořenovým systémem, hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem do růstových vrcholů.
Je účinný především na trávy, ale také na řadu běžných dvouděložných plevelů. Diflufenican vytváří na povrchu herbicidní
film, přes který přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou
látkou, která je přijímaná především hypokotylem a děložními
listy. Sekundárně je přijímán kořeny i listy.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
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Osvědčené herbicidní účinné látky (flufenacet & diflufenican)
Spolehlivé řešení trav a dvouděložných jedním tahem
Možnost použití ve všech ozimých obilninách
Robustní účinek na trávovité (chundelka, lipnice, psárka)
díky vysokému obsahu úč. l. flufenacet

RELIANCE® je určen k časně postemergentní, nebo postemergentní aplikaci. Tedy od vzejití obilniny
(růstové fáze BBCH 10, fáze 1. listu), až do vytvoření 1. odnože, tedy růstové fáze BBCH 21. Vzešlé
plevele by měly být tudíž v ranných vývojových fázích, optimálně od vzcházení do fáze prvních pravých listů.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Fáze plevelných trav (chundelka metlice, psárka) by měla být před začátkem odnožování (růstová
fáze do BBCH 19).
Dvouděložné plevele do fáze BBCH 13 (3. pravý list rozvinutý).
Obecným předpokladem spolehlivé účinnost přípravku je dostatečná půdní vlhkost, kvalitní seťové
lůžko, hloubka setí a urovnaný pozemek bez hrud. Nejsou vhodné trysky s hrubým kapénkovým
spektrem.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: chundelka metlice, lipnice
roční, svízel přítula, plevele heřmánkovité,
hluchavky, kokoška, kakost, mák vlčí, merlíky,
ptačinec žabinec, penízek, pomněnka,
rozrazily, violka rolní, řepka olejka – výdrol,
hořčice, zemědým lékařský.
MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE: psárka polní
a sveřepy (spolehlivá účinnost pouze
v registrované dávce 0,6 l/ha), locika
kompasová, výdrol slunečnice, laskavec
ohnutý, chrpa modrá.

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI (V %) HERBICIDU RELIANCE®
NA VYBRANNÉ SPEKTRUM PLEVELŮ
100

95

90

85

80

chundelka

svízel

heřmánkovec kokoška

hluchavky

violka

Reliance 0,5 l/ha POST

penízek

slunečnice

laskavec

chrpa

ptačinec

rozrazil

hořčice

Reliance 0,6 l/ha POST

25

SELECT SUPER
®

HERBICIDY

SELECT® SUPER je selektivní graminicid, specialista na trávy v řepce, cukrovce a máku setém.
Jeho účinnou látkou je clethodim, který patří
do chemické skupiny cyklohexanonů. Přípravek
účinkuje systemicky, jeho účinná látka proniká
přes listy vzešlých plevelů v průběhu 1 hodiny
po aplikaci a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Mechanismus účinku
spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, tím
dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost
podporují účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví
za 7-10 dní po aplikaci.
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

SLOŽENÍ:

120 g/l clethodim

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA
1) k plodině, 2) k ŠO

CUKROVKA
ŘEPA KRMNÁ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha
2,0 l/ha

56
56

1) BBCH 12-18
2) BBCH 12-29
1) BBCH 12-18
2) BBCH 12-29

ŘEPKA OLEJKA
OZIMÁ

plevele lipnicovité jednoleté,
výdrol obilnin

0,8 l/ha

120

1) BBCH 12-30
2) BBCH 12-15

MÁK SETÝ
JARNÍ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha
2,0 l/ha

90
90

1) BBCH 19-29
2) BBCH 12-29
1) BBCH 19-29
2) BBCH 12-29

SLUNEČNICE,
SÓJA

plevele jednoděložné
jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha

AT

2,0 l/ha

AT

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
SELECT® SUPER je díky obsahu výjimečné účinné látky ze skupiny tzv. DIMů přetrvávající inovací a vyčnívajícím produktem
mezi graminicidy do řepky, cukrovky, máku setého a dalších
plodin.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
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Výjimečná účinná látka mezi graminicidy
Bez nutnosti přidávat samostatná smáčedla, nebo olej
Bez omezení v ochranných pásmech vod a na svazích
Vhodný pro antirezistentní strategie

1) BBCH 12-19
2) BBCH 13-25
1) BBCH 12-19
2) f. výška 15-20 cm

SELECT® SUPER je graminicidem, jehož účinek výrazně urychluje vyšší teplota a dostatek vlhkosti
v půdě, stejně jako u ostatních herbicidů proti travám. Při hubení pýru nebo jednoletých trav je
určitě lepší s aplikací počkat na srážky. Likvidace trav pak bývá efektivnější nežli po nástřiku graminicidů na zaprášené listy suchem stresovaných rostlin s uzavřenými průduchy, kdy nedochází
k dostatečnému příjmu přípravku.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Přípravek Select Super je mísitelný se všemi běžně používanými herbicidy, fungicidy, insekticidy,
nebo hnojivy do všech plodin. Nejběžnější kombinace je na jaře s kontaktními herbicidy do cukrovky, pýrohubnou dávku je však obecně lepší aplikovat samostatně. Na podzim není problém mísit
v řepce ozimé s běžně používanou technologií (např. kombinace s prvním insekticidním ošetřením
proti dřepčíkům, pro ochranu porostu řepky ozimé ve velmi ranných vývojových fázích).

VYJÍMEČNOST MEZI
GRAMINICIDY
• Select Super je svou účinnou látkou ze skupiny „-dim“ (uč. látka clethodim) jediný z celé
skupiny graminicidů v ČR účinný na trávovité
plevele (např. psárka polní), kde je již prokázána rezistence proti „-fop“ graminicidům,
jichž je naprostá většina. Dle HRAC je zmíněná rezistence již plně prokázána v západní
Evropě (ve Francii i Německu). Projevy „neúčinnosti“ mohou být zaznamenány i na některých místech v ČR. Select Super je řešením
tohoto problému. Dále je Select Super jediný
herbicid specializovaný proti travám, z této
skupiny účinných látek v ready-mix formulaci
(tedy bez nutnosti míchání s žádnými dalšími
smáčedly či oleji).

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA
1) k plodině, 2) k ŠO

CIBULE

plevele jednoděložné
jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha

56

2,0 l/ha

56

JAHODNÍK

plevele jednoděložné
jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha

30

2,0 l/ha

30

MRKEV

plevele jednoděložné
jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha

40

2,0 l/ha

40

ZELÍ

plevele jednoděložné
jednoleté
pýr plazivý

0,8 l/ha

28

2,0 l/ha

28

1) od: 1. – 2. listu
2) BBCH 12-15
1) od: 1. – 2. listu
2) BBCH 14-16
1) před květem nebo po sklizni
2) BBCH 12-15
1) před květem nebo po sklizni
2) BBCH 14-16
1) BBCH 12
2) BBCH 12-15
1) BBCH 12
2) BBCH 14-16
1) po zakořenění sazenic
2) BBCH 12-15
1) po zakořenění sazenic
2) BBCH 14-16
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TARGA 10 EC
®

HERBICIDY

TARGA® 10 EC je selektivní postemergentní herbicid proti jednoděložným trávovitým plevelům
včetně pýru. Targa 10 EC obsahuje osvědčenou
účinnou látku quizalofop-P-ethyl, účinkuje systemicky. Účinná látka proniká přes listy vzešlých
plevelů a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, tím dochází ke destrukci pletiv citlivých trav. Zasažené
plevele přestávají růst a postupně odumírají.
Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují
účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle
povětrnostních podmínek projeví za 7-14 dní
po aplikaci, za podmínek nepříznivých pro růst
(sucho a chlad) se projeví později.

PLODINA

SLOŽENÍ:

100 g/l quizalofop-P-ethyl

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

POZNÁMKA

ŘEPKA OZIMÁ

výdrol obilnin
plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý
pýr plazivý

0,35 – 0,5 l/ha
0,5 – 0,75 l/ha
1,0 l/ha
1 – 1,25 l/ha

• na jaře max. do poloviny dubna
• na podzim při výšce pýru 10-15 cm

CUKROVKA,
ŘEPA KRMNÁ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

SLUNEČNICE

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

BRAMBOR

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1,0 l/ha

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
TARGA® 10 EC je herbicid – graminicid proti trávovitým plevelům včetně pýru. Jedná se o novou, modernější a koncentrovanější formulaci osvědčené účinné látky se systemickým
účinkem.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•
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Nová koncentrovaná formulace
Nízké dávkování
Bez jakýchkoli omezení
Nejvyšší selektivita a rychlost účinku
Špičková odolnost dešti

TARGA® 10 EC je přijímána trávovitými plevely, nebo výdrolem obilnin velmi rychle a naprosto spolehlivého účinku je dosaženo, i když se srážky dostaví už 1 hodinu po aplikaci. Za optimálních podmínek (teploty nad 20 °C a dostatek vláhy) postačuje k zajištění dobrého účinku odstup od srážek
jen 30 minut od aplikace. Přípravkem TARGA 10 EC se ošetřuje v době růstového optima plevelných
trav, tj. ve stadiu BBCH 12-29 trav. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina
trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

TARGA® 10 EC spolehlivě likviduje i kostřavu rákosovitou. V případě aplikace do porostu kostřavy
červené platí zákaz zkrmování. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou
kukuřice, obilniny a trávy. Před aplikací přípravku Targa 10 EC, a to zejména v řepce nebo cukrovce,
je třeba zbavit aplikační zařízení všech zbytků a usazenin jiných herbicidních přípravků (zejména
fenoxykyselin a sulfonylmočovin), aby nedošlo k následnému poškození zmíněných plodin. Pro zajištění kvalitního výplachu je doporučen přípravek Agroclean Liquid.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: výdrol obilnin, plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

POZNÁMKA

CIBULE,
ČESNEK

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

BOB

plevele lipnicovité jednoleté

0,5 – 0,75 l/ha

KOSTŘAVA
ČERVENÁ

plevele lipnicovité

0,5 l/ha

HRÁCH,
ČOČKA

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

LEN SETÝ

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

MRKEV,
PETRŽEL

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

• 4) semenné porosty
• 4) semenné porosty

RAJČE

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

• 3) pole
• 3) pole

ŘEPA SALÁTOVÁ plevele lipnicovité jednoleté
ČERVENÁ
pýr plazivý

0,5 – 0,75 l/ha
1 – 1,25 l/ha

• 1) od BBCH 10 do BBCH 19
• 1) od BBCH 10 do BBCH 19

ŠPENÁT

plevele lipnicovité jednoděložné

0,5 – 0,725 l/ha

• 1) postemergentně
• 2) od BBCH 12 do BBCH 29

LESNÍ
KULTURY

plevele lipnicovité
retardace třtiny křovištní
třtina křovištní – hubení

0,75 – 1,25 l/ha
1,5 – 2,0 l/ha

LESNÍ
ŠKOLKY – SÍJE

plevele lipnicovité

0,5 – 0,75 l/ha

LESNÍ ŠKOLKY
– STARŠÍ SÍJE,
SAZENICE
ZAŠKOLKOVANÉ

plevele lipnicovité

0,5 – 1,0 l/ha

• 4) na zrno
• 4) na zrno
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TITUS 25 WG
®

HERBICIDY

TITUS® 25 WG je selektivní systémový herbicid
ve formě mikrogranulátu dispergovatelného
ve vodě, k aplikaci proti vytrvalým a jednoletým
travám a dvouděložným plevelům v kukuřici
a bramborách. Je určený k postemergentním
aplikacím. Je snadno přijímán rostlinami. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých
rostlin krátce po postřiku. Má krátké reziduální
působení v půdě s poločasem rozpadu cca 10
dnů. Příjem vody a živin citlivými plevely je podstatně omezen již krátce po aplikaci, většina plevelů odumírá během 2-3 týdnů. Titus® 25 WG
působí především na trávy a některé dvouděložné plevele. K dosažení optimálního účinku
musí být vždy použit ve směsi s neionogenním
smáčedlem (Vivolt®).
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS
KUKUŘICE
mimo
kukuřice
cukrová

Plevele jednoděložné
jednoleté
Plevele jednoděložné vytrvalé
Plevele dvouděložné vytrvalé
Plevele dvouděložné
jednoleté

BRAMBORY

Plevele jednoděložné
jednoleté
Plevele jednoděložné vytrvalé
Plevele dvouděložné vytrvalé
Plevele dvouděložné
jednoleté

SLOŽENÍ:

250 g/kg rimsulfuron

FORMULACE:

WG (ve vodě
rozpustný granulát)

BALENÍ:

10 x 100 g
(+10x 1 l adjuvantu Vivolt)

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA V l/ha
Jednorázová aplikace
60 g/ha + 0,1 %
Vivolt
Dělená aplikace
2x 30 g/ha + 0,1 %
Vivolt
Jednorázová aplikace
60 g/ha + 0,1 %
Vivolt
Dělená aplikace
2x 30 g/ha + 0,1 %
Vivolt

OL

POZNÁMKA

AT

• BBCH kukuřice 11-17
• Plev. trávy 3-5 listů
• Plev. dvojdělož. 2-4 listy

AT

• Před zapojením porostu
brambor (důležité dobré
pokrytí plevelů)
• Plev. trávy 3-5 listů
• Plev. dvoudělož. 2-4 listy

• Dávka vody: 200-300 l/ha, maximální počet aplikací: 1 x max 60 g/ha/rok, nebo 2 x 30 g/ha/rok děleně
• Ochranná lhůta: AT je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
• Déšť do 2 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
TITUS® 25 WG je herbicidní mikrogranulát proti kontrolu trav
a dvouděložných v kukuřici a bramborách s možností jednorázové či dělené aplikace, s nízkou závislostí na průběhu
počasí díky postemergentní aplikaci.
Hlavními přínosy jsou:
• Výborná účinnost na trávy i širokolisté plevele
• Široké aplikační okno (až 7. list kukuřice)
• Bez omezení v ochranných pásmech vod a na svazích
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TITUS® 25 WG aplikujte postemergentně v zrnové a silážní kukuřici ve fázi 1. až 7. listu (BBCH 11-17)
v dávce nejvýše 60 g/ha případně děleně 2 x 30 g/ha (v závislosti na cílovém spektru plevelů), vždy
ve směsi s neionogenním smáčedlem Vivolt® (0.1 % obj.). Přípravek aplikujte vždy na aktivně rostoucí plevele po vytvoření 3-5 listů trav (BBCH 13-15 t.j. výšce 15-20 cm) a 2-4 listů dvouděložných
plevelů (BBCH 12-14).

HERBICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

V bramborách aplikujte Titus® 25 WG postemergentně zejména proti pýru plazivému a některým
dvouděložným plevelům. Pozor! Ošetření je účinné jen pokud přípravek dokonale zasáhne plevele,
t.j. při výšce porostu 5 cm, tedy ještě před zapojením porostu! Ošetřujte v dávce nejvýše 60 g/ha
+ 0.1 % Vivolt®, případně děleně 2 x 30 g/ha, po vytvoření 3-5 listů trav (BBCH 13-15 t.j. výšce
15-20 cm) a 2-4 listů dvouděložných plevelů (BBCH 12-14).
Dělená aplikace: 1. ošetření: 30 g/ha + 0.1 % Vivolt®, když mají plevele 3-4 listy, 2. ošetření: 30 g/ha
+ 0.1 % Vivolt® za 2-3 týdny po prvním ošetření na nové výhonky a nově vzešlé plevele. S pomocným
prostředkem Vivolt® vykazuje přípravek zvýšenou pěnivost.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
CITLIVÉ PLEVELE: pýr plazivý, čirok halepský,
ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry pcháče,
šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité
plevele, ptačinec žabinec, hořčice rolní,
pěťour maloúborný, ředkev ohnice, výdrol
slunečnice, řepeně, mléč rolní.
MÉNĚ CITLIVÉ PLEVELE: merlíky, rdesna
a lilek černý.

ŠIROKÉ APLIKAČNÍ OKNO
TITUS® 25 WG
Postemergentně, od 1. do 7. listu kukuřice
Jednorázová aplikace: 1 x 60 g + 0,1 % Vivolt
nebo dělená aplikace 2 x 30 g + 0,1 % Vivolt

00 09

10

11

12

14

15

16

17

34

53

63

31

FUNGICIDY
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FUNGICIDY

AFFIX

®

AFFIX® je širokospektrální fungicid ve formě
suspenzního koncentrátu k ochraně mnoha
kulturních plodin proti houbovým chorobám.
Uplatnění nachází v ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti klíčovým
houbovým chorobám, brambor proti kořenomorce bramborové, dále proti koletotrichovému
vadnutí brambor a k ochraně velkého množství
druhů zeleniny. Účinná látka azoxystrobin má
systémové a translaminární působení. Účinek
přípravku je preventivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku vzniku infekce.
Azoxystrobin působí dlouhodobě a zabraňuje
vzniku nové infekce po dobu 3–6 týdnů, v závislosti na podmínkách a tlaku chorob.
PLODINA

SLOŽENÍ:

250 g/l azoxystrobin

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE

braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová,
rez plevová, rez pšeničná

1,0

35

• BBCH plodiny 31-69

JEČMEN

hnědá skvrnitost ječmene,
rez ječná

1,0

35

• BBCH plodiny 31-59

ŘEPKA
OLEJKA

hlízenka obecná,
čerň řepková

1,0

35

• BBCH plodiny 60-71

BRAMBOR

kořenomorka bramborová,
koletotrichové vadnutí
bramboru

3,0

AT

• Aplikace při výsadbě

HRÁCH

strupovitost hrachu

1,0

14

• BBCH plodiny 51-61

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
AFFIX® je strobilurin s plně systemickými vlastnostmi a unikátním „Green“ efektem. Účinná látka azoxystrobin příznivě
působí na dlouhodobé udržení zelené asimilační plochy, účinnější příjem N a tím i lepší využití vody. Nespornou výhodou je
rovněž spolehlivá ochrana dorůstajících pletiv, výborná odolnost dešti a fotostabilita.
Hlavními přínosy jsou:
• praxí prověřený širokospektrální fungicid pro použití
v mnoha plodinách
• vhodný do tank-mix kombinací s triazoly (především
v obilninách a řepce)
• flexibilní dávkování pro optimální účinek (Green efekt,
dlouhodobost účinku)
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V obilninách se AFFIX® doporučuje především v tank-mix kombinaci 0,5 l/ha Affix + 0,3 l/ha Bounty.
Tato kombinace poskytuje spolehlivou ochranu praporcového listu jak v ozimé pšenici, tak i v jarním ječmeni a lze ji použít v technologiích jedné fungicidní aplikace, případně v sekvencích.
V řepce je proti hlízence obecné možná samostatná aplikace AFFIX® v dávce 1 l/ha, případně je
možná tank-mix kombinace rovněž s Bounty. Dávkování je v případě řepky třeba upravit na 0,5 l/ha
Affix + 0,5 l/ha Bounty. Doporučené je rovněž doplnění této kombinace na počátku květení o Atonik
v dávce 0,6 l/ha, pro navýšení výnosu a zvýšení odolnosti proti šešulovým škůdcům.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

V bramborách se AFFIX® aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout
vysazované hlízy.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
V OBILNINÁCH
VELMI DOBRÁ ÚČINNOST: braničnatka
pšeničná, braničnatka plevová, DTR, černání
pat stébel, hnědá skvrnitost ječmene, rez
pšeničná, rez plevová, rez ječná, plíseň sněžná
DOBRÁ ÚČINNOST*: rhynchosporiová
skvrnitost ječmene
SLABŠÍ ÚČINNOST*: padlí
* Účinnost na choroby rhynchosporiová skvrnitost
ječmene a padlí nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ.

PŘÍNOSY ÚČINNÉ LÁTKY
•
•
•
•
•
•

pozitivní působení na výnos a kvalitu
příznivý vliv na fyziologické procesy
plně systemické a translaminární působení
rovnoměrná distribuce v listech
dlouhodobá ochrana (až 6 týdnů)
vynikající tank-mix partner pro triazoly

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

CIBULE, CIBULE
Plíseň cibulová
ŠALOTKA

1,0

14

• Od BBCH 12 do BBCH 45

PÓR

Rez póru

1,0

21

• Od BBCH 12 do BBCH 45

MRKEV

Suchá skvrnitost listů mrkve

1,0

14

• Od BBCH 12 do BBCH 47

CHŘEST

Rez chřestová, černá hniloba
chřestu

1,0

–

• Od BBCH 51 do BBCH 92

BROKOLICE
ZELÍ HLÁVKOVÉ
KAPUSTA HLÁVKOVÁ
KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ
KAPUSTA KRMNÁ
KVĚTÁK

Alternáriová skvrnitost
brukvovitých, plíseň zelná

1,0

14

• Od BBCH 35 do BBCH 39
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TIOCAN

®

FUNGICIDY

TIOCAN® je vysoce flexibilní listový fungicid,
registrovaný proti velmi širokému spektru houbových chorob. Produkt ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně obilnin proti
stéblolamu, listovým a klasovým chorobám
a k ochraně řepky olejky v květu proti hlízence.
Působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu,
který je nezbytný pro tvorbu buněčných membrán patogenních organismů. Po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně
transportován a rozváděn i do těch částí rostlin,
které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se protektivním, výrazným kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením.

PLODINA

SLOŽENÍ:

250 g/l prothioconazole

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4x5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

OMEZENÍ NA
SVAŽITÝCH
POZEMCÍCH:

Řepka bez omezení,
obilniny 5 m veg. pás

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE
OZIMÁ,
TRITIKALE,
ŽITO

Stéblolam

0,8

35

• BBCH plodiny 25-31

PŠENICE
OZIMÁ,
TRITIKALE,
ŽITO

Padlí travní,
braničnatka pšeničná

0,8

35

• BBCH plodiny 30-59

PŠENICE

Braničnatka plevová

0,8

35

• BBCH plodina 30-59

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
TIOCAN® představuje opravdu velmi širokospektrální fungicid, který je použitelný v podstatě v průběhu celé vegetace
obilnin (od fáze plného odnožování, až do fáze květu obilnin),
proti chorobám spodního patra a dále všem významným listovým, či klasovým chorobám obilnin. Příjemným benefitem
je i možnost použití v řepce olejce proti hlízence obecné, bez
jakýchkoliv aplikačních omezení, navíc za zajímavou cenu/ha.
Praktické přínosy:
• jedna z nejlepších azolových účinných látek
• mimořádná flexibilita použití (T1-T3+) a široké spektrum
účinku v obilninách
• ochrana řepky v květu pro hlízence bez omezení
• možnost tank-mix kombinace i se Silwet Star (0,1 l/ha)
• bez omezení v ochranných pásmech vod II. stupně
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DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Fungicid Tiocan má opravdu velmi široké spektrum účinku a díky tomu je možné ho flexibilně použít
pro řešení mnoha specifických situacích daného ročníku. Díky velmi dobré účinnosti proti pravému stéblolamu a fuzariózám (vedle řady dalších listových chorob), je možné ho spolehlivě použít
od aplikačního termínu T1 (BBCH 31), respektive již od T0, což je fáze plného odnožování. Pro T2
aplikace je možné použití v tank-mix kombinaci s fungicidem Affix, po posílení a zvýšení dlouhodobosti účinku (doporučené použití v T2 je Affix 0,5 l/ha + Tiocan 0,4 l/ha). Stejně tak je možné použití
i v aplikačním termínu T3+, cílenému do fáze plného květu obilnin (BBCH 61-65).

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Již tradičně je třeba zmínit i smysluplnost kombinace se smáčedlem Silwet Star, v dávce 0,1 l/ha,
jehož použití má pro aplikace ochrany pat stébel, až pro klasové aplikace, významné technické
i ekonomické opodstatnění (zvýšení kvality postřiku, dokonalé roztažení účinné látky v porostu,
výraznou úsporu vody a zvýšení celkové produktivity/výkonu postřikovače za den).

SPEKTRUM ÚČINNOSTI V OBILNINÁCH
ÚČINNOST SÓLO: stéblolam (Tapesia yallundae), padlí travní (Blumeria graminis), fuzariózy (Fusarium
spp.), braničnatka pšeničná (Septoria tritici), braničnatka plevová (Septoria nodorum), hnědá skvrnitost
ječmene (Pyrenophora teres), rez ječná (Puccinia hordei), hlízenka obecná (Slerotinia sclerotiorum).

PŘÍNOSY ÚČINNÉ LÁTKY
PROTHIOCONAZOLE
• velmi široké spektrum účinnosti
• vysoká flexibilita použití (T0 až T3+)
• použití ve všech obilninách a v řepce
• možnost použití sólo, nebo v tank-mix kombinaci s Affix
(především v T2 obilniny a v řepce do květu)
• velmi zajímavá cena ošetření/ha
• vynikající na stéblolam, fuzariózy, braničnatky, hnědou skvrnitost
ječmene, hlízenku
• výborný pro kurativní ochranné zásahy
• bez aplikačních omezení v ochranných pásmech vod

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE

Fuzariózy klasů

0,8

35

• BBCH plodina 61-65

JEČMEN JARNÍ

Padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná

0,8

35

• BBCH plodiny 30-59

ŘEPKA

Hlízenka obecná

0,7

56

• BBCH plodiny 61-69

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Doporučená dávka vody je 200-400 l/ha. Maximální počet aplikací v plodině: 1x.
• Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné.
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FUNGICIDY

BOUNTY

®

BOUNTY® je širokospektrální fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky
a obilnin proti houbovým chorobám. Obsahuje systémově působící tebuconazole ze skupiny triazolových fungicidů. Tato účinná látka
narušuje u houbových patogenů biosyntézu
ergosterolu. Bounty se vyznačuje preventivní,
kurativní a eradikativní účinností proti širokému
spektru houbových patogenů. Rychle se vstřebává do zelených částí rostliny a systemicky se
v nich šíří akropetálním směrem.
* omezení platí pro aplikaci do pšenice ozimé, ječmene jarního, jarní a letní aplikaci do řepky olejky
PLODINA

SLOŽENÍ:

430 g/l tebuconazole

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen*

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

ŘEPKA
OLEJKA

fomová hniloba řepky

0,6

AT

• Na podzim: BBCH 14-18
• Na jaře: BBCH 30-39

ŘEPKA
OLEJKA

hlízenka obecná

0,6

56

• BBCH plodiny 55-69

PŠENICE
OZIMÁ

padlí travní, braničnatka
pšeničná, braničnatka plevová,
rez pšeničná, rez plevová

0,6

35

• BBCH plodiny 30-59

PŠENICE
OZIMÁ

fuzariózy klasů

0,6

35

• BBCH plodiny 61-69

JEČMEN
JARNÍ

hnědá skvrnitost ječmene,
rez ječná

0,6

35

• BBCH plodiny 30-59

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
BOUNTY® působí v řepce na fomovou hnilobu a hlízenku obecnou.
Vykazuje vedlejší růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin a přispívá ke zvýšení odolnosti
proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání. V pšenici ozimé je kromě fuzarióz klasů účinný také proti rzím,
padlí travnímu, braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a dosahuje vedlejší účinnosti proti helmintosporióze pšenice. V ječmeni jarním je účinný proti rzi ječné, hnědé skvrnitosti ječmene a dosahuje
vedlejší účinnosti proti padlí travnímu a rynchosporiové skvrnitosti.
Hlavními přínosy jsou:
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• vysoce koncentrovaná, moderní SC formulace
• vynikající tank-mix partner pro Affix (azoxystrobin)
v obilninách a řepce
• široké spektrum účinku, rychlý systémový účinek
• preventivní, kurativní i eradikativní působení účinné látky

ŘEPKA: na podzim se ošetřuje proti fomové hnilobě řepky (Phoma lingam) ve stádiu 4.-8. listu. Při
podzimním ošetření se projevují i růstově regulační vlastnosti přípravku. V případě aplikace na jaře,
po nástupu vegetace, se doporučuje ošetření ve fázi prodlužovacího růstu řepky olejky, tedy v BBCH
31-35. Proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) se ošetřuje nejčastěji v době plného květu, tedy
kdy je cca 50-60% květů otevřených (cca BBCH 65). Tento fungicidní zásah rovněž působí proti černi
řepky (Alternaria brassicae).

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

PŠENICE OZIMÁ: díky širokému, registrovanému aplikačnímu oknu přípravku od růstové fáze
BBCH 30, do fáze BBCH 69, jsou možné velmi široké možnosti použití. Nejvhodnějším termínem
pro použití Bounty® je aplikace v termínu T2 (BBCH 39, praporcový list) společně s fungicidem Affix®
(více viz. Affix®). Další možností je samostatná aplikace ve fázi T3 (braničnatka plevová, rzi), případně
až fáze T3+ proti klasovým fuzariózám. Ošetření se nedoporučují provádět za intenzivního slunečního svitu a teplotách nad 25 ˚C. Obzvláště pro klasové aplikace se doporučuje tank-mix kombinace
s přípravkem Silwet Star.
JARNÍ JEČMEN: v jarním ječmeni je termín aplikace v technologiích 1 fungicidního ošetření směřován do růstové fáze BBCH 32/33 a obdobně jako v pšenici do tank-mix kombinace s fungicidem
Affix®. V technologiích 2 fungicidních ošetření je hlavním termín ošetření pro kombinaci Bounty +
Affix termín T2-T3 (praporcový list až plně vymetaný klas), což představuje hlavní fungicidní zásah
v sezóně. Rovněž jako u pšenice, se doporučuje především pro klasové aplikace doplnit o Silwet
Star (maximální roztažení postřiku do obtížně dostupných struktur klasů).

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
PŠENICE: braničnatka pšeničná (Septoria
tritici), braničnatka plevová (Septoria nodorum),
DTR (Drechslera tritici-repentis), padlí travní
(Blumeria graminis), rzi (Puccinia spp.), černě
(Alternaria spp.), fuzariózy (Fusarium spp.).
JEČMEN: hnědá skvrnitost ječmene
(Pyrenophora teres), rez ječná (Puccinia
hordei), rhynchosporiová skvrnitost ječmene
(Rhynchosporium secalis), padlí (Blumeria spp.).
ŘEPKA: fomová hniloba řepky (Phoma lingam),
hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum),
čerň řepky (Alternaria brassicae).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (aplikační omezení):
• Podzimní aplikace do řepky olejky: Za účelem ochrany podzemních vod neaplikujte tento ani
žádný jiný přípravek obsahující účinnou látku tebuconazole více než 1x za dva roky na témže pozemku.
• Jarní aplikace do řepky olejky ozimé i jarní a do jarních a ozimých obilnin (1 x 0,6 l př./ha ~ 1 x 258 g
ú.l./ha): s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
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CAPTAN 80 WG
®

FUNGICIDY

CAPTAN® 80 WG je nejpoužívanější, velmi účinný kontaktní fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí, jehož působení je převážně protektivní. Vykazuje rovněž i eradikativní
účinky s velmi dobrou perzistencí. Účinná látka
captan spadá do skupiny ftalimidů, potlačuje
růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.
Tvoří páteř ochrany jabloní ve všech ovocnářsky
vyspělých zemích a její používání stále narůstá
v souvislosti s nástupem rezistence strupovitosti k jiným skupinám přípravků (strobiluriny).

PLODINA

SLOŽENÍ:

800 g/kg captan

FORMULACE:

WG (ve vodě rozpustný
granulát)

BALENÍ:

2 x 10 kg

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V g, kg/ha

OL

POZNÁMKA

JÁDROVINY

Strupovitost

2,1 kg/ha

28

• Max. 5x
• Interval mezi ošetřeními
7-10 dnů

BRUKVOVITÁ
ZELENINA

Padání klíčních rostlin
zeleniny

4 g/kg
8 – 12 ml vody/kg

AT

• Moření mokré

OKURKA
TYKEV

Padání klíčních rostlin
zeleniny

3 g/kg
10 – 15 ml vody/kg

AT

• Moření mokré

• Jádroviny: termín ošetření od BBCH 53-54, po nasazení plodů (BBCH 69) max. 3 aplikace. Maximální počet aplikací
5 x v průběhu vegetačního období.
• V případě použití do světlice barvířské, přípravek není vyloučen z použití v ochranných pásmech II. stupně povrchové
a podzemní vody.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
CAPTAN® 80 WG je širokospektrální kontaktní fungicid
proti strupovitosti jádrovin s registrovaným použitím v řadě
významných minoritních plodin. Je to přípravek tvořící páteř
ochrany jabloní před strupovitostí a dalšími chorobami.
Hlavními přínosy jsou:
• nejpoužívanější kontaktní fungicid do jádrovin
• vícesměrný mechanismus působení (nepravděpodobnost
vzniku rezistence)
• registrace v SISPO (přípravek vhodný pro integrovaný
systém pěstování ovoce)
• povolení ve světlici barvířské a k mokrému moření zeleniny
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CAPTAN® 80 WG se doporučuje použít formou následných postřiků od fáze „myšího ouška“.
Celkový počet aplikací je omezen na 5, po nasazení plodů se přípravek aplikuje maximálně 3x. Interval použití je 7 – 10 dnů. Přípravek je vhodný pro použití v integrovaném systému pěstování ovoce.
Aplikuje postřikem, nebo rosením.
Přípravek CAPTAN® 80 WG je kontaktní fungicid, proto není chráněn příjmem rostlinou proti smyvu
deštěm. Při srážkách nad 20 mm, které se dostaví po aplikaci, doporučujeme pro zajištění spolehlivé účinnosti v daném intervalu postřik opakovat.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Mokré moření osiv zeleniny se provádí na mořičkách typu rotostat. Množství vody na jednotku osiva
se volí podle druhu a povahy konkrétního osiva tak, aby bylo rovnoměrně ošetřeno po celém povrchu.

DODATEČNÉ INFORMACE
K ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU
CAPTAN 80 WG
• V jádrovinách Captan 80 WG mimo strupovitosti potlačuje také hnilobu jablek (Gloeosporium fructigenum)* a plísně typu Botrytis*. Vykazuje také vedlejší efekt na padlí (Podosphaera
leucotricha)*.
• Captan 80 WG se aplikuje i jako prostředek
mající kladný vliv na narůst velikosti plodů
ovoce**.
• Jeho použití snižuje výskyt rzivosti* plodů
a mezi odzkoušené vedlejší projevy také patří
snížení výskytu skládkových chorob*.
• Výhodou účinné látky captan je velmi nízké riziko
vzniku rezistence patogena, která se i po letech
intenzivního používání prakticky nevyskytuje.
• Maximální limit reziduí pro země EU (EU-MRL) účinné látky captan v jádrovém ovoci činí 10 ppb.
V integrované produkci jablek, určených pro výrobu dětské výživy, lze Captan 80 WG použit v dávce 2,1 kg/ha do 20. května (max. 2 aplikace po odkvětu).
* Účinnost na choroby hniloba jablek (Gloeosporium fructigenum), plísně typu Botrytis, padlí
(Podosphaera leucotricha), rzivost a skládkové choroby nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ.
** Účinnost na nárůst velikosti plodů ovoce nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA
KOŘENOVÁ
ZELENINA

SVĚTLICE
BARVÍŘSKÁ

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V g, kg/ha

OL

POZNÁMKA

Padání klíčních rostlin
zeleniny

4 g/kg
10 – 20 vody/kg

AT

• Moření mokré

AT

• Semenné porosty
• Od BBCH 20 do BBCH 35
• Max. 1x, dávka vody
300 – 500 l

Houbové choroby

0,2 % kg/ha
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FUNGICIDY

EMPARTIS

®

EMPARTIS® je nový, kombinovaný fungicid obsahující účinné látky boscalid a kresoxim-methyl.
Obě účinné látky se doplňují ve svých účincích
proti houbovým patogenům, které spočívají
v inhibici klíčení spor, potlačování růstu mycelia a tvorby spor. Nejlepších účinků se dosahuje
při preventivním použití. Účinná látka kresoxim-methyl je přijímána rostlinou a systemicky rozváděna a ukládána do rostlinných pletiv. Účinná látka boscalid tvoří depoty pevně vázané
na voskovou vrstvu. Z těchto depotů je účinná
látka dlouhodobě průběžně uvolňována a difúzními procesy rozdělována po povrchu rostliny.
Na základě dvou rozdílných mechanismů účinku poskytuje přípravek výbornou, dlouhotrvající
ochranu.

PLODINA

SLOŽENÍ:

200 g/l boscalid,
100 g/l kresoxim-methyl

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

4x5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

POUŽÍTÍ NA
SVAŽITÝCH
POZEMCÍCH:

Povolen bez omezení

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE

stéblolam

1,5

56

• BBCH plodiny 30-32

PŠENICE

braničnatka pšeničná,
rez pšeničná

1,5

56

• BBCH plodiny 30-49

JEČMEN

hnědá skvrnitost ječmene,
rez ječná

1,5

56

• BBCH plodina 30-49

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Doporučená dávka vody je 100-300 l/ha. Maximální počet aplikací v plodině: 1x.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
EMPARTIS® představuje velmi zajímavou novinku mezi širokospektrálními fungicidy a ve fungicidní ochraně obilnin je na
trhu jedinou dostupnou kombinací účinné látky boscalid (ze
skupiny tzv. SDH inhibitorů) a kresoxim-methylu (ze skupiny
QoI inhibitorů). Jedná se o robustní fungicid vyznačující se
dlouhodobou účinností (ochranným působením) proti širokému spektrum houbových chorob.
Praktické přínosy:
• Nový účinnostní standard proti stéblolamu
• Vynikající účinnost proti padlí, stéblolamu, braničnatkám
• Špička proti chorobám ječmene (padlí, hnědá skvrnitost,
rynchosporium, ramularia)
• Ideální do T1 v pšenici i ječmeni & do T2 v pšenici
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OZIMÁ PŠENICE: APLIKACE V T1: fungicid Empartis se vyznačuje vynikající účinností proti pravému
stéblolamu a proti padlí travnímu a představuje tak skutečnou inovaci v segmentu časného, T1
fungicidního ošetření. V případě silného a pravidelného výskytu stéblolamu, náchylné odrůdy, či
častého pěstování pšenice po pšenici, se doporučuje plná dávka fungicidu, tedy 1,5 l/ha. Tato dávka
představuje opravdu robustní a vysoce spolehlivou ochranu proti stéblolamu a představuje na trhu
nový účinnostní standard proti této chorobě pat stébel. Samozřejmostí je účinnost a ochrana
proti dalším listovým chorobám vyskytujícím se v porostu počátkem vegetace (padlí, braničnatky
a rzi). V případě nízkého až středního tlaku chorob je v T1 dostačující dávka 1,0 l/ha.

FUNGICIDY

							

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

APLIKACE V T2: Vedle aplikace v T1 je fungicid Empartis, díky svému složení a kombinaci účinných
látek se systemickým a dlouhodobým působením, předurčen pro účinné a dlouhotrvající T2 aplikace, které jsou cílené do růstové fáze BBCH 39 (resp. 37-45), tj. ochrany praporcového listu. Fungicid aplikovaný v této fázi poskytuje spolehlivou ochranu listového aparátu až do případné cílené
aplikace proti klasovým fuzariózám v květu obilnin (T3+).
JEČMEN JARNÍ: v jarním ječmeni bývá termín aplikace nejčastěji směřován do jednoho hlavního
fungicidního ošetření a to do růstové fáze BBCH 32/33, kdy je již listový aparát mohutnější a dochází k lepšímu pokrytí (obalení) porostu ochranným fungicidem a dlouhodobé ochraně. Doporučená
dávka je pro kvalitní a dlouhodobou ochranu v technologii jednoho fung. ošetření 1,5 l/ha.
V případě potřeby další, klasové aplikace se doporučuje fungicid Endotor v dávce 1 l/ha, pro cílené
fuzariózní aplikaci v květu pak fungicid Tiocan 0,8 l/ha.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI V OBILNINÁCH:
ÚČINNOST: stéblolam (Tapesia yallundae), padlí travní (Blumeria graminis), fuzariózy (Fusarium spp.), braničnatka pšeničná (Septoria tritici), braničnatka plevová (Septoria nodorum), rez pšeničná (Puccinia recondita),
hnědá skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), rynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis), ramuláriová skvrnitost ječmene (Ramularia collo-cygni), rez ječná (Puccinia hordei), rez žitná (Puccinia dispersa).

DOPORUČENÉ POUŽITÍ V OZIMÉ PŠENICI:
Aplikace v T2
(BBCH 37-45)
Empartis 1,5 l/ha
(Silwet Star 0,1 l/ha)

Aplikace v T1
(BBCH 31-32)
Empartis 1,0– 1,5 l/ha
(Silwet Star 0,1 l/ha)

21

25

29

PLODINA

30

31

32

37

39

49

51

59

61

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

ŽITO

rynchosporiová skvrnitost,
rez žitná

1,5

56

• BBCH plodina 30-49

TRITIKALE

Padlí travní, braničnatky,
rez pšeničná

1,5

56

• BBCH plodiny 30-49

69
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ENDOTOR

®

FUNGICIDY

ENDOTOR® je širokospektrální, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu
k ochraně pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, fuzáriím, k ochraně ječmene
před padlím, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene
a rynchosporiovou skvrnitostí, k ochraně řepky olejky jarní proti hlízence a k ochraně řepky
olejky ozimé proti fomové hnilobě brukvovitých
a fomovému černání, s výborným morforegulačním účinkem. Účinná látka metconazole patří
do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově systémově a vykazuje velmi dobrý preventivní účinek. Při ošetření řepky ozimé vykazují
podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu
rostlin a je omezeno přerůstání a vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

SLOŽENÍ:

60 g/l metconazole

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

POUŽITÍ NA
SVAŽITÝCH
POZEMCÍCH:

Povolen bez omezení

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

ŘEPKA
OLEJKA
OZIMÁ

Fomová hniloba brukvovitých,
fomové černání krčku řepky
olejné

1,2 – 1,5

56

• Podzim: od BBCH 16
do BBCH 18
• Jaro: od 39 BBCH,
do BBCH 59

ŘEPKA
OLEJKA
JARNÍ

Hlízenka obecná

1,5

56

• Jaro: od BBCH 61
do BBCH 65

PŠENICE

Padlí travní, rzi,
braničnatka plevová

1,5

42

• BBCH 31 až 59

JEČMEN

Padlí travní, rzi, hnědá skvrnitost ječmen, rynchosporiová
skvrnitost ječmene

1,5

42

• BBCH 31 až 59

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Doporučená dávka vody je 200-400 l/ha.
• Maximální počet aplikací v plodině: 1x.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
ENDOTOR® je foliární listový fungicid s velmi širokými možnostmi použití jak v obilninách (ozimých i jarních formách
pšenice a ječmene), tak v řepce olejce ozimé, i jarní. Účinná
látka metconazole vykazuje hloubkový, systemický účinek,
s vynikající perzistencí a dlouhodobým působením.
Praktické přínosy:
•
•
•
•
•
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osvědčená a prověřená účinná látka v ochraně řepky i obilnin
vynikající v T3/T3+ pro komplexní ochranu klasu obilnin
spolehlivá fung. ochrana a morforegulace řepky na podzim
při jarní apl. v řepce zabraňuje pohlehnutí a podporuje větvení
flexibilní fungicid bez jakýchkoliv aplikačních omezení
v ochranných pásmech vod a na svazích!

ŘEPKA OLEJKA: při podzimní aplikaci proti Phoma lingam přípravek zároveň zajišťuje spolehlivý morforegulační účinek, jehož účelem je zesílení kořenového krčku pro omezení přerůstání porostu a bezpečné přezimování). Pro tuto zásadní, důležitou, podzimní aplikaci je doporučen Endotor v dávkách
0,7-1,2 l/ha (řepky seté před a v agrotechnickém termínu). Je důležité provést ošetření v růstové fázi
4-6 listů. Pokud se nepodaří Endotor aplikovat ve fázi 4-6 listů v dávce 0,7 l/ha, je nutné nad každý
další list (nad 6 listů) zvýšit dávku fungicidu o 0,1 l/ha, až do dávky 1,2 l/ha. Maximální povolená dávka
fungicidu Endotor je 1,5 l/ha, používá se však velmi výjimečně na velmi časně seté a přerůstající hybridy řepky. Podle vývoje počastí a stavu porostu je také možné v případě nutnosti provést i druhou
morforegulaci, např. fungicidem Bounty. Termínově je vhodná a doporučená kombinace s biostimulátorem Tonivit v dávce 1,0 l/ha, která výrazně podporuje tvorbu kořenového systému, významně
zvyšuje příjem živin rostlinami a zlepšuje celkový vývoj porostu a odolnost vůči stresovým vlivům. Další
možností aplikace fungicidu Endotor je aplikace na jaře na začátku prodlužovacího růstu (výška porostu max. 20-30 cm, dávka max. 1 l/ha), kdy vedle fungicidního účinku dochází k podpoře/stimulaci
větvení řepky olejky.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

OBILNINY: v pšenici a ječmeni je registrované použití v růstových fázích BBCH 31 (začátek sloupkování), až BBCH 59 (konec metání). Fungicid Endotor doporučujeme použít buď v různých kombinacích
(např. s Affix, nebo Akord), jak pro T1, T2, tak především pro sólo ochranu v T3 (ochrana klasu). Nejvhodnější dávkou je dávka 1,0 l/ha.
MÍSITELNOST: Fungicid Endotor (60 g/l metconazole) je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy a biostimulátory. Není doporučené použití v tekutých hnojivech typu DAM 390.
OCHRANA PROTI REZISTENCI: k zabránění vzniku rezistence se nedoporučuje tento přípravek
nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným
fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje
účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
ÚČINNOST: fomová hniloba brukvovitých, fomové černání krčku řepky olejné, hlízenka obecná,
alternária, padlí travní, braničnatka plevová, rzi, fuzariózy, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová
skvrnitost ječmene.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ V ŘEPCE:
Affix 0,5 l/ha + Tiocan 0,5 l/ha
(+ Silwet Star 0,1 l/ha)
Endotor 1,0 l/ha + Multoleo 2,0 l/ha
(+ Silwet Star 0,1 l/ha)
Endotor 0,7-1,2 l/ha
+ Tonivit 1,0 l/ha
(+ Silwet Star 0,1 l/ha)

11

12

14

16

19

32

53

57

65

69

74

82

89
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FUNGURAN PROGRESS
®

FUNGICIDY

FUNGURAN® PROGRESS je kontaktní fungicid
na bázi hydroxidu měďnatého, který je vyráběn
přímo z kovové mědi o velmi vysoké čistotě, vyznačuje se proto podstatně nižším obsahem těžkých kovů. Díky nejmodernější formulaci umožňuje výrazné snížení aplikované mědi na hektar.
Účinek mědi je založen na preventivním ošetření, čímž se proti houbovým chorobám vytvoří
bariéra, která brání klíčení spor a jejich prorůstání do rostlinných pletiv. Vyznačuje se vysokou
přilnavostí k povrchu listů a vysokou odolností
proti smyvu deštěm.

PLODINA

SLOŽENÍ:

537 g/kg hydroxid měďnatý
(obsah čisté mědi 350 kg/ha)

FORMULACE:

WG (ve vodě dispergovatelné
granule)

BALENÍ:

1 x 10 kg

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V kg/ha

OL

POZNÁMKA

CHMEL

Plíseň chmelová

2,4 – 5,4

7

• BBCH 37 – 89
• Max 2x v intervalu 7-14 dnů

RÉVA VINNÁ

Plíseň révová

1,0 do BBCH 61
2,0 od BBCH 61

21

• BBCH 11 – 81
• Max 4x v intervalu 8-12 dnů

JÁDROVINY

Strupovitost

1,8
(0,3 – 0,6 / 1 m
výšky koruny / ha)

AT

• Před květem, dle
signalizace, max. 4x
v intervalu 7-10 dnů

JÁDROVINY

Strupovitost

1,8
(0,3 – 0,6 / 1 m
výšky koruny / ha)

14

• Od BBCH 74, dle signalizace
• Max 3x v intervalu 7-14 dnů

JÁDROVINY

Nektrinová rakovina

3,0
(1 kg / 1 m výšky
koruny / ha)

AT

• Po sklizni, při zjištění
výskytu,
• Max 3x v intervalu 21 dní

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
FUNGURAN® PROGRESS je moderní širokospektrální měďnatý fungicid a baktericid. V nové špičkové formulaci obsahuje spolehlivou hydroxidovou formu mědi, která dosahuje vyšší
účinnosti.
Hlavními přínosy jsou:
• nízký obsah čisté mědi na hektar
• moderní, bezprašná formulace s vynikající pokryvností
• vysoká odolnost smyvu deštěm (již po 15 min.)
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FUNGURAN® PROGRESS je možné použít v systémech integrované produkce (SISPO, IPZ, Ekovín)
i v ekologickém zemědělství. Je tolerantní vůči dravému roztoči Typhlodromus pyri, takže ho lze použít v sadech, kde je tento druh introdukovaný. V integrované produkci jablek, určených pro výrobu
dětské výživy lze Funguran® progress použít dle registrace v dávce 4 kg/ha.
Díky nové formulaci je dostatečná odolnost proti smyvu deštěm již po 15 minutách od aplikace.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Při přípravě aplikační směsi se nejdříve rozpustí Funguran® progress a poté ostatní složky za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku mísitelnosti za použití místní vody. Nedoporučuje se míchat se substancemi výrazně kyselé povahy.
Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití
jiných přípravků na bázi mědi.

MODERNÍ WP FORMULACE
FUNGURANU PROGRESS
• Hydroxidová forma mědi dosahuje vyšší účinnosti oproti formě síranové nebo oxichloridové
a je současně šetrnější k postřikovací technice
z hlediska koroze. Díky unikátnímu výrobnímu
postupu je hydroxid měďnatý v přípravku Funguran® progress ve formě jednak jehlicovitých
krystalů, ale i ve formě krystalů plochých. Díky
tomu má Funguran® progress jednak vynikající
pokryvnost listové plochy a zároveň konstantní
rychlost uvolňování účinných Cu2+ iontů.

Funguran OH 50 WP
formulace

Funguran progress
formulace

• Velmi rychlé přilnutí přípravku zajišťuje rychlou jistotu účinku v případě srážek, což je klíčové zejména v nevyzpytatelném jarním počasí.
Rychlost odolnosti ke smývání je u měďnatých
přípravků klíčová.

• Při vývoji přípravku Funguran® progress byla věnována maximální péče optimalizaci velikosti
částic. Několikaletým výzkumem se zjistilo, že optimální velikost částic hydroxidu měďnatého pro
dosažení co nejvyšší účinnosti je v rozmezí 1 – 4 μm. Funguran® progress obsahuje nejméně 62 %
částic této velikosti. Tato forma umožňuje dokonalé ulpívání a optimální rozmístění částic na povrchu na povrchu rostlin.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V kg/ha

OL

POZNÁMKA

PECKOVINY

Suchá skvrnitost listů
peckovin
Skvrnitost listů třešně

3,0
(1 kg / 1 m výšky
koruny / ha)

AT

• Před květem, při zjištění
výskytu
• Max 3x v intervalu 7-10 dnů

BRAMBOR

Plíseň bramborová

2,0

14

• Podle signalizace
• Max 4x v intervalu 7-10 dnů

BRAMBOR

Černání stonků bramboru
(Erwinia carotovora)

0,009 kg / 100 kg
Max. 100 l vody/ha
(0,252 kg/ha)

AT

• Před výsadbou, při výsadbě
• Výsadba max 2800 kg/ha

OKR. DŘEVINY
(DO V. 50 cm)

Bakteriální skvrnitost listů

2,0

AT

• Od BBCH 12, dle signalizace
• Max 4x v intervalu 10-14 dnů
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PYRUS 400 SC
®

FUNGICIDY

PYRUS® 400 SC je kontaktní fungicid do jabloní,
hrušní a do révy vinné, jehož účinná látka pyrimethanil patři do skupiny anilino-pyrimidinů.
Přípravek působí preventivně (a krátce kurativně)
a vyznačuje se translaminárním a fumigačním
efektem. Translaminární prostup účinné látky
umožňuje zasáhnout i latentní infekci a zvyšuje
odolnost ke smyvu deštěm. Fumigační efekt je
velmi důležitý pro zajištěni spolehlivé ochrany
uvnitř hroznů, kam se aplikační kapalina těžko
dostává. Mechanismem účinku přípravku Pyrus
400 SC je inhibice vylučovaní enzymů, pomoci
kterých houba degraduje rostlinné pletivo. Tím
je zabráněno pronikáni infekce a rozvoji choroby. Účinkuje i při nižších teplotách (už od 5°C),
kdy systemicky působící DMI fungicidy ještě nefungují. Snižuje hladinu oxidáz, což má příznivý
vliv při kvašeni moštu nebo rmutu.

PLODINA

SLOŽENÍ:

400 g/l pyrimethanil

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l, 4 x 5 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

JABLOŇ,
HRUŠEŇ

Strupovitost

1,0 l/ha,
nebo 0,33 l/ 1m
výšky koruny/ha

56

• Max. 4x, BBCH 10-69
• Dávka vody 150 – 1500 l/ha
• interval mezi ošetřeními
7 dní

VINNÁ RÉVA

Plíseň šedá

2,0

21

• Max. 1x 200 – 1000 l
vody/ha

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů (např. pyrimethanil, cyprodinil) v révě vícekrát než 1x, v jabloních a hrušních více než 4x za vegetační sezónu.
Neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů jinak než preventivně
nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
PYRUS® 400 SC je kontaktní fungicid k ochraně jabloní
a hrušní proti strupovitosti a révy vinné proti plísni šedé
s translaminárním a fumigačním efektem. Penetruje do rostlinných pletiv a po úplném zaschnutí již není srážkami výrazně ovlivněna účinnost.
Hlavními přínosy jsou:
• spolehlivá účinnost již od 5˚C
• odlišný mechanismus účinku oproti ostatním fungicidům
• kontaktní, lokálně systémové a fumigační působení
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RÉVA VINNÁ: Aplikace se provádí nejčastěji v době zaměkání bobuli, postřik je třeba směrovat
do zóny hroznů a zajistit dokonalou pokryvnost. V případě velmi příznivých podmínek pro rozvoj
infekce se ošetřuje proti plísni šedé také v době dokvétáni a při uzavírání hroznů.
JABLOŇ, HRUŠEŇ: Přípravek je vhodný pro aplikace počátkem sezóny (od fáze zeleného poupěte
až do květu) a potom pro poslední ošetření. Vyznačuje se silnou ochranou proti strupovitosti na listech.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

MÍSITELNOST: Pyrus 400 SC je mísitelný s běžně používanými fungicidy, insekticidy i s listovými
hnojivy. Nedoporučuje se mísit s látkami silně zásadité povahy a s přípravky obsahujícími hliník
(fosetyl-Al). Výhodná je kombinace s hnojivem InCa, které se ve stejném terminu používá proti
předčasnému zavadáni třapiny a svou kyselou povahou zlepšuje a prodlužuje fungicidní účinek
přípravku Pyrus 400 SC. Při přípravě aplikační směsi je třeba přidávat jednotlivé složky postupně
(nemísit koncentráty).
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU REZISTENCE: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek
nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů (např. pyrimethanil, cyprodinil) v révě více než než 1x, v jabloních a hrušních ne více než 4x za vegetační sezónu a ne jinak než
preventivně, případně co nejdříve na počátku výskytu choroby.

STRUPOVITOST
(VENTURIA INAEQUALIS)

Původcem je mikroskopická houba přezimující
na opadlých, napadených listech, odkud infikuje
rašící pupeny. Kritické období pro šíření a infekci je od fáze růžového poupěte až do doby dvou
týdnů po odkvětu. V tomto období je doporučené ošetření fungicidem Pyrus 400 SC, s jistotou účinku i za nízkých teplot do 5 °C. V případě
deštivého počasí je velmi užitečná i kurativní
účinnost. Aplikaci je možné v intervalu 7 dní až
4x opakovat.

PLÍSEŇ ŠEDÁ
(BOTRITIS CINEREA)

Botrytida je polyfágní mikroskopická houba. Šíří
se především za vlhkého a deštivého počasí, nejvíce jsou ohroženy mechanicky poškozené hrozny, například kroupami či obaleči. Hrozny napadá
od doby po odkvětu, až do úplné zralosti. Mladé
hrozny zasychají, u starších zasahuje stopky i třapiny, kde vznikají nekrotické skvrny a následně
dochází k zasychání. Napadené bobule za sucha
zasychají a za vlhka hnijí. Základní doba ošetření
fungicidem Pyrus 400 SC je fáze zaměkání bobulí. Fumigační efekt účinné látky pyrimethanil
navíc napomáhá působení uvnitř hroznu.
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SCORE 250 EC
®

FUNGICIDY

SCORE® 250 EC je systémový fungicid k ochraně
jádrovin proti strupovitosti a k fungicidní ochraně
řadě dalších minoritních plodin. Jedná se o celosvětově velmi hojně užívaný fungicid k ochraně
jádrovin proti strupovitosti s vedlejším účinkem
na padlí. Účinná látka patří do skupiny triazolů,
působí jako DMI inhibitor a zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách. Difenoconazole je přijímán přes listy, je
rozváděn translaminárně a akropetálně směrem
k novým přírůstkům v průběhu 24 hodin po ošetření. Po této době již nemůže být úč. l. smyta deštěm. Score® 250 EC se vyznačuje dlouhotrvajícím
preventivním účinkem s rovněž nejdelší kurativní
účinností (72-96 h po vzniku infekce).
PLODINA

SLOŽENÍ:

250 g/l difenoconazole

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

JÁDROVINY

Strupovitost

0,2

49

• Max. 3x za rok,
100-600 l vody/ha,
BBCH 61-84, int. 8-12 dní

CELER
BULVOVÝ

Septorióza celeru

0,2

14

• Max. 3 x,
400-600 l vody/ha, od
konce června, int. 14 dní

RAJČE,
PAPRIKA,
OKURKA

Padlí

0,4 – 0,6

3

• Max. 3 x, 1000-2000 l/ha,
pouze ve sklenících

OVOCNÉ
ŠKOLKY,
OKRASNÉ
ŠKOLKY

Padlí,
skvrnitost listů

0,2

AT

• Max. 4 x

OKRASNÉ
ROSTLINY

Padlí, rzi, skvrnitost listů

0,2

2

• Max. 2 x

• Jádroviny: preventivně, od stádia myšího ouška (BBCH 25-26). Kurativně nejdéle 96 h po vzniku infekce. Celkový počet
aplikací je max. 4. V IP pro výrobu dětské výživy max. 3x během vegetace, nejdéle do 30. 6.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
SCORE® 250 EC je praxí prověřený fungicid v sadech a v řadě
minoritních plodin. Velmi dobré jsou antirezistentní kombinace Score 250 EC + Captan 80 WG proti strupovitosti, případně
pro dosažení max. účinku proti padlí tank-mix Score 250 EC +
Topas 100 EC. Lze rovněž kombinovat s přípravky na bázi síry.
Hlavními přínosy jsou:
• nejdelší kurativní účinnost (až 96 h po vzniku infekce)
• vynikající na strupovitost s významným vedlejším účinkem
na padlí
• možnost použití v integrované produkci
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SPIROX D
®

PLODINA

SLOŽENÍ:

400 g/l spiroxamine,
50 g/l difenoconazole

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

VINNÁ RÉVA

Padlí révové, černá hniloba
révy vinné, červená spála

0,25 l/ha do BBCH 61
35
0,5 l/ha od BBCH 61

• Od BBCH 13 do BBCH 77
• Hrozny moštové

VINNÁ RÉVA

Padlí révové, černá hniloba
révy vinné, červená spála

0,25 l/ha do BBCH 61
35
0,5 l/ha od BBCH 61

• Od BBCH 13 do BBCH 69
• Hrozny stolní

FUNGICIDY

SPIROX® D je unikátní systémový fungicid určený do vinic pro kontrolu padlí révového, černé
hniloby révy vinné a červené spály. Obsahuje
2 účinné látky. Spiroxamine je systémová účinná
látka ze skupiny spiroketaminů a inhibuje syntézu sterolů. Difenoconazole je rovněž systémová
účinná látka ze skupiny triazolů, zastavuje vývoj
hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách – působí jako dimetylační
inhibitor (DMI). Úč. látky jsou absorbovány listy
a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

POZNÁMKA

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Dávka vody 200-1000 l/ha, aplikace postřikem či rosením, max. 2x/rok, interval 10-14 dní.
• S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým
vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
SPIROX® D je preventivní fungicid s významnou kurativní
účinností, díky čemuž rozšiřuje praktickou využitelnost svého použití. Nemá negativní vliv na kvašení a ani nezpůsobuje
zhoršení organoleptických vlastností vína. Je bezpečný pro
plodinu i produkci.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•

specialista na padlí révové a další choroby révy vinné
preventivní fungicid se silným kurativním účinkem
systemické působení obou účinných látek
odolnost dešti již 3 hodiny po aplikaci
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SULFOLAC 80 WG
®

FUNGICIDY

SULFOLAC® 80 WG je sirný fungicid s protektivním, kontaktním účinkem, rychlým nástupem
účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí
s vedlejší akaricidní účinností. V jádrovinám je
také používán proti strupovitosti. Síra, jako účinná látka je rozpustná v tucích a snadno tak proniká buněčnými membránami padlí a některých
dalších hub. Enzymaticky je pak síra redukována
na sirovodík, který v buňkách patogenů působí
jako buněčný jed. Produkt má rovněž významný
vedlejší akaricidní účinek.

PLODINA

SLOŽENÍ:

798,4 g/kg síra

FORMULACE:

WG (ve vodě dispergovatelný
granulát)

BALENÍ:

1 x 10 kg

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V kg/ha

OL

POZNÁMKA

Padlí travní

6,0 kg

35

• 200-400 l vody

Strupovitost, padlí

3,5 kg
2,0 kg

7

• Max. 500 l/1 m výšky koruny,
před květem
• Max. 500 l/1 m výšky koruny,
po odkvětu

RÉVA VINNÁ

Padlí révové

3,6
4,8
2,4
3,2

28
(stolní)
56
(mošt.)

• Max. 400 l vody, od BBCH 09
• Max. 800 l vody, od BBCH 61
• Max. 1200 l vody, od BBCH 71
• Max. 1600 l vody, od BBCH 75

HRÁCH

Padlí

1,5

7

• 600 l vody
• Maximálně 3 aplikace

PŠENICE,
JEČMEN, ŽITO

JÁDROVINY

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
SULFOLAC® 80 WG je velmi jemná, granulovaná formulace s 80 % síry, smáčedlem a disperzním činitelem. Zajišťuje
rychlou rozpustnost ve vodě, bezpečnost pro obsluhu – nepráší, a zajišťuje vyšší pokryvnost listů díky velikosti částic
1-8 mikronů. Velmi pomalu sedimentuje a lze ji snadno znovu rozmíchat.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
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osvědčená přírodní účinná látka
nepůsobí negativně na dravého roztoče T. pyri
působení není ohroženo rezistencí patogenů
možnost použití v IP i ekologickém zemědělství

RÉVA VINNÁ: první ošetření se u nás zpravidla provádí při délce letorostů 20 cm a dále podle síly
infekčního tlaku v intervalech 5-10 dní. Ošetření nepůsobí negativně na populace dravých roztočů
Typhlodromus pyri nebo Euseus finlandicus, ani na řadu dalších užitečných predátorů (Aleochora
bilineata, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Peocilus cupreus a další).
JÁDROVINY: první ošetření se provádí ve stádiu myšího ouška a opakuje se v 5-10 denních intervalech
dle infekčního tlaku. Neošetřuje se při teplotách nad 25 ˚C. Na citlivých odrůdách může při silném slunečním záření aplikace síry zvyšovat výskyt rzivosti plodů. Mezi poměrně tolerantní odrůdy k síře paří:
Akane, Discovery, Gala, Gloster, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Melrose, Mutsu,
Prima, Red Delicious, Summerred, Vista Belle. Z hrušní potom např. Boscova nebo Williamsova.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

ANGREŠT: sluneční záření v obě aplikace a těsně po ní může u citlivých odrůd popálit listy.
OKRASNÉ ROSTLINY: neošetřujte při teplotách nad 25 ˚C a silném slunečním svitu. Před
postřikem vždy proveďte test na citlivost daných rostlin k síře. Mezi tolerantní druhy patří např.:
Acer sp., Ageratum houstonianum, Antirrhinum majus, Aquilegia hybr., Asparagus sp., Aster sp.,
Cheiranthus cheiri, Crataegus, Dahlia hybr., Delphinium cultorum, Doronicum sp., Freesia refracta,
Fuchsia hybr., Gladiolus hybr., Helleborus niger, Malus sp., Paeonia hybr., Pelargonium hybr.,
Quercus sp., Rosa sp., Solidago sp., Tulipa sp.

ODSTUP OD STRÁŽEK,
MÍSITELNOST
• přípravek není chráněn proti smyvu deštěm
příjmem rostlinou. Pří srážkách nad 25 mm,
které se dostaví po aplikaci, doporučujeme
pro zajištění spolehlivé účinnosti v daném
intervalu postřik opakovat.
• Sulfolac 80 WG je mísitelný s běžně používanými fungicidy, insekticidy i listovými hnojivy.
Do směsi se přidává jako poslední. Nelze jej
míchat s přípravky na olejové bázi.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V kg/ha

OL

POZNÁMKA

KOŘENOVÁ
ZELENINA

Padlí miříkovitých

1,5 l v 600 l vody

AT

• Max. 6x

ANGREŠT

Americké padlí angreštové

5 l v 1000 l vody
4,0 v 1000 l vody

7

• Před vyrašením
• Po vyrašení

OKURKY –
POLNÍ

Padlí

1,5 l v 600 l vody

3

• Max. 6x

OKRASNÉ
ROSTLINY

Padlí

2,5 l v 1000 l vody
3,75 l v 1500 l vody
5,0 l v 2000 l vody

AT

• Výška rostlin do 0,5 m
• Výška 0,5 – 1,25 m
• Výška 1,25 m a více

DUB

Padlí

1,2 l ve 200 – 600 l

AT

• Po vyrašení, max. 3x
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TOPAS 100 EC
®

FUNGICIDY

TOPAS® 100 EC je systémový fungicid k ochraně
mnoha kulturních plodin proti padlí. Úč. látka penconazole rychle proniká do pletiv a pohybuje se
směrem k novým přírůstkům. Již 30 min. po aplikaci je 40 % účinné látky v pletivech rostliny.
Z důvodu antirezistentní strategie je vhodné
používat Topas 100 EC vždy v kombinaci s kontaktním fungicidem Captan 80 WG. Touto kombinací lze ošetřovat ovocné výsadby (jádroviny)
opakovaně bez rizika nástupu rezistence.
U révy vinné a odrůd náchylných k padlí a na lokalitách s pravidelných vyšší výskytem je vhodné
posílit účinek kontraktním fungicidem na bázi
elementární síry (např. Sulfolac 80 WG). Pokud
se současně ošetřuje i proti peronospoře, lze
kombinovat Topas 100 EC s Curzate Gold.
PLODINA

SLOŽENÍ:

100 g/l penconazole

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Vyloučen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

JÁDROVINY

Padlí

0,5

14

• Max. 3x, v intervalu 10 dní

JÁDROVINY

Strupovitost

0,5

35

• Max. 3x, v intervalu 10 dní

RÉVA VINNÁ

Padlí

0,3

28

• Max. 2x, v intervalu 8 dní

OKURKA,
RAJČE,
PAPRIKA,
JAHODNÍK,
MELOUN,
CUKETA,
TYKEV,
BAKLAŽÁN

Padlí

0,5

3

* Max. 2-3x, intervaly
8-10 dní

ANGREŠT,
RYBÍZ ČERNÝ

Americké padlí angreštové

0,5

20

• Max. 2x, v intervalu 7 dní

* Pro maximální počet aplikací v konkrétní minoritní plodině, doporučené dávkování vody/ha a intervaly mezi jednotlivými
ošetřeními se vždy řiďte aktuální platnou etiketou přípravku.
• V IP pro dětskou výživu lze použít v dávce 0,45 l/ha (nejpozději do konce června).

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
TOPAS® 100 EC je systémově působící fungicid s preventivní
a kurativní účinností především proti padlí v jádrovinách, révě
a v mnoha dalších minoritních plodinách.
Hlavními přínosy jsou:
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• Výrazný „Stop efekt“ na padlí – zastavení šíření infekce
v počátcích napadení
• Praktická, ověřená a doporučená kombinace s fungicidem
Captan 80 WG
• Použití v SISPO i Ekovín, i pro dětskou výživu

JÁDROVINY: V ochraně proti strupovitostí a padlí na jabloních zajišťuje vysoce účinnou ochranu
tank-mix přípravků Topas 100 EC v dávce 0,45 l/ha + Captan 80 WG v dávce 1,8 l/ha. Tato tank-mix
kombinace se doporučuje rovněž v rámci antirezistentní strategie. Captan 80 WG chrání reziduálně povrch listů a plodů, Topas 100 EC působí systémově s kurativním účinkem. Touto osvědčenou
kombinací lze ošetřovat i vícekrát za vegetaci bez rizika nástupu rezistence.

FUNGICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Topas lze využít proti padlí zejména tam, kde selhávají strobilurinové fungicidy. V jádrovinách neaplikujte přípravek Topas 100 EC vícekrát než 3x za rok bez ohledu na škodlivý organismus.
Použití Topasu 100 EC je schváleno v SISPO i Ekovín. Maximální limit reziduí účinné látky penconazole pro země EU (EU-MRL) činí 0,2 mg/kg. V integrované produkci jablek určených pro výrobu
dětské výživy lze Topas 100 EC použít v dávce 0,45 l/ha, nejpozději do konce června.
RÉVA VINNÁ: u révy vinné, u odrůd náchylných
k padlí, a na lokalitách s vyšším výskytem padlí v předchozím roce je vhodné posílit účinek
kontaktními fungicidy na bázi elementární síry
(např. Sulfolac 80 WG).
Pokud se současně s ochranou proti padlí ošetřuje proti plísni révové (peronospoře), lze Topas
100 EC pro tento účel kombinovat s přípravkem
Curzate Gold, v intervalech mezi jednotlivými
postřiky 10-14 dní.
Při objemu postřikové kapaliny do 1000 l/ha
je třeba dodržet uvedenou dávku přípravku
na hektar, při vyšším množství pak doporučenou koncentraci.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

OKURKA, RAJČE,
PAPRIKA, JAHODNÍK,
MELOUN, MELOUN
VODNÍ, CUKETA,
TYKEV, BAKLAŽÁN

Padlí

0,5

3

• Max. 2-3x,
intervaly 8-10 dní *

OKRASNÉ ŠKOLKY,
OVOCNÉ ŠKOLKY

Padlí jabloňové

0,045 %

AT

• Max. 3x, interval 14 dní

* Pro maximální počet aplikací v konkrétní plodině, doporučené dávkování vody/ha a intervaly mezi jednotlivými
ošetřeními se vždy řiďte aktuální platnou etiketou přípravku.
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INSEKTICIDY
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FLORAMITE 240 SC
®

INSEKTICIDY

FLORAMITE® 240 SC je postřikový akaricidní
přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
(SC) k hubení svilušek ve skleníkových a na volně rostoucích okrasných rostlinách, skleníkovém
jahodníku, rajčatech, paprikách a okurkách pěstovaných ve skleníku. Účinná látka bifenazate
ovlivňuje svilušky tím, že způsobí hyperaktivitu
nervového systému, což má za následek úhyn
škodlivého činitele. Svilušky zasažené účinnou
látkou se stávají hyperaktivní přibližně po 3 hodinách a natrvalo přestávají přijímat potravu.
Následně jejich pohyb postupně klesá. Úhyn
nastává po 3-4 dnech.

PLODINA
JAHODNÍK
(SKLENÍK)

SLOŽENÍ:

240 g/l bifenazate

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

20 x 250 ml

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

Svilušky

0,4

1

• Max. 2x, BBCH 15-87
• Interval 7 dní
• Dávka vody 1000 – 1200 l

PAPRIKY,
OKURKY, RAJČE Svilušky
(SKLENÍK)

0,24 – 0,48

1

• Max. 3x
• Interval 7-14 dní
• Dávka se řídí výškou
porostu

OKRASNÉ
ROSTLINY

4 ml / 10 l vody

3

• Max. 2x
• OL pro uvádění
ošetřených rostlin na trh

Svilušky

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Poznámka k aplikaci: u rostlin s hustými listy a obtížným zasažením svilušek (žijí převážně na spodní straně listů) se
ošetření musí po 7 dnech opakovat. Přípravek používejte samostatně. Doporučená je však kombinace se smáčedlem
Silwet Star v koncentraci 0,03% (3 ml/10 l vody), pro zlepšení pokryvnosti rostlin přípravkem/účinnou látkou.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
FLORAMITE® 240 SC je vysoce účinný akaricid na působící
na všechny vývojová stádia (vajíčka, larvy, nymfy i dospělce)
svilušek. Účinkuje především jako kontaktní jed (nemá systemický či translaminární účinek).
Hlavními přínosy jsou:
• prověřený akaricid v široké škále odrůd zeleniny, jahod
a okrasných plodin
• výjimečný mechanismus účinku
• dlouhodobý reziduální účinek až 3 týdny
• zcela selektivní pro přirozené nepřátele používané
v biologické ochraně
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TALISMA EC
®

PLODINA

SLOŽENÍ:

80 g/l cypermethrin,
228 g/l piperonyl butoxid

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

réva, ovoce – ne,
zelenina – ano

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/t

OL

POZNÁMKA

OBILNINY
USKLADNĚNÉ

Skladištní škůdci

0,02

1

• Dávka vody 0,01 – 1 l/t

SKLADY
PRÁZDNÉ
(DEZINSEKCE
SKLADŮ)

Skladištní škůdci

0,03 – 0,06 l/100 m2

–

• 5 l/100 m2

INSEKTICIDY

TALISMA® EC je insekticidní postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC)
na bázi účinné látky cypermethrin k hubení skladištních škůdců v prázdných skladech a uskladněných obilninách. Hubí škůdce jako dotykový
a požerový jed. Další složkou přípravku je piperonyl butoxid (silice/extract z kůry brazilské
palmy). Přestože sám o sobě nemá pesticidní
účinek, je-li však přidán do insekticidních směsí, zejména s cypermethrinem, jejich společná
účinnost významně narůstá a to i na obtížně hubitelné škůdce. Inhibicí detoxikace účinné látky
se podstatně prodlužuje i doba účinnosti.

Postřik provádějte vždy ve směru větru (průvanu) od pracujících osob. Přípravek aplikujte v předepsané koncentraci rovnoměrným plošným postřikem v prázdných skladech tak, aby nedocházelo
ke stékání a hromadění postřiku. Aplikovat za mírného tlaku, aby se předešlo tvorbě velmi jemných
kapiček. Zvláště je potřebné pečlivě ošetřit místa, kde se mohou škůdci ukrývat (praskliny ve zdech,
rohy místností, prostor pod lištami, kryty, v prostorách technologického vybavení skladů a tak podobně. Pozor na aplikaci v blízkosti elektrických zařízení a rozvodných skříní!

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
TALISMA® EC je účinný insekticidní přípravek k dezinsekci
skladů i uskladněného obilí, s posíleným účinkem i proti obtížně hubitelným škůdcům, díky synergické kombinaci účinných
látek cypermethrin a piperonyl butoxid.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•

povoleno i k použití do plných skladů
rychlý nástup insekticidního účinku
likviduje i těžce hubitelné škůdce
dotykové i požerové působení
dostatečná perzistence
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CYPERKILL MAX
®

INSEKTICIDY

CYPERKILL® MAX je insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení
žravých a savých škůdců v obilninách, řepce olejce
ozimé, řepce olejce jarní, hořčici bílé, kukuřici, lnu
setém, brukvovité zelenině, cukrovém hrachu a fazolu na lusky, hrachu, bobu, fazolu a lupině, chřestu, cukrovce, krmné řepě, řepě salátové, tuřínu
a vodnici. Hubí široké spektrum savých a žravých
škůdců jako dotykový a požerový jed. Účinná látka
je v přípravku v 8 isomerech cis- i trans-. Všechny
tyto isomery jsou účinné, díky čemuž dochází k vyšší odolnosti účinné látky vůči nástupu rezistence.
Je fotostabilní a po zaschnutí je odolný dešti.
Působí velmi rychle (tzv. knock-down efekt). Spolehlivě působí při teplotách do 25 ˚C.
PLODINA

SLOŽENÍ:

500 g/l cypermethrin

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Réva, ovoce – ne;
zelenina – ano

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS
PŠENICE OZIMÁ, PŠENICE
JARNÍ, JEČMEN OZIMÝ,
JEČMEN JARNÍ, ŽITO, OVES,
TRITICALE, PŠENICE ŠPALDA

Mšice jako přenašeči viróz
Mšice

DÁVKA V l/ha

OL

0,05

28

POZNÁMKA
• BBCH 11-32
• BBCH 59-77

PŠENICE, JEČMEN,
ŽITO, OVES

Kohoutci

0,05

28

• BBCH 37-59

KUKUŘICE

Bzunka ječná

0,05

28

• BBCH 11-13

ŘEPKA OLEJKA OZIMÁ

Dřepčíci

0,05

AT

• BBCH 10-19

ŘEPKA OLEJKA JARNÍ,
HOŘČICE BÍLÁ

Dřepčíci

0,05

49

• BBCH 10-19

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, případně
agrotechnickým termínem použití.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
CYPERKILL® MAX je vysoce účinný insekticid proti savým
a žravým škůdcům s velmi rychlým působením a možností
použití v mnoha kulturních plodinách.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
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nová koncentrovaná formulace
velmi nízké dávkování na hektar
vysoký obsah účinných isomerů
vysoká účinnost díky EC formulaci

ŘEPKA OLEJKA – PODZIM, DŘEPČÍK – v posledních letech se stává nejvýznamnějším škůdcem,
škodícím na vzcházejících porostech řepky a kvůli malému listovému aparátu se nevyplatí používat
systemické insekticidy. Při pomalejším a nerovnoměrném vzcházení nových rostlinek se obvykle
postřik opakuje min. 2x a ekonomicky nejvýhodnější je právě pyrethroid.
ŘEPKA OLEJKA – JARO, KRYTONOSEC – proti krytonosci řepkovému se zasahuje zhruba za týden
po zjištění prvního výrazného náletu brouků do porostu (6 a více dospělců/1misku/3 dny).

INSEKTICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Proti krytonosci čtyřzubému se ošetřuje podle teploty za 18-21 dní po prvním výraznějším náletu
(12 jedinců /1 misku/3dny). Zpravidla se tento termín shoduje s prvním ošetřením proti blýskáčkům.
OBILNINY – PODZIM, MŠICE JAKO PŘENAŠEČI VIRÓZ – aplikace se provádí ihned po zjištění výskytu, v růstové fázi BBCH 10-29. V oblastech s pravidelným výskytem viróz je doporučené preventivní
použití cca měsíc po výsevu. V případě nízkého tlaku s aplikací počkejte o něco déle, teplý a vlhký
podzim podporuje výskyt a aktivitu mšic.
OBILNINY – JARO, KOHOUTCI – ošetřují se porosty s výskytem 0,6 ks vajíček nebo larev na stéblo.
Aplikace se provádí v době, kdy je poměr počtu vajíček a vylíhlých larev 1:2, nebo vyšší.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/ha

OL

Blýskáček řepkový
ŘEPKA
OLEJKA,
HOŘČICE
BÍLA

Krytonosec šešulový,
bejlomorka kapustová

POZNÁMKA
• BBCH 50-55

0,05

49

Krytonosec řepkový,
krytonosec čtyřzubý

• BBCH 60-73
• Dle signalizace
do BBCH 59

CUKROVKA,
KRMNÁ
ŘEPA, ŘEPA
SALÁTOVÁ

Osenice, housenky

0,05

14

• Dle signalizace

LEN SETÝ

Dřepčík pryšcový, dřepčík
lnový

0,05

49

• Dle signalizace

HRÁCH,
BOB, FAZOL,
LUPINA

Listopasi, housenky, mšice,
obaleč hrachový

0,05

14

• Dle signalizace

HRÁCH
CUKROVÝ,
FAZOL
NA LUSKY

Listopasi, housenky, mšice

0,05

7

• Dle signalizace

BROKOLICE,
KVĚTÁK,
KAPUSTA
RŮŽIČKOVÁ,
ZELÍ

Housenky

0,05

7

• Dle signalizace

CHŘEST

Chřestovníček obecný

0,05

7

• Po sklizni plodiny

VODNICE,
TUŘÍN

Osenice, housenky

0,05

14

• Dle signalizace
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STEWARD

®

INSEKTICIDY

STEWARD® je přípravek ve formě ve vodě
dispergovatelných granulí k ochraně široké škály plodin proti savým a žravým škůdcům. Jedná
se o vysoce spolehlivý insekticid s kontaktním
a požerovým účinkem. Indoxacarb blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím
okamžitě paralizuje nervovou soustavu škodlivého činitele. Nejpozději do 4 h po aplikaci dojde k úplnému zastavení žíru, během 1-3 dnů
potom k úhynu. Steward působí jako ovilarvicid,
ošetřovat by se tedy měla až nakladená vajíčka,
ne povrch rostlin před kladením.

PLODINA

SLOŽENÍ:

300 g/kg indoxacarb

FORMULACE:

WG (ve vodě dispergovatelný
granulát)

BALENÍ:

10 x 500 g

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Vyloučen (jádroviny)

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V kg/ha

OL

POZNÁMKA

JÁDROVINY

Obaleč jablečný

0,17

7

• Max. 4x, int. 10-14 dnů,
300-1000 l vody

JÁDROVINY

Obaleči slupkoví a pupenoví

0,17

7

• Max. 2x, int. 10-14 dní,
300-1000 l vody

JÁDROVINY

Píďalka podzimní
Housenky ostatních motýlů

0,17

7

• Max. 1x, 300 – 1000 l vody

KUKUŘICE

Zavíječ kukuřičný

0,125

AT

• Max. 2x, interval 20 dní
• Podle signalizace,
300-800 l vody

KUKUŘICE

Bázlivec kukuřičný

0,125

AT

• Dle signalizace, v době
hromadného výskytu
dospělců

• Ošetření se provádí na počátku líhnutí larev, postřikem nebo rosením.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
STEWARD® je kontaktní insekticid, který díky svým velmi dobrým toxikologickým vlastnostem nachází uplatnění v systémech integrované ochrany ovoce, zeleniny a révy vinné po celém světě.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•
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účinná látka s nízkým rizikem vzniku rezistence
výborná a rychlá účinnost zejména proti housenkám motýlů
neodpařuje se z povrchu rostlin za vyšších teplot
velmi dobrá odolnost dešti (již od 30 min. po apl.)
nízká toxicita – žádný nebo minimální vliv na dravé roztoče
a další užitečný hmyz

RÉVA VINNÁ: v révě vinné se ošetřuje proti obalečům na počátku líhnutí housenek 1. generace,
postřikem nebo rosením do růstové fáze BBCH 61 (počátek květu). Ochranná lhůta je poté pro
hrozny stolní 3 dny, pro hrozny moštové 14 dní. Dávka postřikové kapaliny se zpravidla používá
na hranici 300 l/ha, až 500 l/ha. Na počátku líhnutí larev 2. generace se ošetřuje ve vyšší dávce,
postřikem nebo rosením od růstové fáze BBCH 73 (bobule velikosti broku).
PREVENCE ROZVOJE REZISTENCE: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo
jiný, který obsahuje účinnou látku typu modulátoru sodíkových kanálů (např. indoxakarb), po sobě
bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

INSEKTICIDY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

MÍSITELNOST: produkt je mísitelný s běžně používanými fungicidy (Captan 80 WG, Curzate Gold,
Topas 100 EC apd.). Je stabilní v roztoku s hodnotou pH nižší než 10 po dobu 3 dnů po rozmíchání.
Pro jeho účinnost je však vhodnější spíše nižší pH. Nízké hodnoty pH zpomalují rozklad účinné látky a prodlužují tak dobu působení. Při použití s listovými hnojivy je třeba dávat přednost takovým,
které pH hodnotu roztoku snižují (např. Samppi).
Rovněž se velmi doporučuje tank-mix kombinace se Silwet Star v dávce 0,1 l/ha, díky níž lze výrazně
zlepšit pokrytí porostu účinnou látkou, snížit množství aplikované vody/ha a zvýšit tím efektivitu
práce a rovněž účinnost, díky zásahu ve správném termínu.

MAX. LIMITY REZIDUÍ
• Jablka, hrušky – 0,5 mg/kg
• Hrozny stolní i moštové – 2 mg/kg
• Kapusta, květák, zelí – 2 mg/kg
• Cukrové i ostatní kukuřice – 0,02 mg/kg
• V integrované produkci jablek pro dětskou
výživu lze Steward použít v dávce 0,17 kg/ha
do konce června.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V kg/ha

OL

POZNÁMKA

KUKUŘICE
CUKROVÁ

Zavíječ kukuřičný
Bázlivec kukuřičný

0,125

14

• Dle signalizace
• V době hromadného výskytu

KAPUSTA, ZELÍ,
KVĚTÁK

Bělásek řepový, bělásek
zelný, můra gamma, můra
kapustová, předivka polní,
můra zelná

0,085

3

• Max. 3x, inteval 10-14 dní
600-900 l vody

RÉVA VINNÁ

Obaleč jednopásý,
obaleč mramorový

0,1

3/14

0,15

3/14

0,1
0,15

3/14
3/14

RÉVA VINNÁ,
MOŠTOVÉ
Křisi
I STOLNÍ ODRŮDY

• Max. 3x, interval 10-14 dní
300-500 l vody, do BBCH 61
• Max. 3x, interval 10-14 dní
500-1000 l vody, od BBCH 73
• Max. 1x, do BBCH 61
• Max. 1x, od BBCH 61
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REGULÁTORY
RŮSTU
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REGULÁTORY RŮSTU

ATONIK

®

ATONIK® je regulátor/stimulátor růstu a výnosu s významným, praxí osvědčeným, anti-stresovým působením. Jeho účinné látky výrazně
urychlují důležité transportní procesy v jednotlivých buňkách a tím celkové fyziologické pochody v rostlinách. Po aplikaci Atoniku se výrazně
podpoří zejména tvorba kořenů a generativních
orgánů rostlin, příjem a transport živin a transport a ukládání asimilátů. Rostlina je také
schopna daleko lépe snášet nepříznivé klimatické podmínky. Fenolitické látky navíc způsobují
dodatečnou lignifikaci buněčné stěny, čímž se
zvyšuje odolnost rostliny k napadení houbovými chorobami, škůdci a k poléhání.

PLODINA

SLOŽENÍ:

2 g/l natrium 2-nitrofenolát,
3 g/l natrium 4-nitrofenolát
1 g/l natrium 5-nitroguajakolát

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE
OZIMÁ

Stimulace výnosu

0,6

54

• BBCH 21-45, max. 2x

JEČMEN
JARNÍ

Stimulace výnosu

0,6

28

• BBCH 21-29, BBCH 31,
max. 2x

ŘEPKA
OLEJKA

Stimulace výnosu

0,6

30

• BBCH 31-69, max. 2x

CUKROVKA

Stimulace výnosu

0,6

15

• BBCH 16-39, max. 2x

KUKUŘICE

Stimulace výnosu

0,6

60

• BBCH 14-65

SLUNEČNICE

Stimulace výnosu

1,0

30

• BBCH 51 a BBCH 59/69,
max. 2x

Stimulace růstu

0,6

30

Stimulace výnosu

0,6

30

MÁK

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
ATONIK® je účinný, spolehlivý a osvědčený stimulátor růstu
a výnosu.
Hlavními přínosy jsou:
• léty potvrzený anti-stresový účinek v mnoha plodinách
• spolehlivý efekt i za nízkých teplot
• bezproblémové použití v kombinacích
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• BBCH 12-30, min. 7 dní
po apl. herbicidu, max. 2x
• BBCH 51-61, max. 2x

Velmi vhodné je aplikovat Atonik v období, kdy rostlina prochází určitým stresem (poškození podzimními/ jarními mrazy, poškození herbicidními přípravky, sucho v květu, poškození kroupami, letní
přísušky apd.).
ŘEPKA: brzy z jara aplikací Atoniku (např. kombinací s insekticidem proti krytonoscům, nebo
s kapalným hnojivem DAM) urychlujeme obnovení jarního růstu. Aplikace omezuje stresové vlivy,
podporuje větvení řepky, násadu květů a šešulí. Velkou výhodou je možnost brzké jarní aplikace,
která je nezávislá na teplotě (již od 0˚C), a právě proto je jarní použití Atoniku za účelem regenerace porostů tak účinné (regenerační listová hnojiva jsou při teplotách pod 15 ˚C stále obtížně
přijatelná rostlinami).
Během kvetení aplikací Atoniku významně zpevňujeme vytvářející se šešule. To znesnadňuje kladení vajíček bejlomorce kapustové a snižuje tak napadení řepky tímto škůdcem. Použití v této
době rovněž oddaluje předčasné dozrávání, což je důležité zvláště u hustých porostů.

REGULÁTORY RŮSTU

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

OBILNINY: v ozimých obilninách aplikace brzy
z jara do konce odnožování výrazně podporuje tvorbu kořenové hmoty a urychlí nástup
porostu do plné vegetace. Dlouholeté pokusy
(Ditana, ZVÚ Kroměříž) s aplik. ihned po zimě
dokazují pozitivní přínos fenolických látek pro
dobrou regeneraci. Aplikace kolem poloviny
odnožování v kombinací s CCC přináší vysokou
návratnost ve vyrovnanosti porostu a posílení odnoží. Vhodné jsou i kombinace Atoniku
s močovinou (DAMem) v koncentraci cca 2 %.
Letní aplikace: jakostní parametry potravinářské pšenice mohou být negativně ovlivněny
stresem kolem doby kvetení. Atonik aplikovaný
do květu společně s fungicidem proti klasovým
chorobám eliminuje tyto stresy a podporuje
tak stabilitu kvalitativních parametrů.
U jarních obilnin se Atonik aplikuje během
odnožování na celkové posílení porostu a zvýšení jeho odolnosti ke stresovým vlivům, především suchu. Aplikace před metáním se nedoporučuje u sladovnického ječmene, poněvadž podporuje tvorbu bílkovin. Velmi vhodná je naopak z důvodu zvýšení kvality pšenice.
CUKROVKA: Atonik je doporučeno používat v tank-mix kombinacích s herbicidy, zvláště v T2
a T3 vstupech, kdy bývají herbicidní zásahy „razantnější“. Velmi vhodné je také použití Atoniku
na urychlení regenerace listové plochy po krupobití. Zde je doporučeno 2-3 dny počkat a následně
aplikovat Atonik.
MÁK: pro stimulaci růstu po aplikaci preemergentního herbicidu od 2 – 4 pravých listů do počátku
prodlužovacího růstu (BBCH 12 – 30), nebo od 5 – 7 dní po aplikaci postemergentního herbicidu
do počátku prodlužovacího růstu (BBCH 30). Maximální počet ošetření: 2x.
Pro stimulaci výnosu je termín aplikace od fáze butonizace do počátku kvetení (BBCH 51 – 61)
Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: 2x.
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REGULÁTORY RŮSTU

BRAMBORY: Atonik v bramborách zvyšuje celkový výnos hlíz a vyrovnanost hlíz (snižuje podíl menších hlíz), což je důležité zejména u odrůd, které hodně nasazují (např. Saturna).
CHMEL: Atonik zvyšuje výnos chmele a obsah alfa hořkých kyselin v chmelových hlávkách. Oddaluje
též nežádoucí předčasný nástup kvetení.
SLUNEČNICE: Atonik aplikovaný v nejranějších vývojových fázích slunečnice pomáhá rostlinám
rychle překonat stres způsobený herbicidy nebo chladem.
JÁDROVINY A PECKOVINY: při nižším nasazení květů jsou vhodné aplikace v období kvetení, které
zabezpečí spolehlivější opylení a vyšší násadu plodů. Letní aplikace Atoniku např. s listovými hnojivy, stimulují asimilaci i za zhoršených podmínek – sucho, vysoké teploty. Umožní se tím soustavný
nárůst plodů i v těchto stresových situacích.
RÉVA VINNÁ: časné nasazení Atoniku v révě
má vliv především na zdárný průběh kvetení
a počáteční vývoj bobulí. Je doporučována série
3-4 aplikací, kdy první se provede před květem
a následující vždy v odstupu přibližně 14 dnů.
Významného efektu je dosahováno především
u odrůd náchylných ke sprchávání. Osvědčilo
se použití Atoniku k podpoře růstu a asimilace
za nedostatku vláhy a extrémních letních teplot,
nebo na regeneraci vinic poškozených krupobitím – dochází k velmi rychlému zacelení ran
a obnově listové plochy. Pravidelné používání
Atoniku ve vinicích prodlužuje asimilační aktivitu listů a jejich životnost. Podporuje rovněž lignifikaci a vyzrávání letorostů – větší počet oček
na letorostu může úspěšně přezimovat.
JAHODY: Aplikace Atoniku v jahodách přináší
výrazný nárůst celkové sklizně a díky zpěvnění
buněčných stěn i mírně vyšší odolnost plodů
k otlakům a napadení plísní šedou. Finanční efekt z použití Atoniku v tak intenzivní plodině jakou
jsou jahody je vůbec nejvyšší. Obdobně lze Atonik využít i v ostatním drobném ovoci.
CIBULE: Atonik aplikovaný v cibuli v ranných fázích vývoje má pozitivní vliv na regeneraci rostlin
po ošetření kontaktními herbicidy. Jeho pozdější aplikace, např. s fungicidem proti plísni cibulové
nebo listovou výživou (např. Samppi) zpevňuje cibule a zlepšuje jejich skladovatelnost.
RAJČATA, PAPRIKY, OKURKY: paprika se ošetřuje na začátku kvetení a poté za 14 dní po první aplikaci. Rajče se ošetřuje v termínech: 1) po výsadbě, 2) ve fázi butonizace, 3) na začátku kvetení prvního
vijanu. Atonik u teplomilných plodových zelenin výrazně podporuje růst, kvetení a nasazování plodů
zejména tehdy, pokud nedosahuje okolní teplota a intenzita slunečního svitu potřebných hodnot.
ODSTUP OD SRÁŽEK: většina účinných látek přípravku je přijata už do 1 hodiny po aplikaci.
Po 3 hodinách již není účinnost ovlivněna případnými srážkami.
MÍSITELNOST: Atonik lez kombinovat se všemi registrovanými přípravky na ochranu rostlin i listovými hnojivy.
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PLODINA

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

RÉVA VINNÁ

Stimulace výnosu

1,0

14

• BBCH 53-57, max. 2x

CHMEL
OTÁČIVÝ

Stimulace výnosu

0,5

28

• Od fáze dlouživého růstu,
max.4x

BRAMBOR

Stimulace výnosu

0,5

21

• BBCH 31-69, max. 4x

RAJČE

Stimulace výnosu

0,3 – 0,5

3

• Po výsadbě, butonizace,
kvetení, max. 3x

PAPRIKA
ZELENINOVÁ
POLNÍ

Stimulace výnosu

1,0

3

• Začátek kvetení, max. 2x

MRKEV

Stimulace výnosu

0,5

30

• BBCH 12-45, max. 3x

OKURKA
POLNÍ

Stimulace výnosu

0,6

3

• BBCH 12-75, max. 3x

RYBÍZ ČERNÝ

Stimulace výnosu

0,6

7

• BBCH 11-75, max. 2x

JAHODNÍK

Stimulace výnosu

0,6

7

• Od viditelného květenství
až viditelné plody, max. 3x

MALINÍK

Stimulace výnosu

0,6

7

• BBCH 59-75, max. 4x

JABLOŇ,
HRUŠEŇ

Stimulace výnosu

0,6

7

• První zelené listy až plody
velikosti 60 mm, max. 4x

TŘEŠEŇ,
VIŠEŇ

Stimulace výnosu

0,6

7

• Začátek květu až vývoj
odrůdové barvy plodů,
max. 3x

REGULÁTORY RŮSTU

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
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FAZOR STAR
®

REGULÁTORY RŮSTU

FAZOR® STAR je postřikový, systémově působící aktivní regulátor růstu ve formě ve vodě rozpustných granulí (SG) k inhibici rašení konzumní cibule, klíčení konzumních a průmyslových
brambor a sterilizaci žita určeného na produkci
námele.
Účinná látka absorbovaná nadzemními částmi rostlin se kumuluje v zásobních orgánech,
v nichž blokuje mitotické dělení meristematických buněk. Látka dále omezuje dýchání
a inhibuje některé enzymatické procesy, čímž
zabraňuje klíčení hlíz a cibulí. V následujícím
roce působí rovněž jak herbicid proti plevelným
bramborám.

PLODINA

SLOŽENÍ:

600 g/kg maleic hydrazide

FORMULACE:

SG (ve vodě rozpustný
granulát)

BALENÍ:

4 x 4 kg

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen;
Vyloučen (sterilizace žita)

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V kg/ha OL

POZNÁMKA

BRAMBORY
KONZUMNÍ
A PRŮMYSLOVÉ

Inhibice klíčení

5,0

21

• Max. 1x, 300 – 500 l vody/ha
• BBCH plodiny 69-89

CIBULE
KONZUMNÍ

Inhibice klíčení

4,0

7

• Max. 1x, 500 l vody/ha
• BBCH plodiny 47-48

STERILIZACE
ŽITA

Produkce námele

2,0

AT

• 200 – 500 l vody/ha
• BBCH plodiny 31-49

• Brambory se ošetřují 4-5 týdnů před sklizní v době, kdy průměr hlíz dosáhne asi 25 mm a kdy nejspodnější listy začínají
žloutnout. Nať musí být zelená a aktivně rostoucí. Při přípravě porostu ke sklizni nelze nať desikovat nebo ničit mechanicky dříve než za 14 dní po aplikaci přípravku FAZOR STAR. Neošetřujte velmi rané a rané odrůdy brambor.
• Konzumní cibuli ošetřujeme v období 1-2 týdny před sklizní, optimálně v době, kdy 10 % cibulí zatahuje a vždy dříve než
se asi 50 % natě „položí“, nejpozději 7 dní před sklizní. Pro absorpci a translokaci účinné látky do cibulí je důležité, aby
byly vrcholy listů zelené. Při dřívější aplikaci hrozí nebezpečí „změknutí“ cibulí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
FAZOR® STAR je aktivní růstový regulátor, který je absorbován nadzemními částmi rostlin a akumulován v zásobních
orgánech.
Hlavními přínosy jsou:
• inhibice rašení
• významné omezení tvorby redukujících cukrů po aplikaci
• udržení škrobnatosti hlíz během skladování (vhodnost
ošetření porostů určených na lupínky, hranolky,
či „americké“ brambory)
• zvýšení odolnosti proti pohmoždění při skladování
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VERTICO

®

PLODINA

SLOŽENÍ:

250 g/l trinexapac-ethyl

FORMULACE:

EC (emulgovatelný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

POUŽITÍ NA
SVAŽITÝCH
POZEMCÍCH:

Povolen bez omezení

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

PŠENICE OZIMÁ

Zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,4

AT

• BBCH 31-35, Max. 1x

JEČMEN OZIMÝ

Zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,8

AT

• BBCH 31-35, Max. 1x

JEČMEN JARNÍ

Zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,3

AT

• BBCH 34-37, Max. 1x

JEČMEN JARNÍ

Zvýšení odolnosti
proti poléhání,
zkrácení stébla

0,4

AT

• BBCH 31-34, Max. 1x

TRITIKALE OZIMÉ,
ŽITO OZIMÉ

Zvýšení odolnosti
proti poléhání

0,3

AT

• BBCH 39-49, Max. 1x

REGULÁTORY RŮSTU

VERTICO® je růstový regulátor, který inhibuje
působení enzymů v biosyntéze kyseliny giberelové. Gibereliny jsou rostlinné hormony, podporující prodlužovací růst a zásahem účinné látky
přípravku do tohoto procesu dochází k účinné
inhibici posledního kroku v syntéze aktivního
giberelinu GA1, čímž dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin, zesílení stébla, podpoře růstu kořenů a tím i lepšímu hospodaření
s vodou. Vertico je v převážné míře přijímáno
zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděno do
meristematických pletiv, kde způsobuje zpomalení prodlužování internodií stébel. Následně
dochází ke snížení jejich výšky a zesílení stébla,
čímž se rostlina efektivně posiluje v odolnosti
proti polehnutí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
VERTICO® je praxí ověřená, originální formulace účinné látky
trinexapac-ethyl a tvoří základní pilíř efektivní ochrany porostů
obilnin proti poléhání.
Hlavními přínosy jsou:
• účinná ochrana proti polehnutí porostu
• příznivý vliv na rozvoj kořenového systému, zkrácení stébla,
příjem živin a hospodaření s vodou
• vynikající výsledky v kombinaci s Atonikem v ozimé pšenici
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REGULÁTORY RŮSTU

APLIKAČNÍ POZNÁMKY
SAMOSTATNÁ RŮSTOVÁ REGULACE (zdravé porosty, bez nutnosti přidání fungicidu v T1):
a) Pokud jsou porosty pěkné, bujné, s vysokým výnosovým potenciálem, doporučujeme plnou dávku
Vertico 0,4 l/ha ve fázi BBCH 31-32. Tento zásah porost zkrátí, zpevní spodní internodia, a pomůže
porostu rychleji se „zbavit“ neproduktivních odnoží (ozimé porosty).
b) Levnější alternativou je aplikace Vertico 0,3 l/ha + 0,5 l/ha CCC, max. ve fázi BBCH 31 – tato kombinace dosahuje účinku se srovnatelným efektem.
c) Nejúspornější alternativou je aplikace Vertico 0,2 l/ha + 0,8 l/ha CCC. Tuto dávku doporučujeme
v lokalitách, kde porosty vykazují počínající nedostatek vláhy, jsou slabší a je třeba šetrnější růstově
regulační zásah.
RŮSTOVÁ REGULACE + T1 FUNGICID – v případě této technologie (ať již z důvodu tlaku chorob,
nebo preventivní fungicidní ochrany až do fáze praporcového listu) doporučujeme kombinaci regulátoru růstu Vertico v dávce 0,3 l/ha + 1,0 l/ha fungicidu Vuvuzela, případně v kombinaci s fungicidem
Empartis v dávce 1 l/ha. Toto je ideální kombinace pro kvalitní ochranu proti polehnutí a ochranu
proti chorobám pat stébel a mnoha listovým chorobám pšenice či ječmene. Efektivní zásah, který vás
ponechá v klidu až do fáze praporcového listu obilniny, tedy T2 aplikace.
DŮLEŽITÉ: V případě slabších porostů, resp. již znatelných projevu sucha, tedy nutnosti co nejšetrnější regulace, doporučujeme kombinace s CCC zcela vypustit a aplikovat pouze Vertico sólo.
Dávku regulátoru růstu Paket rozhodně nesnižovat pod 50 g/ha (tedy 0,2 l/ha).
Volbu je vždy třeba přizpůsobit aktuálním podmínkám v dané lokalitě.
BBCH 31
a počínající 32
= OPTIMÁLNÍ TERMÍN
Vzdálenost mezi
1. a 2. kolénkem
nesmí být větší
než 2 cm
Vzdálenost
1. kolénka
od báze musí
být více
než 1 cm

MNOHOLETÉ VÝSLEKY:
klas

3. kolénko
2. kolénko

1. kolénko

ko
lén ze
ko bá la
í
vn od stéb
Pr cm
>1

i
ez
m
m ím
c
n m
0,5 prv hý m
ru ke
a d lén
o
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• mnoholeté pokusy v ozimé pšenici (Ditana, ZVÚ
Kroměříž) prokázaly velice dobrou synergii v použití účinné látky trinexapac-ethyl následně, po
použití Atoniku.
• První vstup do porostu se doporučuje ve fázi odnožování v dávkách Atonik 0,6 l/ha + 1,5 l CCC.
Následně v růstové fázi BBCH 31-32 se aplikuje
Vertico v dávce 0,3 l/ha.
• Aplikace se vzájemně podporují, zajišťují vyrovnanost odnoží a později celého porostu,
a jeho vyšší odolnost k případnému polehnutí.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

72

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

TRITIKALE
OZIMÉ,
ŽITO OZIMÉ

Zvýšení odolnosti proti
poléhání, zkrácení stébla

0,6

AT

• BBCH 31-39, Max. 1x

OVES SETÝ

Zvýšení odolnosti proti
poléhání, zkrácení stébla

0,6

AT

• BBCH 31-37, Max. 1x

ŘEPKA OLEJKA
OZIMÁ

Zvýšení odolnosti proti
poléhání

1,5

AT

• BBCH 39-55, Max. 1x

BIOLOGICKÁ
OCHRANA
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CARPOVIRUSINE EVO 2
®

BIOLOGICKÁ OCHRANA

CARPOVIRUSINE® EVO 2 je moderní biologický
insekticid na bázi granuloviru. Je určen k biologickému hubení housenek obaleče jablečného
(současně působí i proti obaleči východnímu).
Účinkuje podobně jako klasický požerový, larvicidní insekticid. Po požití ošetřených částí listů
a plodů dochází uvnitř housenky k namnožení
viru, housenky ustávají v žíru a hynou. Kromě
účinku na přímo zasažené housenky, dochází
k přenosu viru i na další generace škůdce a také
k významné redukci přezimujících housenek
obaleče. Tento jedinečný mechanismus účinku
zajišťuje dlouhodobou redukci populace škůdce
a snižuje náklady na ošetřování do budoucna.

PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS
JABLOŇ,
HRUŠEŇ

Obaleč jablečný

SLOŽENÍ:

Cydia pomonella Granulovirus
(CpGV) 1 x 1013 OT/l

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA V l/ha

1,0

OL

POZNÁMKA

1

• Max. 3x / rok v jedné
kultuře
• Interval mezi aplikacemi
10-12 dní

• OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
• Dávka vody 1000 l/ha (způsob aplikace postřik, rosení).

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
CARPOVIRUSINE® EVO 2 je biologický insekticid s výjimečnou formulací. Obsahuje složku, která chrání biologickou
účinnou látku proti působení UV záření, adhezní činidlo pro
lepší ulpívání na listech nebo plodech a atraktant, který podporuje žír housenek. V registrované dávce obsahuje ze všech
přípravků na podobné bázi nejvíce virových částic na hektar.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•
•

74

účinkuje pouze na cílového škůdce
bez negativního vlivu na užitečný hmyz (šetrný k ŽP)
povolen v IP i ekologickém zemědělství
velmi krátká ochranná lhůta (bezpečný pro spotřebitele)
působí i na populace rezistentní k chemickým insekticidům
odpověď na rostoucí požadavky potravinářství, ekologické
zemědělce a zahrádkáře

Aplikace se provádí na základě signalizace feromonovými lapáky od začátku líhnutí housenek obaleče. Je třeba zajistit dobré pokrytí ošetřených listů a plodů postřikovou jíchou. Doporučená dávka
vody je 400–1000 l/ha podle typu výsadby. Carpovirusine Evo 2 lze použít od stádia násady plodů
až do jejich plné zralosti. Aplikace se v kritických obdobích opakují po 10–12 dnech.
V prvním roce nasazení Carpovirusine Evo 2 se proti jedné generaci obaleče provedou minimálně
2 ošetření. Pro první ošetření se doporučuje použít plnou dávku, pro druhé lze dávku snížit na
0,8 l/ha. Při rozvleklém náletu obalečů se v praxi osvědčila aplikace ve třech dávkách po 0,6 l/ha
s časovými odstupy 8–10 dnů. Carpovirusine Evo 2 je možné používat v ekologickém zemědělství,
nebo v integrovaném systému pěstovaní ovoce. Carpovirusine Evo 2 lze úspěšně kombinovat také
s metodou matení samců.
Odstup od srážek – přípravek není chráněn příjmem rostlinou proti smyvu deštěm. Při srážkách
nad 45 mm doporučujeme pro zajištění spolehlivé účinnosti v daném intervalu postřik opakovat.
Mísitelnost – Carpovirusine Evo 2 je mísitelný s běžně používanými fungicidy, akaricidy, nebo aficidy.
Nelze mísit s látkami silně alkalické povahy.

BIOLOGICKÁ OCHRANA

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

PREVENCE ROZVOJE REZISTENCE
• Střídáním s přípravky s odlišným mechanismem účinku (výskyt rezistence byl již prokázán v systémech organické produkce, kde byl přípravek na bázi CpGV používán více jak 10 let bez patřičného
střídaní s jinými insekticidy).
• Dodržováním doporučených dávek přípravku a intervalů mezi aplikacemi (při nerespektování střídání mechanismů účinku a zpozorovaní snížené účinnosti, nemá smysl zvyšovaní dávek a zkracovaní intervalů mezi aplikacemi).
• Využitím Carpovirusine pro likvidaci jen jedné generace obalečů za sezónu (zpravidla první)
• Zavedením profylaktických opatření – např. odstranění napadených plodů po probírce z výsadby.
• V případě většího rozšíření rezistentních populací obaleče jablečného lze zvolit jiný kmen granuloviru, který bude opět účinný (např. Carpovirusine Evo 2).

SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ
• Přípravek je nutné v aplikační sezóně skladovat
v uzavřených originálních obalech při teplotě
nejvýše 4-6 ˚C. Před použitím je možné přípravek skladovat při teplotě 15-25 ˚C, nejdéle však
4 týdny!
1. čerstvě vylíhnutá larva obaleče sežere
granuli viru z povrchu plodu
2. granule viru jsou v trávícím traktu larvy
hydrolizované (pH > 9)

• Neskladujte přípravek nad 25 ˚C!
• Delší dobu je možné přípravek skladovat pouze zmražený (při teplotě -18 ˚C), maximálně
však 24 měsíců.

4. larva okamžitě ustává v žíru

• Pokud by bylo nutné zmražený přípravek
použít rychle, den před použitím ho nechte
rozmrznout při pokojové teplotě. V žádném
případě jej neohřívejte.

5. larva hyne a rozšíří virus v tekuté formě
(to okamžitě infikuje další larvy)

• Rozmražený přípravek je možné znovu zamrazit jen 2-3x.

3. virus se množí v tkáních trávícího traktu
larvy
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POLYVERSUM

®

BIOLOGICKÁ OCHRANA

POLYVERSUM® je biologický fungicid pro
ochranu proti širokému spektru chorob v mnoha plodinách. Jedná se o biologický přípravek
na bázi mikroorganismu Pythium oligandrum
z říše Chromalveolata, který taxonimicky spadá
do třídy řasovky. Pythium oligandrum je mykoparazit, jež napadá širokou škálu původců
houbových chorob. Mechanismus účinku biofungicidu Polyversum se projevuje ve třech
rovinách. První je mykoparazitismus (rozkládá stélky fytopatogenů a získávání živin pro
vlastní výživu). Druhou je indukce rezistence
(sekundární metabolity stimulují tvorbu morfologických a biochemických bariér) a třetí je
růstová stimulace (sekundární metabolity podporují tvorbu růstových fytohormonů).
PLODINA

ŠKODLIVÝ
ORGANISMUS

PŠENICE,
JEČMEN JARNÍ

Fuzariózy klasů

SLOŽENÍ:

Pythium oligandrum M1, 1 x 106
oospor na 1 g přípravku

FORMULACE:

WP (smáčitelný prášek;
klíčivé oospory umístěné
na minerálním nosiči)

BALENÍ:

1 x 500 g, 1 x 5 kg

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

DÁVKA
V kg/ha

0,1

OL

POZNÁMKA

AT

• Pšenice ozimá: 2–3 postřiky, na podzim
v BBCH 13–15, na jaře v BBCH 25–37
a v BBCH 55–65
• Jařiny: 2 postřiky, na jaře v BBCH 21–23
a na klasy v BBCH 55–65

ŘEPKA OLEJKA

Fomová hniloba,
sklerociniová hniloba

0,1

AT

• 1) Proti fomové hnilobě se provádí 2
aplikace, poprvé na podzim ve fázi BBCH
12–19 a na jaře ve fázi BBCH 30–40
• 2) Proti sklerociniové hnilobě se provádí
2–3 aplikace. Poprvé na podzim ve fázi
BBCH 12–19, podruhé ve fázi BBCH
30–40 a potřetí ve fázi BBCH 40–65

MÁK SETÝ

Helmintosporióza,
plíseň maková

0,1

0

• 1. a 2. aplikace ve fázi BBCH 12-19,
3. do BBCH 51

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
POLYVERSUM® je biologický fungicid s širokou registrací
do mnoha plodin, bez rizika vzniku rezistence, se snadnou
přípravou postřikové suspenze bez rizika ucpávání filtrů či
trysek.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•

biologický fungicid s registrací do mnoha plodin
žádná rezidua v následné produkci
žádná ochranná pásma
bezpečný pro uživatele, životní prostřední, vodní zdroje
i necílové organismy
• určen do integrované produkce i ekologického zemědělství
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Roztok s oosporami P. oligandrum je aplikován na povrch rostlin, kde díky přirozeně se vyskytující
vlhkosti klíčí a pokrývá povrch listů a interaguje s dalšími patogeny a rostlinou několika způsoby:
Přímý mykoparazitizmus – hyfy P. oligandrum ovíjejí hyfy patogenů a rozkládají je pomocí hydrolytických enzymů. P. oligandrum využívá uvolněné látky z hyf patogena pro svůj metabolismus a další vývoj.
Indukovaná rezistence – sekundární metabolity P. oligandrum (tzv. oligandriny) stimulují tvorbu
biochemických a mechanických bariér listů rostlin před napadením patogenem.
Růstová stimulace – P. oligandrum produkuje látky podobné auxinům, které podporují růst rostlin.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY:
PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ SMĚSI:
1) Čistou nádobu nebo aplikační zařízení
(bez reziduí fungicidů) naplňte do 2/3 vodou.

BIOLOGICKÁ OCHRANA

MECHANISMU ÚČINKU:

2) Balení přípravku Polyversum důkladně protřepejte a vrchní část odstřihněte
3) Opatrně za stálého míchání nasypte obsah
do nádoby / aplikačního zařízení
4) Doplňte požadovaný obsah vody
Přípravek může obsahovat částice do velikosti
300 μm, proto v postřikovači používejte filtry
od velikosti 50 mesh.
V případě tank-mixů nemíchejte koncentráty. Přípravky musí být přidány do nádrže postřikovače
odděleně, Polyversum jako poslední. Roztok musí
být míchán během přepravy i během postřiku.
MÍSITELNOST: Polyversum je mísitelné s některými dalšími přípravky na ochranu rostlin. Je možné
jej aplikovat například s biostimulátory Tonivit a Forthial, se stimulátorem Atonik, s insekticidem Cyperkill Max, případně i fungicidem Bounty. Možné jsou rovněž kombinace se Silwet Star, především
na hůře smáčitelné povrchy, například listy řepky.
Přípravek Polyversum není mísitelný s většinou konvenčních fungicidů, biostimulátorem Multoleo
a přípravky s vysokým pH.

PŘÍKLAD HYBRIDNÍ* TECHNOLOGIE V ŘEPCE OZIMÉ:

Tonivit + Bounty
(BCH 14-16)

00

09 10 11 12 14

16

Atonik/Multoleo
+ Polyversum
(BBCH 30)

19

32

Atonik + Polyversum
(BBCH 55-60)

53

57

65

69

74

82

89

* hybridní technologie ochrany = kombinace konvenční ochrany s biostimulátory a biologickými produkty (fungicidy)
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BIOLOGICKÁ OCHRANA

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ
PLODINA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA
V kg/ha

OL

Sklerociniová hniloba,
plíseň šedá, alternáriová
skvrnitost

0,1

Plíseň chmelová

0,25

0

• Postřik nebo rosení (700-2000 l vody),
termín aplikace od počátku rašení, počet
apl. neomezen, min. interval 5-7 dní

Houbové choroby kořenáčů

0,05 %

0

• Máčení kořenáčů před výsadbou, zálivka
po výsadbě. Počet apl. 1x (máčení),
neomezen (zálivka)

Houbové choroby sazenic

0,05 %

0

Plíseň šedá, plíseň révová

0,25

0

plíseň šedá

0,1 – 0,3

AT

• Máčení sazenic před výsadbou, zálivka
po výsadbě. Počet apl. 1x (máčení),
neomezen (zálivka)
• Pouze pro použití v ekologickém
zemědělství, od poč. rašení, opakovat
s min. interv. 5-7 dní
• BBCH 68-89

Fuzariózy, sněť mazlavá
pšeničná

0,5 – 1

AT

• Moření osiva (dávka na 1 t), pouze pro
použití v ekologickém zemědělství

Stéblolam, fuzariózy, rzi,
černání pat stébel

0,1

AT

• Pouze pro použití v ekologickém
zemědělství

CUKROVKA,
ŘEPA KRMNÁ

Spála řepná

0,005

AT

BRAMBOR
SADBA

Kořenomorka bramborová

0,25 – 0,5 AT

• Způsob aplikace: suché moření,
př. nástřik na hlízy. Dávka na tunu sadby

BRAMBOR
SADBA

Plíseň bramborová –
primární infekce

0,25 – 0,5 AT

• Způsob apl.: nástřik na hlízy, nebo suché
moření. Dávka/t sadby.
• V systémech ekologického zemědělství.

BRAMBOR

Plíseň bramborová

0,1 – 0,2

AT

• Preventivně od BBCH 14.
• V systémech ekologického zemědělství.

Houbové choroby

0,5-1

AT

• Dávka v kg/t osiva. Mokré, suché moření

Antraknóza hrachu

0,1

AT

• V BBCH 65-79, max. 2x, interval 7-10 dní

SLUNEČNICE

CHMEL

RÉVA VINNÁ

PŠENICE,
JEČMEN, ŽITO,
TRITIKALE

HRÁCH

0

0,005
RAJČE

Houbové choroby

0,05 %

• Postřik, 200-600 l/ha, od 1. páru pravých
listů, počet aplikací neomezen, interval
5–7 dní podle potřeby

• Suché moření, obalování.
Dávka na 1 kg osiva

• Moření osiva (dávka na 1 kg osiva)
AT

0,1 – 0,2
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POZNÁMKA

• Máčení kořenů před výsadbou
• Postřik, zálivka, postřik jen při vzcházení

HORČICE

Sklerociniová hniloba,
plíšeň černá, čerň repková

0,1

0

• Postřik od 1. páru pravých listů.
• Počet aplikací neomezen.
• Interval 5-7 dní.

ŘEDKEV
OLEJNÁ

Fomová hniloba,
sklerociniová hniloba

0,1

0

• Pro produkci osiva, pro strniskové
směsky na zelené hnojení. Max 3x.

PLODINA

LUPINA,
SÓJA

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA
V kg/ha

OL

POZNÁMKA

Houbové choroby

0,5 – 1

AT

Antraknóza, sklerociniová
hniloba

0,1

AT

• Mokré moření, suché moření.
• Dávka/t osiva v 5 – 10 l vody
• Max. 2, v intervalu 7-30 dní,
300 – 400 l vody/ha

0,005
0,05 %

AT
AT

• Moření osiva (dávka na kg osiva)
• Máčení kořenů před výsadbou

AT

• Zálivka, postřik při vzcházení
• Dávka 300-800 l vody/ha

ZELENINA

Houbové choroby

BRUKVOVITÁ
ZELENINA

Alternáriová skvrnitost,
fomová hniloba brukvovitých, 0,2
plíseň zelná

OKURKA

PAPRIKA

JAHODNÍK

5 g/kg
0,05 %
0,1 – 0,2

0
0
0

• Moření osiva
• Zálivka (5 ml/rostlina)
• Postřik, 300 – 1000 l vody, počet aplikací
neomezen

5 g/kg
0,05 %
0,1 – 0,2

0
0
0

• Moření osiva
• Máčení, zálivka sazenic před výsadbou
• Postřik, závlaha, dávka dle oček. tlaku,
300-800 l vody/ha

Plíseň šedá

0,1

0

Červená hniloba,
fytoftorová hniloba
Plíseň šedá

0,05 %

0

0,1 – 0,3

AT

• Počet aplikací neomezen,
• 300 – 1000 l vody/ha
• Máčení sazenic před výsadbou,
• Pásová zálivka po výsadbě, max.1x
• BBCH 60-89, skleníky

Houbové choroby

Houbové choroby

ŠKOLKY
LESNÍCH
A OKRASNÝCH
DŘEVIN

Houbové choroby

5g/kg
0,05 %
0,25

AT

• Moření osiva
• Máčení kořenů
• Postřik, zálivka

TRÁVNÍKY
GOLFOVÉ
A OKRASNÉ

Houbové choroby

5 g/kg
0,2

AT

• Moření osiva
• Postřik, závlaha (300-800 l vody)

KAŠTANOVNÍK

Inkoustová choroba
kaštanovníku

1,0

AT

• 1000 – 10000 l vody/ha, max. 10x

ZELENINA
LISTOVÁ,
BYLINY

Plíseň šedá,
sklerotiniová hniloba

0,1 – 0,3

AT

• BBCH 10-51, skleníky

RAJČE,
PAPRIKA,
LILEK

Plíseň šedá,
sklerotiniová hniloba

0,1 – 0,3

AT

• BBCH 10-88, skleníky

CUKETA,
OKURKA

Plíseň šedá,
sklerotiniová hniloba

0,1 – 0,3

AT

• BBCH 10-88, skleníky

CHŘEST,
ARTYČOK

Plíseň šedá,
padlí dýňivitých

0,1 – 0,3

AT

• BBCH 33-53, skleníky

FAZOLE

Plíseň šedá

0,1 – 0,3

AT

• BBCH 10-89, skleníky

OKRASNÉ
ROSTLINY

Plíseň šedá

0,1 – 0,3

AT

• skleníky

BIOLOGICKÁ OCHRANA

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ – POKRAČOVÁNÍ
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BIOSTIMULÁTORY

81

ARY-AMIN C

®

BIOSTIMULÁTORY

ARY-AMIN C® je pomocný rostlinný přípravek
určený k aplikaci na list. Jedná se o biostimulátor, obsahující komplex mnoha důležitých
aminokyselin (jako je např. kyselina asparagová, kys. glutamová, prolin, glycin, alanin, methionin, lysin a další), získané výhradně extrakcí
rostlinného původu, koncentrované ve směsi
s vybranými živinami (N, K, Mg, Mn, Zn). Napomáhá optimalizovat syntézu chlorofylu, zlepšuje
efektivitu využití dusíku (N) a zvyšuje odolnost
abiotickému i biotickém stresu za nepřiznivých
podmínek pro růst rostlin. Obsahuje vysoké
množství využitelného organického uhlíku, kys.
asparagové, která je kriticky důležitá pro zlepšení výživového stavu a vysoké % prolinu, který je
zásadní pro zvýšení odolnosti stresu.
PLODINA

SLOŽENÍ:

komplex aminokyselin
rostlinného původu (6,5-8 %)
s živinami, N (6-7 %), K (0,1 %),
Mg (1 %), Mn (0,5 %), Zn (0,5 %),
organický uhlík (18-19 %).

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

2 x 10 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

ŘEPKA OLEJKA

2–4

Před stresem a v klíčových fázích vývoje

CUKROVKA

2–3

Před stresem a v klíčových fázích vývoje

BRAMBOR

2–3

Před stresem a v klíčových fázích vývoje, v intervalu 14 dní

OBILNINY

1–2

Před stresem a v klíčových fázích vývoje

• V případě tank-mixů nemíchejte koncentráty. Ary-Amin C přidávejte do postřiku jako poslední. Vyhněte se použití s přípravky s extrémní pH. Nemíchejte s přípravky obsahujícími měď (riziko fytotoxicity).

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
Aplikací přípravku ARY-AMIN C® dodáte svým plodinám aminokyseliny nezbytné pro dobrý zdravotní stav rostlin, zvýšení
odolnosti vůči stresovým vlivům, pro stavbu proteinů a dosažení vysokých výnosů. Plodiny ošetřené přípravkem Ary-Amin C
mají větší pravděpodobnost dosažení svého maximálního výnosového potenciálu a kvality. Právem je společně s ostatními
biostimulátory vnímán jako další pilíř v ochraně rostlin.
Praktické přínosy:
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• biostimulátor na bázi rostlinných aminokyselin, s více než 200
dalšími aktivními látkami, navíc obohacený o živiny
• zvýšení odolnosti rostlin klimatickým extrémům a stresu
• odemyká a podporuje genetický výnosový potenciál plodin
(významné zvýšení produkce sacharidů)
• podporuje dobrý zdravotní stav rostlin
• maximální stimulace metabolismu N

OZIMÁ PŠENICE: Aplikace v kritických fázích vývoje:
1. Na podzim, pro podporu růstu mladých rostlin, již od růstové fáze BBCH 12-14, v dávce 1-2 l/ha.
U takto časné aplikace je samozřejmě nutná kvalitní aplikace postřiku jemným kapénkovým
spektrem, z důvodu velmi malé listové plochy. Cílem aplikace v této rané fázi je rychlé nastartování růstu pro překonání abiotických, ale i biotických stresových vlivů počátkem vegetace.
2. Na jaře je dalším aplikačním termínem období konce odnožování až začátku sloupkování (rozmezí BBCH 25-31/32). Tento termín aplikace společně s prvním termínem aplikace na podzim
pomáhá podpořit přirozenou odolnost rostlin proti chorobám v situacích nízkého tlaku chorob.
3. Posledním aplikačním termínem je fáze T2, tj. fáze praporcového listu (BBCH 39-49) pro podporu
kvalitativních parametrů (přímý zdroj aminokyselin pro syntézu bílkovin), navýšení výnosu a zvýšení odolnosti proti letním stresům.

BIOSTIMULÁTORY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Aplikace cílené na omezení stresů se doporučují v dávce 1-2 l/ha před očekávaným stresovým
obdobím a je možné je opakovat dle potřeby. Pro aplikaci Ary-Amic C platí, čím větší dávka, resp.
počet aplikací, tím lepší efekt (viz. základní doporučení níže).
Ary-Amin C 1-2 l/ha

Ary-Amin C 1-2 l/ha

Ary-Amin C 1-2 l/ha

00 09 11 12 13 14

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61

ŘEPKA OZIMÁ: v řepce je registrované dávkování v rozmezí 2-4 l/ha a může být upraveno dle podmínek, kdy v případě velmi nepříznivých podmínek je možné volit právě vyšší dávkování.
1. Časná podzimní aplikace podporuje rychlý nárust listové plochy a pomáhá tak mladých rostlinám
řepky překonat časný tlak dřepčíků.
2. Časná jarní aplikace podporuje prodlužování stonku a zmírňuje napadení larvárními stádii dřepčíků
olejkových.
3. Aplikace před květem podporuje produkci chlorofylu, zlepšuje metabolismu rostliny (obzvláště N),
odolnost stresu a zvyšuje výnosový potenciál (počet šešulí/větev, počet semen v šešuli). Výsledky
pokusů ukázaly prokazatelné navýšení počtu šešulí na rostlinu, stejně tak i počtu semen na šešuli
ve všech testovaných termínech (BBCH 51, BBCH 61 i BBCH 65).

Ary-Amin C 2-3 l/ha
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Ary-Amin C 2-3 l/ha

Ary-Amin C 2-3 l/ha

16

19

32

53

57

65

BRAMBORY: doporučené dávkování v bramborách je 2-3 l/ha. První aplikační termín se doporučuje
3 týdny od vzejití a druhý 14 dní poté.
CUKROVKA: první aplikační termín se směřuje do fáze dvou pravých listu (BBCH 12) za účelem zotavení se po herbicidní aplikaci a zvýšení přirozené odolnosti. Druhý aplikační termín poté ve fázi 6 až 8
listů, společně s posledním herbicidem, pro podporu/zrychlení nárůstu listové biomasy.
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COLORADO

®

BIOSTIMULÁTORY

COLORADO® je biologický stimulační přípravek
založený na unikátní technologii PhysioActivator™ od francouzské společnosti Laboratoires
Goëmar. Jedná se kapalný přípravek vyráběný
z mořských řas Ascophyllum nodosum. Tento
pomocný rostlinný přípravek optimalizuje výživu v době dozrávání plodů a významně přispívá k lepšímu vybarvování plodů ovoce a zeleniny, především tam, kde je horší předpoklad
optimálního vybarvování. Výsledkem je zlepšení barvy plodů, lepší tvarová vyrovnanost plodů
a nárůst jejich velikosti. Zvýšením obsahu cukerných látek významně zlepšuje chuť a skladovatelnost.

PLODINA

SLOŽENÍ:

GA 142 – extrakt z mořských
řas Ascophyllum nodosum
obohacený o vápník (CaO)
2,8 %, hořčík (MgO) 2,2 %,
mangan (Mn) 1,83 %, zinek
(Zn) 1,9 %

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

POČET APLIKACÍ

POZNÁMKA

JÁDROVINY
(JABLOŇ)

Zlepšení vybarvování,
vyrovnanosti
a velikosti plodu

5,0

2x

• Termín aplikace:
1. 4 týdny před sklizní,
2. 2 týdny před sklizní

BROSKVE,
NEKTARINKY,
SLÍVY, TŘEŠNĚ,
VIŠNĚ

Zlepšení vybarvování,
vyrovnanosti
a velikosti plodu

5,0

1x

• Aplikace 14-10 dní před
sklizní

RÉVA VINNÁ
– MODRÉ
ODRŮDY

Zlepšení vybarvování,
vyrovnanosti
a velikosti plodu

5,0

2x

• Termín aplikace:
1. 4 týdny před sklizní,
2. 2 týdny před sklizní

PLODOVÁ
ZELENINA
(RAJČATA,
PAPRIKY)

Zlepšení vybarvování,
vyrovnanosti
a velikosti plodu

2,5 – 5,0
0,5 – 1 %*

2-4 x

• Po nasazení plodů,
opakovat po 2-3
týdnech (*skleník)

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
COLORADO® je rostlinný biostimulátor na bázi extraktu
z mořských řas Ascophyllum nodosum, vyráběný unikátní
technologií PhysioActivatorTM od renomované francouzské
společnosti Goëmar.
Hlavními přínosy jsou:
• výrobní technologie zaručující maximální účinek
• zlepšení žádoucího vybarvování plodů
• zvýšení obsahu cukernatých látek – lepší chuť a skladovatelnost
• optimalizace výživy při dozrávání plodů
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COLORADO® se aplikuje postřikem ve vodném roztoku. První ošetření se provádí zpravidla na začátku vybarvování plodů (cca 4 týdny před sklizní) a druhé ošetření o odstupem 2 týdny po první
aplikaci. V praxi lze u jádrovin aplikaci spojit například s fungicidním ošetřením proti skládkovým
chorobám přípravkem Captan 80 WG, nebo s ošetřením proti hořké pihovitosti plodů vápenatým
hnojivem InCa. S jinými vápenatými hnojivy se mísení nedoporučuje.
MÍSITELNOST: COLORADO® je mísitelné s běžně používanými fungicidy, insekticidy a jinými listovými hnojivy po konzultaci s jejich výrobci. Doporučená dávka vody je 500 – 1000 l/ha. V případě kombinací s jinými přípravky či hnojivy přidejte COLORADO® do postřiku jako poslední.
V roztoku vyžaduje spíše kyselou reakci, v zásaditém prostředí a s tvrdou vodou se může srážet!
Pokud používáte k postřiku studniční vodu a tyto problémy nastanou, přidejte kyselinu citronovou
(0,5 kg/1000 l) nebo ocet (3 l/1000 l), nebo prostředek X-Change. Velmi vhodná je kombinace
s kyselými hnojivy typu Samppi nebo InCa. Nepřidávejte smáčedla obsahující etanol.

BIOSTIMULÁTORY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

ODSTUP OD SRÁŽEK: aplikace se nedoporučuje, pokud jsou v nejbližších 6 hodinách očekávány
srážky.

PHYSIO ACTIVATORTM
TECHNOLOGIE
Unikátní technologie výroby účinné látky z mořských řas Ascophyllum nodosum zajišťující:
• Vysokou účinnost produktu v mnoha plodinách
• Aktivní podporu produkce nezbytných enzymů
rostlinou k posílení příjmu živin
• Efektivní využití živin při tvorbě výnosových
prvků

ASCOPHYLLUM NODOSUM
Mořské řasy Ascophyllum nodosum jsou velmi bohatým zdroje biologicky aktivních látek, oligosacharidů, aminokyselin, vitamínů a rostlinných hormonů. Produkty založené na technologii
PhisioActivatorTM aktivují klíčové fyziologické procesy v rostlině (příjem živin, fotosyntézu apd.).
Efektivní podporou těchto důležitých procesů v rostlině docílíme správné optimalizace výživy
v období dozrávání plodů, zvýšení obsahu cukernatých látek a zlepšení vybarvenosti plodů.
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FORTHIAL

®

BIOSTIMULÁTORY

FORTHIAL® je biostimulátor na podporu příjmu
živin a zvýšení výnosu a kvality produkce obilnin, s unikátní technologií PhysioActivator™.
Jedná se o kapalný přípravek vyráběný z filtrátu mořských řas Ascophyllum nodosum,
obohacený o minerální látky, dusík (N) a hořčík (Mg). Produkty založené na technologii
PhysioActivator™ aktivují klíčové fyziologické
procesy v rostlině – příjem živin a fotosyntézu.
Mořské řasy jsou velmi bohatým zdrojem biologicky aktivních látek – oligosacharidů, aminokyselin, vitamínů a rostlinných hormonů, čímž
dochází k významné biologické stimulaci příjmu
a využití živin, a následnému zvýšení kvality
produkce.

PLODINA

ÚČEL POUŽITÍ
OZIMÁ
PŠENICE

Podpora příjmu živin,
zvýšení výnosu a kvality
produkce, zvýšení
odolnosti stresu

JARNÍ
JEČMEN

Podpora příjmu živin,
zvýšení výnosu a kvality
produkce, zvýšení
odolnosti stresu

SLOŽENÍ:

GA 142 – extrakt z mořských
řas Ascophyllum nodosum
obohacený o dusík (N) 6 %
a vodorozpustný hořčík
(MgO) 9 %.

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

2 x 10 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

1,0

1,0

POČET APLIKACÍ

POZNÁMKA

1x

• BBCH 32-50, tank mix
s fungicidy, růstovými
regulátory, minerálními
hnojivy

1x

• BBCH 31-39, tank mix
s fungicidy, růstovými
regulátory, minerálními
hnojivy

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
FORTHIAL® je rostlinný stimulátor na bázi extraktu z řas Ascophyllum nodosum, s technologií PhysioActivatorTM od renomované francouzské společnosti Goëmar. Tyto řasy se sklízejí
na pobřeží severní Bretaně, kde příliv dosahuje až 11 metrů
a díky těmto extrémním podmínkám mají mimořádně vysoký
obsah biologicky aktivních látek.
Hlavními přínosy jsou:
• aktivuje příjem a využitelnost živin v nejdůležitějších fázích
růstu
• ověřený účinek na vyšší počet klasů a zrn v klasu
• zlepšuje kvalitativní parametry zrna obilnin
• zvyšuje aktivitu fotosyntézy
• zvyšuje obranyschopnost a odolnost k stresovým vlivů
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FORTHIAL® se aplikuje běžným postřikem na list, ve vodném roztoku v dávce 1 l/ha, 1x za vegetační období, na jaře. Velmi důležitá je včasnost aplikace. Může být aplikován společně s fungicidy, minerálními hnojivy, či s růstově regulačním zásahem. Pro aplikaci jsou doporučené trysky zajištující
dobré pokrytí porostu pro dobrý příjem účinné látky rostlinou.

VÝSLEDKY POKUSŮ
Ošetření biostimulátorem Forthial v dávce 1 l/ha ve dvou pokusných letech zvýšilo výnos zrna
o 2,6 q/ha (průměr 8 pokusů). Pozitivní efekt biostimulátoru Forthial byl v sezóně 2017 zaznamenán
na pokusné stanici ČZU v Červeném Újezdě, kde došlo k navýšení výnosu sladovnického ječmene
o 1,34 t/ha (výnos 5,95 t/ha) oproti neošetřené kontrole, i přes nepříznivé klimatické podmínky
způsobené velkým suchem od poloviny května do konce července. U jarního ječmene ošetřeného ve fázi BBCH 30-31, došlo k navýšení počtu odnoží, kde kontrola měla pouze 394 odnože/m2
a varianta ošetřená Forthialem 657 odnoží/m2.

BIOSTIMULÁTORY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Při zařazení Forthialu do technologie jako druhého biostimulačního ošetření po časné aplikaci
biostimulátorem Tonivit lze vidět kumulaci benefitů:
POKUSY DITANA VELKÝ TÝNEC 2018

VÝNOS (t/ha)

POČET KLASŮ/m2

HTZ (g)

NL (%)

KONTROLA

6,56

673

33,6

15,27

TONIVIT (BBCH 12-13, FORTHIAL
(BBCH 37)

7,17

713

34,0

15,4

% NAVÝŠENÍ VS. KONTROLA

109,3 %

105,9 %

101,2 %

100,9 %

PHYSIO ACTIVATORTM
TECHNOLOGIE
Unikátní technologie výroby účinné látky z mořských řas Ascophyllum nodosum zajišťující:
• Vysokou účinnost produktu v mnoha plodinách
• Aktivní podporu produkce nezbytných enzymů
rostlinou k posílení příjmu živin
• Efektivní využití živin při tvorbě výnosových
prvků

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ PRO OZIMOU PŠENICI
Empartis 1,0 l/ha
+ Vertico 0,3 l/ha
+ Forthial 1,0 l/ha
V BBCH 31-32
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MULTOLEO

®

BIOSTIMULÁTORY

MULTOLEO® je speciální rostlinný stimulátor
řepky, slunečnice, cukrové i krmné řepy a luštěnin, s unikátní patent. technologií PhysioActivator™, který stimuluje schopnost vyššího příjmu
živin rostlinami. Obsahuje filtrát z mořských řas
Ascophyllum nodosum, obohacený o bór (B), což
je klíčový prvek pro růst a aktivitu kořenů, má
vliv na transport sacharózy a funkci generativních orgánů.
Multoleo stimuluje základní metabolické procesy v rostlině, zlepšuje efektivitu přijmu kořenové
soustavy a má pozitivní vliv na fotosyntézu, architekturu rostliny a výnos.

PLODINA

ÚČEL POUŽITÍ
ŘEPKA OLEJKA

SLUNEČNICE
CUKROVÁ
A KRMNÁ
ŘEPA

Podpora příjmu
živin a fotosyntézy
Zvýšení výnosu
(obsahu oleje –
olejniny)

HRÁCH, SÓJA,
BOB, LUPINA

SLOŽENÍ:

GA 142 – extrakt z mořských
řas Ascophyllum nodosum
obohacený o vodorozpustný
bór (B) 9,9 %.

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

2 x 10 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

POČET APLIKACÍ

POZNÁMKA

1–2

1x

• Od BBCH 31
do BBCH 61

2

1x

• 5. list až fáze hvězdy

2

2x

• 4. list až začátek
uzavírání řádků

2

1x

• Od začátku až do
plného květu

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
MULTOLEO® je biostimulátor na bázi extraktu z mořských řas
Ascophyllum nodosum s technologií PhysioActivator™ obohacený o B, zajišťující dlouhodobou stimulaci rostliny v úrovni
přijmu živin, architektury rostliny, výnosu a obsahu oleje.
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•
•
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zlepšení násady šešulí
omezení ztrát šešulí a eliminace zakrslosti šešulí
zvýšení obsahu chlorofylu pro vyšší výkon rostliny
aktivace transportních cest – stimulace příjmu živin
pojištění účinku aplikovaných hnojiv
navýšení výnosu a obsahu oleje

ŘEPKA: pro nejlepší výsledek se doporučuje aplikace biostimulátoru Multoleo v dávce 2 l/ha na počátku prodlužovacího růstu řepky, kdy příznivý efekt účinné látky na metabolismus rostliny působí
na tvorbu základů květu a budoucích šešulí. Dalším aplikačním termínem může být období krátce
před začátkem kvetení, právě pro podporu kvetení a dobré opylení porostu řepky, pro následnou
tvorbu šešulí a zvýšení počtu semen v šešulích.
SLUNEČNICE: doporučujeme aplikaci mezi 8-10 listem pro snažší vyrovnání se s herbicidním zásahem a jeho případnou fytotoxicitou. Rovněž lze aplikovat na konci prodlužovacího růstu, tehdy
se vývojově zakládá množství květu, které je klíčové pro velikost úborů. Bór je poté během kvetení
důležitý pro klíčení pylových zrn a proces oplození.

BIOSTIMULÁTORY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

MÍSITELNOST: MULTOLEO je mísitelný s běžně používanými fungicidy a insekticidy (není mísitelný
s biologickým fungicidem Polyversum). V každém případě doporučujeme před prvním použitím
provést test mísitelnosti. MULTOLEO přidávejte do nádrže až jako poslední. V případě kombinací
s jinými listovými hnojivy doporučujeme konzultaci s jejich výrobci.

PHYSIO ACTIVATORTM
TECHNOLOGIE
Správná a dostatečná výživa ve správnou dobu,
hraje stejně významnou roli, jako schopnost
rostlin tyto živiny efektivně využít pro svůj metabolismus (růst, vývoj, výnos). MULTOLEO díky
svému složení a technologii PhysioActivatorTM
hraje klíčovou roli při formování výnosotvorných prvků:
• Prodlužování stonku & zakládání větví  potenciál počtu šešulí / m2
• Kvetení a opylení  udávají počet šešulí
& počet semen na šešuli
• Nalévání semen  HTZ
Péče o metabolismus řepky je společně s ochranou klíčem ke zlepšení profitability pěstování.

VLIV APLIKACE NA NAVÝŠENÍ POČTU ŠEŠULÍ
NAVÝŠENÍ POČTU ŠEŠULÍ (%)
30%
25%
20%

26%

24%

22%
19%

15%
10%

19%

16%

12%

5%
0%

16%
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14%
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* rok pokusu (v závorce počet pokusů v daném roce)
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Průměr
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BIOSTIMULÁTORY

TONIVIT

®

TONIVIT® je speciální rostlinný stimulátor růstu a vývoje kořenového systému pro použití
v řepce, obilninách a máku. Jedná se o kapalný
přípravek prokazatelně aktivující růst a vývoj
kořenového systému, příjem živin z půdy a následné zvýšení výnosu. Hlavní složkou je biologicky aktivní filtrát z mořských řas Ascophyllum
nodosum vyráběný unikátní technologií PhysioActivatorTM, který je obohacený o P a K –
živiny důležité nejen pro správný rozvoj kořenové soustavy, ale rovněž pro přezimování.
Zdroj účinné látky, řasy Ascophyllum nodusum
jsou velmi bohaté na biologicky aktivní látky,
jako jsou oligosacharidy, aminokyseliny, vitamíny a rostlinné hormony a prokazatelně aktivují
klíčové fyziologické procesy v rostlině – příjem
živin a fotosyntézu.

PLODINA

ÚČEL POUŽITÍ
ŘEPKA OLEJKA

OBILNINY

Podpora růstu a vývoje
kořenového systému,
podpora příjmu živin

MÁK

SLOŽENÍ:

GA 142 – extrakt z mořských
řas Ascophyllum nodosum
obohacený o fosfor (P2O5
13%) a draslík (K2O 5%).

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

2 x 10 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

POZNÁMKA

1,0

• Podzim, fáze 4-6 listů
• Jaro, začátek vegetačního
období

1,0

• Růst. fáze BBCH 12-13
až BBCH 29

1,0

• Růst. fáze 4-8 listů

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
TONIVIT® je biostimulátor, který výrazně aktivuje rozvoj kořenového systému, zvyšuje celkový objem hmoty kořenů, délku
kořenů i průměr kořenového krčku. Silný kořenový systém je
zárukou lepšího přezimování rostlin.
Hlavními přínosy jsou:
• praxí prověřený biostimulátor k podpoře růstu a vývoje
kořenového systému
• zvýšení efektivity příjmu dostupných živin
• zvýšení efektivity hnojení zlepšením příjmu živin i za nižších
teplot
• podpora překonání stresového období
• unikátní PhysioActivatorTM technologie
• prokázané navýšení výnosu až o 10 %
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TONIVIT® je mísitelný s běžně používanými fungicidy, insekticidy a jinými listovými hnojivy s výjimkou hnojiv na bázi vápníku. Vhodná je kombinace s fungicidy a regulátory růstu jako jsou
tebuconazole, metconazole a další látky ze skupiny triazolů. Stejně tak jsou možné praktické
kombinace s graminicidy při aplikaci proti výdrolu obilnin. V případě kombinací s jinými hnojivy,
nebo přípravky na ochranu rostlin přidejte TONIVIT do postřiku jako poslední. Doporučená dávka
vody je 200 – 300 l/ha.
ŘEPKA: vhodná je kombinace ve fázi cca 4-6 listu s růstově regulačním fungicidem BOUNTY v dávce 0,6 l/ha (tebuconazole 430 g/l). Pří řešení trávovitých plevelů je potom vhodná tank-mix kombinace s graminicidy TARGA 10 EC, PANTERA QT, případně SELECT SUPER.

BIOSTIMULÁTORY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Experimentální pokusy s biostimulátorem TONIVIT® dosahují konzistentně velmi příznivých výsledků. Při podzimní aplikaci podpoříme nejen růst kořenového systému, ale náskok ve vývoji rostliny
po celou dobu její vegetace.
OBILNINY: aplikace biostimulátoru TONIVIT je možná již od velmi časných růstových fází ozimých obilnin (od fáze 2-3 listů, kdy je možné efektivně spojit např. s post-emergentním herbicidem), příp. později až do konce odnožování, kdy je možné spojit např. s insekticidním ošetřením
proti podzimním škůdcům (mšice, kříši – přenašeči viróz). Rovněž se aplikace doporučuje u slabých, nevyrovnaných, případně pozdě setých porostů. V každém případě je třeba dbát na kvalitu
aplikace, jelikož rostliny mají na podzim velmi malou listovou plochu.

PHYSIO ACTIVATORTM
TECHNOLOGIE
• Technologie vyvinutá renomovanou francouzskou společností Laboratories Goëmar
• více jak 40 let zkušeností s výrobou přípravků
aktivizujících minerální výživu plodin
• unikátní technologie výroby extraktu účinné
látky z mořských řas Ascophyllum nodosum
pro maximální účinnost
• vědecky podložená a praxí potvrzená aktivní
podpora produkce rostlinných enzymů nezbytných pro příjem živin plodinami

APLIKAČNÍ OKNO V ŘEPCE OZIMÉ
Optimální termín
aplikace:
Podzim, 4-6 list
(BBCH 14-16)
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PŘÍPRAVKY
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AGROCLEAN LIQUID
®

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

AGROCLEAN® LIQUID je univerzální čisticí
prostředek pro důkladné a rychlé vnitřní i vnější vyčištění postřikovačů po použití přípravků
na ochranu rostlin a před příchodem zimy nebo
delší odstávkou. Je také vhodný k čištění stájí,
skleníků a strojů vysokotlakými čističi. Při správném dávkování není agresivní vůči barvám,
lakům, ani hliníku a vytváří antikorozní povrch.
Agroclean® liquid nijak nepoškozuje ošetřované
rostliny. Vysokého čisticího účinku je dosahováno i při neutralizaci zbytků pesticidů (především
na bázi glyphosátů nebo sulfonylmočovin).

SLOŽENÍ:

Neiontové povrchově aktivní
látky < 5 %, polykarboxyláty
≥5 % – <15 %,
2,2´-iminodiethanol

FORMULACE:

kapalná formulace

BALENÍ:

10 x 1 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Nevztahuje se

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKOVÁNÍ

Běžné čistění aplikačního zařízení po každém postřiku:
• uvnitř aplikačního zařízení
• ruční mytí povrchu aplikačního zařízení
• vysokotlaké mytí povrchu

• 200 ml / 100 l vody
• 50 ml v 10 l vody
• 100 ml v 10 l vody

Čištění aplikačního zařízení po skončení sezóny (před delší odstávkou, nebo zimní obdobím):
• uvnitř aplikačního zařízení
• vysokotlaké mytí

• 400 ml / 100 l vody
• 100 ml v 10 l vody

Čištění ostatní zemědělské mechanizace, traktorů, kombajnů, stacionárních zařízení,
znečištěných ploch, stěn ve stájích atd.:
• ruční mytí
• vysokotlaké mytí

• 50 ml v 10 l vody
• 100 ml v 10 l vody

• Lakové nátěry vozidel a strojů by se neměly čistit koncentrovaným čistícím roztokem.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
AGROCLEAN® LIQUID je tekutý čisticí prostředek, s nímž se
snadno zachází a který je připraven k okamžitému použití.
Obsahuje biologicky odbouratelné účinné látky, které se vyznačují vysokou aktivitou při nízkých aplikačních dávkách.
Hlavními přínosy jsou:
• speciálně vyvinutý čistící prostředek pro postřiková zařízení,
pro čištění stájí, skleníků a strojů vysokotlakými čističi
• nijak nepoškozuje následně ošetřované rostliny
• má anti-korozní působení – prodlužuje životnost postřikovačů
• účinně čistí, dekontaminuje, konzervuje
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DOPORUČENÝ POSTUP PRO VÝPLACH APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (postřikovačů):
• Nádrž aplikačního zařízení ihned po ukončení postřiku již na poli zcela vyprázdněte a následně
pak celý postřikovač včetně všech hadic a trysek propláchněte vodou.
• Plnicí nádrž, klenutá horní část, víko přimíchávací nádrže a ostatní těžko přístupné vnitřní části
postřikovače vyčistěte vysokotlakým čističem, aby se odstranily skryté, ulpělé a případně zaschlé
zbytky přípravku na ochranu rostlin.
• Naplňte nádrž postřikovače na 30 % jeho objemu vodou a pomalu přidávejte Agroclean® liquid
(200 ml/100 l vody) za stálého promíchávání míchacím zařízením. Čisticí kapalinu nechte minimálně 30 minut cirkulovat. Všechna míchací zařízení musí být zapnutá. Jestliže je aplikační zařízení
velmi znečištěno (přípravky na ochranu rostlin na bázi sulfonylmočovin nebo přípravky formulovanými jako suspenzní koncentrát) nebo bude-li použito poprvé po zimě, ponechejte oplachové
nebo míchací zařízení v provozu po dobu 45 minut a zvyšte dávku přípravku Agroclean® liquid
na 400 ml/100 l vody. Poté propláchněte trubky, hadice a trysky ještě jednou.

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

• Čistící kapalinu se zbytky postřikové směsi vystříkejte na naposled ošetřenou plodinu. Výplachová
voda se nesmí dostat do kanalizace ani povrchových vod.
• V závislosti na typu aplikačního zařízení (resp. účelu vymývání – např. před zimou), demontujte
všechny filtry (hlavní, vedlejší a tryskový filtr), případně jiné snímatelné části, které přišly do styku
s používanými pesticidy a důkladně je mechanicky očistěte, např. kartáčem v kbelíku za použití
čisticí kapaliny Agroclean® liquid.
• Po vyčištění kapalinou Agroclean® liquid naplňte nádrž čistou vodou a propláchněte celé aplikační zařízení vystříkáním vody. Toto neplatí pro případ, když se postřikovač delší dobu nepoužívá – poslední propláchnutí proveďte až před dalším postřikem, neboť Agroclean® liquid
po sobě zanechává ochranný antikorozní film. Pro delší uchování ochranného antikorozního
filmu by očištěné stroje a zařízení měly být uskladněny pod střechou, kde budou chráněny
před deštěm.
• Aplikační zařízení i z vnější strany očistěte přípravkem Agroclean® liquid. Zředěný roztok naneste
ručně nebo vysokotlakým čističem (použijte ochranné rukavice a ochranné brýle). Také zde dbejte
na to, aby se čisticí kapalina nedostala do kanalizace a povrchových vod.

KROKY ČISTÍCÍHO PROCESU:
1. Opláchnutí čistou vodou.
2. Vnitřní vyčištění vysokotlakým čističem.
3. Vyčištění celého postřikovače včetně
všech vedení, filtrů a trysek přípravkem
Agroclean® liquid.
4. Opláchnutí čistou vodou.
5. Vnější očištění vysokotlakým čističem
(na poli).
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ELASTIQ ULTRA
®

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

ELASTIQ® ULTRA je pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě emulze typu
olej ve vodě (EW), určený k omezení ztrát při
sklizni hrachu, řepky olejky, máku setého, bobu,
lupiny bílé, svazenky vratičolisté a trav, a dále
k ochraně zrna obilnin a udržení jeho kvalitativních ukazatelů. Po aplikaci vytváří na rostlinách
tenký, homogenní film latexu, který na vzduchu
rychlé zasychá a vytváří polopropustnou, trvale pružnou membránu. Ta umožňuje vysychání
a zabraňuje pronikání vody do pletiv. Vytvoření
filmu na povrchu listů, klasů, či šešulí, není závislý na světle (jak je tomu např. u pinolenu).

PLODINA

SLOŽENÍ:

455,5 g/l karboxylovaný styren
butadien kopolymer

FORMULACE:

EW (emulze typu olej ve vodě)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

ŘEPKA OLEJKA, HRÁCH,
MÁK SETÝ, BOB,
LUPINA BÍLÁ,
SVAZENKA VRATIČOLISTÁ

Omezení ztrát při sklizni

0,8 – 1,0

AT

• BBCH 80-88

TRÁVY

Omezení ztrát při sklizni

0,8 – 1,0

AT

• Semenné porosty

OBILNINY

Ochrana zrna, udržení jeho
kvalitativních parametrů

1,0

AT

• Od BBCH 87

• Dávka vody: u pozemní aplikace 200-500 l/ha, obilniny 100-200 l/ha, max. 1x v plodině.
• U řepky v BBCH 80 – 88, asi 3-4 týdny před sklizní. Šešule by v době aplikace měly být světle zelené, pružné a lze je
ohnout do tvaru písmene U nebo V aniž by došlo k jejich prasknutí. Optimum je začátek zrání, semena zelená, nalévání
šešulí až asi 20 % šešulí vyzrálých (semena černá, tvrdá).
• U obilnin pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů je optimálním termínem aplikace BBCH 87 (žlutá
zralost) nebo při vlhkosti zrna 30 % a méně.
• U hrachu je nejvhodnější termín v době, kdy semena začínají hořknout.
• U hustých porostů použijte vyšší aplikační dávku.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
ELASTIQ® ULTRA zajišťuje kvalitní ochranu porostů před nežádoucímu předsklizňovými ztrátami a ochranu zrna obilnin
pro udržení jeho kvalitativních parametrů (vč. pádového čísla,
objemové hmotnosti a klíčivosti).
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•
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výrazné snížení předsklizňových a sklizňových ztrát
ochrana a udržení kvalitativních parametrů zrna obilnin
ochrana před extrémními srážkami
výrazné omezení rozvoje černí
možnost letecké aplikace

X-CHANGE

®

PLODINA
VŠECHNY PLODINY

SLOŽENÍ:

fosfát ester 5 %,
kyselina citronová 10 %,
polyakrylát aminosodný 10%,
propionát amonný 20 %,
síran amonný 5 %

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

OL

POZNÁMKA

omezení pěnivosti,
úprava pH vody /snížení
tvrdosti vody

0,1 – 0,25 %

–

• Dávkování se řídí
dle tvrdosti vody

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

X-CHANGE® je adjuvant určený k úpravě tvrdosti
a pH vody a snížení pěnivosti postřikových kapalin. Úprava postřikové kapaliny je agronomy často podceňována, přestože kvalita vody hraje často velmi důležitou roli a může stát i za některými
neúspěchy v ochraně rostlin. X-Change může
být použit se všemi pesticidy ve všech plodinách
vždy, když je použita tvrdá voda pro přípravu postřikové kapaliny, nebo je požadována úprava
pH. X-Change zcela změkčuje tvrdou vodu a nevratně inaktivuje nebezpečné ve vodě rozpuštěné vápenaté a hořečnaté kationty způsobující
její tvrdost. X-Change okyseluje vodu přibližně
na pH 5, čímž brání alkalické hydrolýze pesticidů
a zvyšuje tak stabilitu aplikační kapaliny. Přípravek dále snižuje pěnivost aplikační kapaliny.

• (–) Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.
• Pokud není známa tvrdost vody, použijte koncentraci 0,25 %
(tj. 250 ml na 100 l vody).
Příprava postřikové kapaliny:
• X-Change musí být do nádrže vpraven vždy před pesticidem!
• Naplňte nádrž aplikačního zařízení do poloviny vodou a zapněte
míchání. Přidejte X-Change v množství odměřeném pro požadovaný
konečný objem nádrže. Za stálého míchání doplňte nádrž aplikačního
zařízení na požadovaný objem. Přidejte pesticid, tak jak je doporučeno
jeho výrobcem. Ponechte zapnuté míchání po celou dobu aplikace.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
X-CHANGE® je kondicionér k úpravě tvrdosti a pH vody, a snížení pěnivosti postřikové kapaliny.
Hlavními přínosy jsou:
• efektivní úprava tvrdosti a pH vody
• snížení pěnivosti postřikových kapalin
• vhodný pro aplikace s účinnými látkami citlivými na kvalitu
vody (pyrethroidy, fenoxykyseliny, phenmedipham, desmedipham, prohexadion-kalcium)
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SILWET STAR
®

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

SILWET® STAR je neiontové organosilikonové
supersmáčedlo pro zlepšení pokryvnosti postřiku a ke snížení úletu postřikové kapaliny při
aplikaci pesticidů a listové výživy. Silwet Star má
schopnost snižovat povrchové napětí postřikové kapaliny výrazně účinněji, než jiná komerčně
používaná smáčela na bázi vyšších alkoholů. Vlivem velmi nízkého povrchového napětí je smáčení povrchu rostlin mnohem účinnější a rozprostření postřikové jíchy po povrchu rostlin je
mnohem jednotnější/rovnoměrnější. Vytvořením jednotné velikosti kapénkového spektra má
rovněž výrazné proti-úletové působení.

PLODINA
VŠECHNY PLODINY, ORNÁ PŮDA
(PŘED SETÍM, SÁZENÍM, NA STRNIŠTĚ),
NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA, ŽELEZNICE,
PŘÍPRAVA PŮDY PŘED ZALESNĚNÍM

SLOŽENÍ:

800 g/l heptamethyltrisiloxan
modifikovaný
polyalkylenoxidem, 200 g/l
alkyloxypolyethylenglykol

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

12 x 1 l, 4 x 5 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ÚČEL POUŽITÍ

DÁVKA V l/ha

POZNÁMKA

Zlepšení smáčivosti
postřikových kapalin

0,01 – 0,15 %
(max. 0,3 l/ha,
obvykle
0,1 l/ha)

–

• OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
• Silwet Star se používá s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 – 0,15 %
v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 1 ha.
• Nejvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 0,3 l na 1 ha (dávka 0,3 l/ha
je možná pouze u systemických fungicidů a neselektivních herbicidů). U kontaktních přípravků se používá
koncentrace 0,01 – 0,1 %.
• Pro většinu plodin je obvyklá doporučená dávka 0,1 l/ha ve 150-200 l vody.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
SILWET® STAR je v praxi velmi oblíbené a účinné „supersmáčedlo“ s výrazným proti-úletovým působení. Rovněž výrazně
brání odpařování a vysychání pesticidů, takže účinná látka je
rovnoměrně a rychleji přijata rostlinou a tím se i zkracuje min.
doba potřebná pro ochranu proti smyvu deštěm.
Hlavními přínosy jsou:
• maximální roztažení účinné postřiku/účinné látky na cílové
části rostlin
• bezkonkurenční ve snížení povrchového napětí postřikových kapalin
• výrazné snížení úletu (anti-drift působení)
• zvýšení rychlosti odolnosti dešti
• nízké dávkování (0,1 l/ha)
• snížení množství vody/ha
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OBILNINY: Silwet Star nachází stále častěji uplatnění především v klasových, fuzariózních aplikacích, díky své schopnosti dokonaleji a rychleji dopravit účinnou látku i do těžce přístupných míst
morfologicky velmi složitých struktur klasů.
Dalším velmi praktickým použitím je společná aplikace s fungicidy proti chorobám pat stébel, kdy
je velice důležitá dobrá pokryvnost postřiku a navíc, ošetřovaná plocha je velmi malá a nevhodně
postavena vůči postřiku (např. Empartis v T1 + Silwet Star).
U všech obilních aplikací postačuje dávka 0,1 l/ha v dávce 150 l/ha (pouze u ječmene a osinatých
odrůd je doporučené zvýšit objem vody na 150-200 l/ha).
ŘEPKA: podzimní aplikací řešíme především dřepčíky a pilatky, jejichž žír způsobuje značné škody.
Ochrana se provádí kontaktními insekticidy, často až do pozdního podzimu, kdy teploty klesají,
a proto je velmi důležitá maximální pokryvnost ošetřovaných rostlin.
Při jarní a letní ochraně důraz klademe na preciznost ošetřeni proti škůdcům poupat a šešulí, kdy
rostliny mají velký habitus a již samotný vstup do porostu bývá obtížný, stejně tak prostříknutí celého profilu rostliny. Přidáním Silwetu Star do insekticidního postřiku zajistíme lepši pokryvnost
celé rostliny, a hlavně zvýšíme fumigační efekt,
čímž se zvýší celková účinnost zásahu.

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Fungicidní ošetření řepky provádíme od fáze
4-6 listů prakticky až do plného květu. U těchto
aplikací je optimální množství vody až 400 l/ha
bez použití smáčedla. Použitím Silwetu Star dojde nejen ke zlepšení účinnosti fungicidů, ale
navíc je možné snížit množství vody na polovinu
a tím podstatně zvýšit výkon techniky a uspořit
vodu.
MÁK: obtížně smáčitelný povrch rostlin máku
může způsobit nedostatečnou účinnost zásahů
proti chorobám a škůdcům. Přidáním smáčedla
Silwet Star dojde k vyšší účinnosti pesticidů, zároveň při zvýšení bezpečnosti pro mák, jelikož
nijak nenarušuje voskovou vrstvu, ale roztáhne
postřikovou jíchu rovnoměrně po povrchu a zabraňuje vzniku nebezpečných shluků (zvýšené
koncentrace pesticidů na jednom místě), čímž
se zvyšuje riziko fytotoxicity.
CUKROVKA: insekticidní ochrana cukrovky spočívá především v boji proti mšicím (mšice broskvoňové a makové), které jsou přenašeči virových žloutenek. Při společné aplikaci vhodných insekticidů
se smáčedlem Silwet Star dochází k vyšší pokryvnosti obtížně smáčitelných listů cukrovky i na jejich
spodní straně a mohutnějšímu fumigačního efektu. Oba tyto faktory jsou důležité pro zasažení
mšic v těžce dostupných místech (srdíčko rostliny, spodní strana listu).
Rovněž při fungicidní aplikaci proti padlí či skvrničnatce dochází k synergickému efektu společné
aplikace se Silwet Star, na vzájemně překryté a velké listy řepy. U škůdců postačuje dávka vody
kolem 150 l, u fungicidních zásahů se doporučuje alespoň 200 l vody/ha.
Obecně lze říci, že pro většinu plodin je obvyklá a zcela dostatečná doporučená dávka 0,1 l/ha
Silwet Star ve 150-200 l vody s dalšími pesticidy.
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POMOCNÉ PŘÍPRAVKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY & ODPOVĚDI:
Lze snížit množství vody na hektar při použití smáčedla Silwet® Star?
Ano. Je to nejenom možné, ale dokonce nutné a to díky jeho unikátním vlastnostem, které umožňuji
dokonale rozprostřít a pokrýt postřikovou jíchu i těžce smáčitelné povrchy rostlin, a to i v menším
objemu vody.
Jak moc je třeba snížit objem postřikové kapaliny při použití Silwet® Star?
Množství vody upravujeme podle typu ošetření, stavu a habitu rostlin, klimatických podmínek,
možností a stavu postřikové techniky apod. Obecně platí, čím více vody, tím menší koncentrace
Silwetu Star a opačně. Zpravidla lze doporučit snížení objemu o 30–50 %.
U některých přípravků je uvedeno, že není zapotřebí přidávat smáčedlo. Není tedy Silwet®
Star v tomto případě zbytečný?
Všechny pesticidy obsahuji smáčedla, která zpravidla zajistí dostatečnou smáčivost při výrobcem
doporučeném objemu vody. Přidání Silwetu Star však umožní zachovaní nebo zlepšení účinnosti
při podstatně sníženém objemu vody.
Lze snížit množství účinné látky/dávku pesticidu v kombinaci se Silwet® Star?
Díky dokonalé pokryvnosti a rovnoměrnosti filmu postřikové jíchy na povrchu rostliny můžeme
ošetřovat na dolní hranici registrované dávky pesticidu.
Hrozí nebezpečí fytotoxicity při použití Silwet® Star?
Nehrozí.
Prodlužuje Silwet® Star ochrannou lhůtu?
Ne, ochranná lhůta se vždy řídi podle pesticidu, k němuž se Silwet Star přidává.
Narušuje / rozpouští Silwet® Star voskovou vrstvu ošetřovaných rostlin?
V žádném případě. Silwet Star je organická sloučenina křemíku a v tomto se zcela odlišuje od dosud
používaných smáčedel na bázi vyšších alkoholů.
Zvyšuje Silwet® Star účinnost pesticidů?
Díky rovnoměrnému filmu postřikové jíchy a dokonaleji ošetřenému povrchu rostliny, a to i na
místech, která nebyla postřikem přímo zasažena, neboť díky Silwet Star pronikne jícha i do těžce
přístupných částí rostlin, je rostlina lépe chráněna. Zaznamenali jsme i významné zvýšení účinnosti
např. při ošetření klasů obilovin proti fuzáriím.
Proč tedy používat Silwet® Star, když ne vždy dojde ke zlepšení účinnosti?
Už samotný fakt, že při aplikaci Silwetu je nutné snížit objem kapaliny aplikované na hektar, je významným faktorem. S jednou naplní postřikovače lze dosáhnout až dvojnásobného výkonu na jedno naplnění.
Čím se Silwet® Star liší od ostatních pomocných látek na ochranu rostlin?
Tím, že snižuje povrchové napěti kapalin mnohem účinněji než ostatní používané pomocné látky,
čímž dochází k dokonalejšímu smáčení povrchu rostlin a tím ke kvalitnější ochraně před škodlivými
činiteli. Má nejvyšší obsah super smáčivého trisiloxanu, a kromě toho obsahuje i vysoce smáčivý
alkyloxypolyethylenglykol, takže je tvořen 100 % smáčivých složek.
Zvyšuje Silwet® Star pěnivost?
Silwet Star je oproti staršimu připravku Silwet L-77 nepěnivý a má i mnohem nižší bod tuhnutí.
Přesto je však vhodné jej do postřikovače přidávat až na konci plnění.
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LISTOVÁ HNOJIVA
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INCA

®

LISTOVÁ HNOJIVA

INCA® je vápenato – dusíkaté kapalné listové
hnojivo se zinkem, založené na patentované
CaT TM technologii vyvinuté společnosti Plant
Impact. Tato technologie umožňuje rostlinám
vysoce efektivně přijímat a distribuovat vápník
i do těch časti, kde je to běžně problematické.
Napomáhá rostlinám v efektivním využiti vápníku zejména v kritických podmínkách (vysoké
nebo naopak příliš nízké teploty). Aplikace hnojiva InCa zabraňuje fyziologickým poruchám,
podporuje růst za stresových podmínek, zlepšuje tvarovou vyrovnanost a homogenitu plodů,
zvyšuje jejich kvalitu a skladovatelnost.

PLODINA (HLAVNÍ ÚČEL APLIKACE)

SLOŽENÍ:

dusičnanový dusík (N) 8 %,
vápník (CaO) 13 %,
zinek (Zn) 1 %
+ patentovaná CaT TM
technologie

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

TERMÍN APLIKACE

JABLOŇ (PREVENCE HOŘKÉ
PIHOVITOSTI PLODŮ, OMEZENÍ
VÝSKYTU SKLÁDKOVÝCH CHOROB,
ZLEPŠENÍ SKLADOVATELNOSTI)

1,5 – 2,0

1. 20 – 30 % květů rozkvetlých
2. 4 týdny po odkvětu
3. 4 týdny před sklizní
V případě silně stresových podmínek, které
negativně ovlivňující distribuci vápníku
(zejména náhlé střídání teplot), lze provést
další dodatkové aplikace mezi uvedenými
termíny. Ne však častěji než 1 x za 14 dní.

TŘEŠNĚ A VIŠNĚ
(ZVÝŠENÍ KVALITY PLODŮ
A ODOLNOSTI K PRASKÁNÍ,
PRODLOUŽENÍ DOBY
SKLADOVATELNOSTI)

1,0

1. na začátku květu
2. při opadu korunních plátků
3. 3 týdny před sklizní

RÉVA VINNÁ (PREVENCE
SPRCHÁVÁNÍ A PŘEDČASNÉHO
ZASYCHÁNÍ TŘAPINY)

1,5

1. po odkvětu
2. před zaměkáním
3. na začátku zaměkání bobulí

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
INCA® je listové hnojivo zajišťující díky patentované technologii CaT TM až 20x efektivnější příjem vápníku. U klasických
vápenatých hnojiv totiž zůstává naprostá většina dodaného
vápníku jenom na povrchu listů a plodů. CaT TM technologie
v hnojivu InCa však zajistí prostup vápenatých iontů dovnitř
plodů a jejich rovnoměrnou distribuci v celém plodu.
Hlavními přínosy jsou:
• patentovaná technologie výživy vápníkem pro maximální
efektivitu příjmu
• nízké dávkování a poloviční počet aplikací
• spolehlivější výživa vápníkem spojena s intenzivnějším
vybarvením plodů, nižším výskytem skládkových chorob,
pevnější slupkou a především, lepší skladovatelností
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INCA® je tekuté hnojivo snadno mísitelné s vodou v jakémkoli poměru. Při přípravě postřikové
kapaliny dodržujte následující postup: nádrž postřikovače naplňte alespoň do 3/4 vodou, zapněte
míchací zařízení, nalijte odměřené množství hnojiva InCa do nádrže postřikovače a za stálého
míchaní doplňte vodou. InCa je mísitelná s většinou běžně používaných pesticidů i listových hnojiv.
Je mísitelná s biostimulátory společnosti Goëmar a rovněž s hnojivem Samppi. Možná je i kombinace InCa + Samppi + Captan 80 WG + Topas 100 EC. Nelze ji však aplikovat společně s hnojivy
obsahujícími fosfor! Minimální dávka vody je 200 l/ha, optimální 400-600 l vody/ha.
Plodinové doporučení: hnojivo InCa lze aplikovat postřikem jako doplňkovou výživu ve všech plodinách. Využívá se zejména v jabloních, hrušních, třešních, višních, jahodách, révě vinné, košťálovinách, salátu, paprice, rajčatech, okurkách a bramborách dle níže uvedených doporučení.

LISTOVÁ HNOJIVA

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Pro příjem většiny vápníku přes pokožku listů a plodů je nutný odstup od srážek alespoň 6 hodin.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ:
PLODINA (HLAVNÍ ÚČEL APLIKACE)

DÁVKA V l/ha

TERMÍN APLIKACE

1,0

od 3. listu v intervalech 14 dnů
až do ukončení sklizně

PEKINGSKÉ ZELÍ
(PREVENCE TEČKOVITOSTI
A VNITŘNÍ NEKRÓZY LISTŮ,
PRODLOUŽENÍ DOBY
SKLADOVATELNOSTI)

1,5

1. 4 – 5 týdnů po výsadbě
2. před uzavřením hlávek
3. 2 týdny po uzavření hlávek
V případě silně stresových podmínek, které
negativně ovlivňující distribuci vápníku
(zejména náhlé střídání teplot), lze provést
další dodatkové aplikace mezi uvedenými
termíny. Ne však častěji než 1 x za 14 dní.

KAPUSTA, HLÁVKOVÉ ZELÍ
(PREVENCE OKRAJOVÉ
A VNITŘNÍ NEKRÓZY LISTŮ)

1,5

3 aplikace v intervalu 14 dnů v době
tvorby hlávky

SALÁT
(PREVENCE OKRAJOVÉ
NEKRÓZY LISTŮ)

1,5

1. ošetření sadby 2. 10 – 14 dní po výsadbě
3. před uzavřením hlávek

PAPRIKA, RAJČATA, OKURKY
(PREVENCE FYZIOLOGICKÉ
HNILOBY PLODŮ)

1,0 – 1,5

na začátku kvetení a pak každé 3 týdny

OKURKY
(PREVENCE FYZIOLOGICKÉHO
ZASYCHÁNÍ NOVĚ
NASAZENÝCH PLODŮ)

1,0

1. aplikace na začátku kvetení
a pak každé 2 týdny

BRAMBORY
(ZVÝŠENÍ KVALITY A VELIKOSTNÍ
VYROVNANOSTI HLÍZ)

1,0

1. aplikace na začátku tvorby hlíz
a pak v intervalu 14 dní

JAHODY (ZVÝŠENÍ NÁSADY
PLODŮ A JEJICH KVALITY, ZVÝŠENÍ
ODOLNOSTI PLODŮ K OTLAKŮM
A POŠKOZENÍM PŘI TRANSPORTU)
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MICROTHIOL

®

LISTOVÁ HNOJIVA

MICROTHIOL® je granulované hnojivo obsahující minimálně 80 % síry. Je určené pro listové
hnojení zemědělských plodin, ovoce a zeleniny,
které vyžadují zvýšenou dostupnost a příjem
síry. Zlepšuje kvalitu a výši výnosu zvýšením
HTZ. Doporučuje se především při intenzívním
hnojení dusíkem, jelikož zvyšuje odolnost rostlin proti polehnutí. Dávku hnojiva je nutno určit na základě agrochemického rozboru půdy
a nutričních potřeb pěstovaných plodin.
PLODINA

SLOŽENÍ:

min. 80 % síra

FORMULACE:

WG (ve vodě rozpustný granulát)

BALENÍ:

25 kg

VÝROBCE:

UPL Europe Ltd., Velká Británie

DÁVKA

POZNÁMKA

ŘEPKA OLEJKA

6,0 kg

200 – 400 l vody

CUKROVÁ ŘEPA

6,0 kg

200 – 400 l vody

OBILNINY

6,0 kg

200 – 400 l vody

KUKUŘICE

2,5 kg

200 – 400 l vody

KAPUSTOVÁ ZELENINA
(KAPUSTA, KVĚTÁK, BROKOLICE)

2,0 kg

200 – 1000 l vody

ZELENINA
(MRKEV, RAJČATA, OKURKY, CIBULE)

1,5 kg

200 – 1000 l vody

STROMY A KEŘE

2,5 kg

200 – 1000 l vody

OSTATNÍ PLODINY NA PŮDÁCH
CHUDÝCH NA SÍRU

2,5 kg

200 – 600 l vody

RÉVA

3,6 kg
4,8 kg
2,4 kg
3,2 kg

max. 400 l vody/ha, od BBCH 09
max. 800 l vody/ha, od BBCH 61
max. 1200 l vody/ha, od BBCH 71
max. 1600 l vody/ha, od BBCH 75

• Poznámka k použití v révě: OL 28 pro hrozny stolní, OL 56 pro hrozny moštové; max. 8x.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
MICROTHIOL® je sirné hnojivo řešící nedostatek síry, jehož následkem dochází ke snížení výnosů o 5–40 % a zhoršení kvality
sklizené produkce, např. obsahu bílkovin nebo chuťi.
Praktické přínosy:
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• Špičková formulace granulové síry
• Zvyšuje přirozenou odolnost proti poléhání a kvalitu úrody
(HTZ)
• Zvyšuje využití dusíku rostlinami v průběhu celé vegetace
• Vyznačuje se již prověřenou účinností na padlí v mnoha plodinách

REEF

®

Produkt je uváděn na trh jako hnojivo ES.

PLODINA

SLOŽENÍ:

vodorozpustná měď (80 g/l) ve formě
trojsytného síranu (640 g/l síra)

FORMULACE:

SC (suspenzní koncentrát)

BALENÍ:

10 l

VÝROBCE:

UPL Europe Ltd., Francie

DÁVKA

POZNÁMKA

CUKROVKA

5 x 5,5 l/ha

200 – 400 l vody/ha; od BBCH 19
do BBCH 89; max 7 dní před sklizní

RÉVA VINNÁ

8 x 6,0 l/ha

100 – 1000 l vody/ha; od BBCH 09
do BBCH 89; max 7 dní před sklizní

OBILNINY OZIMÉ A JARNÍ

2 x 2,0 – 3,0 l/ha

200 – 400 l vody/ha; od BBCH 12
do BBCH 32

ŘEPKA OLEJKA

4,0 l/ha

200 – 400 l vody/ha; do BBCH 39

LUSKOVINY

2,0 – 4,0 l/ha

200 – 400 l vody/ha

BRAMBORY

2 – 3 x 4,0 l/ha

200 – 400 l vody/ha

JÁDROVINY, PECKOVINY

6,0 – 10,0 l/ha

500 – 750 l vody/ha; po sklizni,
po opadu listů

CHMEL

4 x 5,0 l/ha

500 – 2000 l vody/ha

ZELENINA

2 x 2,5 – 4,0 l/ha

600 – 1000 l vody/ha

JAHODY

2 x 2,5 – 4,0 l/ha

600 – 1000 l vody/ha

LISTOVÁ HNOJIVA

REEF® je tekuté hnojivo s obsahem mědi ve formě trojsytného síranu formulované jako suspenzní koncentrát určené pro použití v mnoha
plodinách v zemědělství a zahradnictví. Formulace se zvýšenou perzistencí zlepšuje pokrytí listů a absorpci mědi, která příznivě působí na stabilitu chlorofylu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
REEF® je kapalné hnojivo pro aplikaci na list, obsahující živiny
Cu a S ve formě síranu mědnatého (CuS). Přítomnost síry jako
makroživiny má významný vliv na efektivitu příjmu dusíku (N).
Praktické přínosy:
•
•
•
•

Účinné dodání/řešení nedostatku Cu, S
Zvýšení odolnosti proti chorobám a škůdcům
Zvyšuje využití N rostlinami v průběhu vegetace
Zvýšení kvality produkce mnoha plodin
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PAPAVERIN

®

LISTOVÁ HNOJIVA

PAPAVERIN® je mikronutriční hnojivo obsahující dusík v amoniakální formě a zinek ve formě komplexní sloučeniny, které díky patentově
chráněné ZC Technology™ působí jako safener
(látka potlačující fytotoxicitu pesticidů) a aktivátor růstu rostlin (biologický přípravek určeny k urychlení biochemických procesů v rostlinách). Výrazně napomáhá rostlinám překonávat
stresové stavy způsobené nepříznivými vlivy
(sucho, zamokření, chlad, vysoké teploty, herbicidní stres apod.).

PLODINA

SLOŽENÍ:

vodorozpustný zinek (Zn) 6 %,
dusík (N) 7 %

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 5l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

APLIKAČNÍ OKNO

OPTIMÁLNÍ TERMÍN APLIKACE

MÁK

0,8

6-8 listů

7 pravých listů

OBILNINY

0,8

BBCH 12-29

BBCH 14-29

OBILNINY – SPOLEČNÁ
APLIKACE S REGULÁTOREM
RŮSTU

0,6

BBCH 12-29

BBCH 14-29

ŘEPKA

0,8

2-6 pravých listů

4 pravé listy

KUKUŘICE

1,0 – 1,2

2-6 pravých listů

4 pravé listy

• Papaverin musí být aplikován pouze v době aktivního růstu plodiny. Aplikujte v dávkách a termínech vymezených
tabulkou, pozdější aplikace již není účelná. Doporučený objem aplikační kapaliny je 80 – 200 l/ha za použití jemných
až středních trysek.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
PAPAVERIN® je mikronutriční hnojivo pro použití v máku
a v mnoha dalších plodinách. Zlepšuje zakořeňování, vitalitu
rostlin, výnos a působí proti stresu. Je absorbován listy i kořeny rostlin.
Hlavními přínosy jsou:
• speciální mikronutriční (Zn) hnojivo s patentovanou
ZC TechnologyTM
• významné biostimulační působení (kořeny, vitalita, výnos)
• antistresové působení (sucho, chlad, herbicidní stres)
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REGENERACE OZIMŮ: Papaverin je vhodný na špatně přezimované porosty ozimých plodin
s poškozenými kořeny a poškozenou listovou plochou. Pro jarní regeneraci by se měl aplikovat
v dávce 0,8 l/ha, jakmile to dovolí půdní a povětrnostní podmínky.
PODPORA ODNOŽOVÁNÍ: aplikace přípravku Papaverin v porostech jarního ječmene má vliv
na vyšší tvorbu auxinů a tím i pozitivní vliv na vyrovnanost a počet produktivních odnoží, což se
pozitivně projevuje ve výnosu a sladovnické kvalitě.
Dávka 0,8 l/ha se používá od 2. listu do konce odnožování. V kombinaci s regulátory růstu je dávka
0,6 l/ha. Nejlepší výsledky byly dosaženy kombinaci 0,6 l/ha Papaverin + 0,5 l/ha regulátoru na bázi
CCC u jařin a 0,6 l/ha Papaverin + 1 l/ha regulátoru na bázi CCC u ozimů na podzim i na jaře
(Zdroj: poloprovozní pokusy a ZVU Kroměříž).

LISTOVÁ HNOJIVA

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

POUŽITÍ V MÁKU: mák je velmi citlivá plodina hlavně ve fázi klíčení a vzcházení, proto je nutné
věnovat maximální péči veškerým zásahům, které se v tomto období provádějí. Jedná se hlavně
o aplikaci herbicidů. Žádný dosud registrovaný herbicid na našem trhu není „ušit na míru” přímo
pro mák. Pěstitelé se pak velmi často potýkají s problémem fytotoxicity. Dalším úskalím v tomto
období může být i nedostatek vláhy. Papaverin nejen účinně snižuje fytotoxicitu herbicidů, ale působí
i preventivně proti projevům fytotoxicity, stresu a nedostatku vláhy.

PŮSOBENÍ
ZC TECHNOLOGY™:
Zinek má v rostlinách široké fyziologické působeni. Ovlivňuje hromadění a transport sacharidů (zvýšení mrazuvzdornosti), nepřímo pak
podporuje tvorbu auxinu, karotenoidů a chlorofylu. Ošetření rostlin přípravkem se ZC Technology™ zlepšuje růst rostlin, které následně
poskytují vyšší výnos a kvalitu sklizně.

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ:
PLODINA

DÁVKA V l/ha

APLIKAČNÍ OKNO

OPTIMÁLNÍ TERMÍN APLIKACE

LEN

0,8

3-12 cm výšky

5 cm výšky

MANGOLD, TUŘÍN,
VODNICE

1,2

2-6 pravých listů

4 pravé listy

RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA,
KAPUSTA, ZELÍ, KVĚTÁK,
KEDLUBNY

0,8

2-7 dní po přesázení

2-7 dní po přesázení

NOVĚ ZAKLÁDANÉ
TRÁVNÍKY

0,8

2 listy až 2 odnože

4 listy

CIBULOVÁ A KOŘENOVÁ
ZELENINA

0,8

2-4 pravé listy

2-4 pravé listy

SALÁT (VENKOVNÍ)

0,8

4-6 pravých listů

4-6 pravých listů
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LISTOVÁ HNOJIVA

SAMPPI

®

SAMPPI® je komplexní, koncentrované organominerální hnojivo s mikroelementy a podpůrnými látkami pro aplikaci na list nebo závlahou.
Jedná se o kapalné listové hnojivo s unikátním
složením, které zajišťuje výrazně rychlejší a efektivnější příjem živin přes pokožku listů a jejich
okamžité zabudovaní do metabolismu rostliny.
Díky tomu může být dávkování u Samppi podstatně nižší než u jiných komplexních hnojiv
s mikroelementy. Využití makro i mikroprvků
dodaných listovým hnojivem vyžaduje v rostlinném metabolismu velkou spotřebu okamžité
energie. V Samppi jsou obsaženy cukry a organické kyseliny, které tuto potřebu energie buď
přímo kryjí nebo dokáží stimulovat procesy, jež
potřebnou energii rychle zajistí.

PLODINA

SLOŽENÍ:

celkový dusík (N) 8 %,
fosfor (P2 O5) 3 %, draslík (K2O) 3 %,
hořčík (MgO) 2 %, vápník (Ca0) 1 %,
mangan (Mn) 1 %, bór (B2O3) 0,5 %,
železo (Fe) 0,4 %, molybden (Mo) 0,1 %,
měď (Cu) 0,05 %, zinek (Zn) 0,05 %,
EDTA – chelatizační činidlo
Soubor organických kyselin a cukrů
Smáčedlo – snížení povrchového napětí

FORMULACE:

SL (rozpustný koncentrát)

BALENÍ:

4 x 1 l, 1 x 10 l, 1 x 152 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Bez omezení

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OCHRANNÁ
PÁSMA VOD:

Nevztahuje se

DÁVKA V l/ha

DOPORUČENÝ TERMÍN APLIKACE

POČET APLIKACÍ

SLADOVNICKÝ JEČMEN *

0,5 – 1,0

Při 1. a 2. fungicidním ošetření

1–2

CUKROVKA *

0,5 – 1,0

Zač. července – polovina srpna,
v kombinaci s INS nebo FG ošetř.

1–2

SLUNEČNICE *

0,5 – 1,0

S fungicidním ošetřením

1–2

BRAMBORY

0,5 – 1,0

S prvním fung. ošetřením,
dále v intervalech cca 14 dnů

2–3

* pokud je prováděna pouze 1 fungicidní aplikace, použije se dávka 1 l/ha.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
SAMPPI® je hnojivo pro listovou i kořenovou výživu intenzivně pěstovaných obilnin, cukrové řepy, zeleniny, révy vinné,
ovocných a okrasných rostlin. Makroprvky i mikroprvky jsou
ve formách lehce přijatelných rostlinami (v chelátové formě).
Účinek hnojiva zvyšují smáčedlo i organické látky – kyseliny
jako přirozená součást metabolismu rostliny, cukry jako zdroj
energie listových buněk i pro transportní toky živin v rostlině.
Hlavními přínosy jsou:
• efektivní organominerální hnojivo pro odstranění deficitu
živin
• podpora prevence fyziologických poruch a dobrého
zdravotního stavu
• pohotový zdroj živin a energie
• zvýšení obsahu škrobů a cukrů
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SAMPPI® aplikujeme postřikem na list (viz tabulky), anebo závlahou ke kořenům. Během vegetace
se aplikuje na list obvykle 1-2 x, v trvalých kulturách 3–4 x, vždy v nejdůležitějších obdobích vývoje
rostlin. Optimální výsledky přinášejí opakované aplikace v 7-10 denních intervalech.
SAMPPI® je vhodné použít především v období, kdy je ztížen příjem živin kořenovou soustavou
rostlin (extrémní sucho, chlad nebo naopak vysoké teploty, nevhodné půdní vlastnosti, poškození
kořenů apod.). Aplikace hnojiva na list je důležitá také po dlouhotrvajících deštích, jež mají za následek vyplavování živin z listů. SAMPPI obsahuje smáčedlo, které efektivně zvyšuje přilnavost postřikové kapaliny na povrchu rostlin. Chemické vlastnosti hnojiva snižují tvrdost použité vody, v případě
kapkové závlahy nedochází k tvorbě usazenin v systému.

LISTOVÁ HNOJIVA

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

SAMPPI® ovlivňuje metabolismu cukrů a dusíkatých látek ve prospěch cukerné složky. Jeho používáním lze tedy zvýšit obsah cukerné (škrobové) složky v produktech, u nichž je to žádoucí: sladovnický ječmen, cukrovka, ovoce, zelenina, hrozny révy vinné.

DALŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ:
Smáčedlo: SAMPPI obsahuje špičkové smáčedlo, které v součinnosti s poměrně vysokým obsahem
EDTA a přítomnými kyselinami zajistí spolehlivé ulpění a distribuci postřikové kapaliny a povrchu
ošetřovaných rostlin. Jestliže je Samppi použito v kombinaci s např. fungicidem, nebo insekticidem,
již není potřeba přidávat další smáčedlo.
Změkčovadlo vody a stabilizační činidlo: SAMPPI díky velmi nízkému PH snižuje alkalitu postřikové kapaliny při použití alkalické (tvrdé vody). Omezuje zde riziko částečného rozkladu některých
agrochemikálií a tím i riziko jejich snížené účinnosti. Nadbytek chelatizačního činidla navíc způsobuje vyvázání Mg a Ca z tvrdé vody do komplexů, z nichž mohou být tyto prvky využitou rostlinou jako
živiny. Většina fungicidů a insekticidů se v kyselém prostředí pomaleji rozkládá, tzn. při společné
aplikaci se SAMPPI se tak prodlužuje jejich účinek (např. produkty Captan 80 WG, Curzate Gold,
Topas 100 EC, Pyrus 400 SC, Carpovirusine Evo 2, Cyperkill Max, Steward).

DALŠÍ REGISTROVANÉ POUŽITÍ:
PLODINA

DÁVKA V l/ha

DOPORUČENÝ TERMÍN APLIKACE

POČET APLIKACÍ

RÉVA VINNÁ

0,5 – 1,0

Před květem, po odkvětu,
při zaměkání

3

OVOCE

0,5 – 1,5

Po odkvětu a dále v intervalech
přibližně 14 dní

3–4

ZELENINA

0,5 – 1,5

V období plného růstu

2–3

CHMEL

1,0 – 1,5

Ve fázi dlouživého růstu,
před květem, po odkvětu

3

OVOCE, RÉVA VINNÁ,
ZELENINA

0,3 – 0,4 l/m3

Použití v kapkových závlahách,
zálivka sadby

3–4

BALKÓNOVÉ A POKOJOVÉ
KVĚTINY

1 ml/l vody

V období plné vegetace
v pravidelných intervalech ~14 dní
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MOŘIDLA
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RANCONA i-MIX
®

MOŘIDLA

RANCONA® i-MIX je širokospektrální fungicidní mořidlo ve formě mikroemulze (ME) k ošetření osiva obilnin (pšenice, ječmene, žita, tritikale)
proti houbovým chorobám. V ječmeni spolehlivě chrání proti prašné sněti ječné a pruhovitosti
ječné, s výrazným vedlejším účinkem proti primární infekci hnědé skvrnitosti ječmene. U pšenice působí proti plísni sněžné, fuzariózám
a mazlavé sněti pšeničné. Mořidlo dále působí
i na řadu dalších houbových chorob přenosným
půdou i osivem, jako jsou např. Rhizoctonia,
Botritis, Penicillium, Aspergillus, Phoma, Helmintorsporium a další.

PLODINA

SLOŽENÍ:

20 g/l ipconazole,
50 g/l imazalil

FORMULACE:

ME (mikroemulze)

BALENÍ:

1 x 20 l

KATEGORIE
UŽIVATELŮ:

Profesionální uživatel

INTEGROVANÁ
PRODUKCE:

Povolen

OP II. STUPNĚ
POVRCHOVÉ VODY:

Povolen

OP II. STUPNĚ
PODZEMNÍ VODY:

Povolen

ŠKODLIVÝ ORGANISMUS

DÁVKA V l/t

OL

ZPŮSOB APLIKACE

PŠENICE OZIMÁ,
PŠENICE JARNÍ

Snět mazlavá pšeničná,
fuzariózy, plíseň sněžná

1,0

AT

Moření

JEČMEN OZIMÝ,
JEČMEN JARNÍ

Sněť prašná ječná,
pruhovitost ječná

1,0

AT

Moření

TRITIKALE OZIMÉ
ŽITO OZIMÉ

Fuzariózy, plíseň sněžná

1,0

AT

Moření

• AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
• Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
• Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
RANCONA® i-MIX je fungicidní mořidlo s širokou registrací
a výbornou účinností na klíčové choroby pšenice, ječmene,
žita a tritikale. Produkt je v komfortní formulaci, s nízkým
dávkováním na tunu osiva, představující plnohodnotného
nástupce oblíbeného mořidla Vitavax 2000.
Hlavními přínosy jsou:
• účinná fungicidní ochrana osiva pšenice a ječmene (ozimé
i jarní)
• nově povolené použití pro žito a tritikale
• registrace na klíčové choroby (plíseň sněžnou, fuzariózy,
sněť mazlavou pšeničnou, prašnou sněť ječnou a pruhovitost ječnou)
• inovativní ME formulace poskytující prvotřídní výsledky
• kvalita zaručená více jak 30-ti lety zkušeností v moření osiva
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Fungicidní mořidlo RANCONA® i-MIX lze aplikovat pouze technologickým postupem platným pro
daný typ aplikačního zařízení. Je použitelné na všech typech mořiček určených k aplikaci kapalných
mořidel a vybavených sekundárním domíchávačem.
Přípravek RANCONA i-MIX lze aplikovat neředěný, ale rozředěním vodou v množství 2-3 l/t lze zlepšit pokryvnost osiva. Před použitím je důležité dobré promíchání produktu. Neošetřujte osivo, jehož
vlhkost je vyšší než 15 %. Neaplikujte na poškozené, nebo naklíčené osivo. Ošetřené osivo skladujte
až do dobu výsevu na chladném, suchém a dobře větraném místě. Vysévejte nejpozději do 6 měsíců
od ošetření. Neskladujte ošetřené osivo přípravkem RANCONA i-MIX do další sezóny.

MOŘIDLA

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

UNIKÁTNÍ „ME“ FORMULACE
• nízký zápach a minimální prašnost
• snadno čerpatelná ME formulace
• naprosto minimální ulpívání mořidla
v aplikačních zařízeních (mořičkách)
• výjimečná uniformita pokrytí osiva
• nízká aplikační dávka/t osiva
• nízké množství účinné látky/t a ha
• vynikající tok osiva
• účinné látky používané pouze v moření

VÝSLEDKY POKUSŮ V OZIMÉ PŠENICI (2019)
Výnos zrna ozimé pšenice (q/ha)
(ZS Rýmařov, 2019)
90

100

82,625 q/ha
62,75 q/ha

+ 32 %
(+2 t/ha)

22,5

0

Kontrola

RANCONA i-MIX 1 lt/t

účinnost
100%

75
(% účinnosti)

(výnos q/ha)

67,5

45

Účinnost na sněť mazlavou pšeničnou (%)
(ZS Trutnov, 2019)

50

25

0

počet napadených
klasů na parcele:

počet napadených
klasů na parcele:

Kontrola

RANCONA i-MIX 1 lt/t

492

0
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PLODINOVÁ
DOPORUČENÍ

115

00 09 11 12 13 14

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61

69

81

Silwet Star 0,1 – 0,15 l/ha – adjuvant ke zvýšení adsorpce účinné látky
(vyšší účinek herbicidů, fungicidů a insekticidů)
Atonik 0,6 l/ha –
stimulace porostu, podpora
odnožování

Atonik 0,6 l/ha –
zlepšení kvalitativních
parametrů

Talisma EC
– skladištní škůdci

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

OBILNINY

Samppi 0,5 – 1 l/ha –
(slad. ječmen)
Cyperkill Max 0,05 l/ha – kohoutci, mšice
Empartis 1,5 l/ha – stéblolam
a listové choroby
Affix + Tiocan (0,5 + 0,4 l/ha) –
padlí, braničnatky, rzi,
hnědá skvrnitost, fuzariózy

Microthiol
6 kg/ha – síra

Polyversum 0,1 kg/ha – biologický fungicid,
použití 2–3x/vegetaci, fuzariózy
Tiocan (0,8 l/ha) – stéblolam, padlí, braničnatky, rzi,
fuzariózy, hnědá skvrnitost

Elastiq Ultra 1 l /ha
– udržení kval. parametrů zrna

Rancona i-MIX 1,0 l/t
osiva – moření

Tonivit
1,0 l/ha – podpora
kořenového systému

Vertico
0,3 – 0,4 l/ha – zvýšení
odolnosti proti polehání

Paramount Max 25 g/ha – jaro,
dvouděložné plevele

Optica Trio 1,5 – 2,0 l/ha –
pcháč oset, plevele
dvouděložné

Bounty 0,6 l/ha – padlí, braničnatky, rzi,
fuzariózy, hnědá skvrnitost
Ary-Amin C 1–2 l/ha – dodání aminokyselin a živin
pro snížení stresu, navýšení výnosu a kvality
Forthial 1,0
l/ha – podpora
příjmu živin

Papaverin
0,8 l/ha – jarní regenerace; safener
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Endotor
1,0 l/ha – braničnatky,
rzi, fuzariózy

Sulfolac 80 WG – 6 kg/ha, padlí

Reliance
0,6 l/ha – podzim,
trávy a dvouděložné
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Silwet Star 0,05 – 0,15 l/ha – adjuvant ke zvýšení adsorpce účinné látky
(vyšší účinek herbicidů, fungicidů a insekticidů)

Talisma EC
– skladištní škůdci

Cyperkill Max
0,05 l/ha – bzunka ječná

Atonik
0,6 l/ha –
stimulace
výnosu

Microthiol
2,5 kg/ha – dodání
síry

Papaverin 0,8 l/ha
– doplnění Zn

Titus 25 WG
30 – 60 g/ha – pýr, jedno
i dvouděložné plevele

Steward 125 g/ha – zavíječ
kukuřičný, bázlivec kukuřičný

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

KUKUŘICE
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Butisan Star
2 l/ha, příp. v dělené
aplikaci 1,8 l/ha (komplexní
pre-postemergentní
herb. ošetření)

Affix
+ Tiocan
(0,5 + 0,5 l/ha)
Hlízenka,
alternária

Targa 10 EC 0,35 – 1,25 l/ha
– výdrol obilnin, pýr a další trávovité
Pantera QT 0,7 – 2,25 l/ha
– výdrol obilnin, pýr a další trávovité
Select Super
0,8 l/ha – výdrol
obilnin a další trávovité
jednoleté

10 11 12 14

Reef
4 l/ha –
dodání živin
Cu, S

Multoleo
2 l/ha – podpora
příjmu živin

16

Microthiol
6 kg/ha –
dodání síry

Papaverin
0,8 l/ha – výživa (Zn)
Tonivit
1,0 l/ha – podpora
kořenového
systému

19

Tiocan
(0,7 l/ha) – Hlízenka
obecná

Bounty 0,6 l/ha – foma, regulace,
hlízenka obecná, černě

Polyversum 0,1 kg/ha – fomová hniloba,
hlízenka obecná (biologický fungicid)

09

Elastiq Ultra 0,8 – 1,0 l/ha
– omezení ztrát před a po sklizni

Cyperkill Max 0,05 l/ha – dřepčíci,
krytonosci, blýskáčci

Bounty
0,6 l/ha
– foma,
regulace

118
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Silwet Star 0,05 – 0,15 l/ha – adjuvant ke zvýšení adsorpce účinné látky
(vyšší účinek herbicidů, fungicidů a insekticidů)

Endotor
0,7 – 1,2 l/ha
morforegulace,
foma
Atonik
0,6 l/ha –
jarní regenerace

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

ŘEPKA

32

Ary-Amin C
2–3 l/ha – dodání
aminokyselin a živin pro snížení
stresu, navýšení výnosu
a kvality

53

57

65

69

74

82

89

00

09

10

12

14

16

32

51

65

69

73

89

73

89

Silwet Star 0,1 l/ha
– adjuvant ke zvýšení účinku
fungicidů

Samppi 0,5 – 1 l/ha – doplnění ME, zvýšení výnosu;
v kombinaci s fungicidem zlepšení účinku fungicidu
Pantera QT 1,0 – 2,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý
Targa 10 EC 0,5 – 1,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý
Atonik 0,6 l/ha – omezení
stresů, podpora růstu za chladu

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

SLUNEČNICE

Atonik 0,6 l/ha –
stimulace výnosu

Polyversum 0,1 kg/ha – sklerociniová hnilova, plíseň šedá,
alternáriová skvrnitost (biologický fungicid, 2-3 aplikace)
Multoleo 2 l/ha,
podpora příjmu
živin
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PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

CUKROVKA
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Silwet Star 0,1 l/ha – adjuvant ke zvýšení adsorpce účinné látky
(vyšší účinek herbicidů, fungicidů a insekticidů)
Atonik 0,6 l/ha
– proti herbicidním stresům

Atonik 0,6 l/ha – omezení letních
stresů, regenerace po krupobití

Pantera QT 1,0 – 2,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý

Reef 5 l/ha – zvýšení využití N,
kvality, odolnosti k chorobám

Targa 10 EC 0,5 – 1,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý

Samppi 0,5 – 1 l/ha – doplnění ME,
nárůst cukernatosti

Select Super 0,8 – 2,0 l/ha,
jednoleté trávy, pýr plazivý

Microthiol 6 kg/ha – zvýšení kvality,
využití N, odolnosti chorobám

Betasana SC 1,5 – 3 l/ha
– dvouděložné plevele

Cyperkill Max 0,05 l/ha
– osenice, housenky

Bettix 700 SC 1 – 3 l/ha – dvouděložné plevele
Ethofol X 0,1 – 0,3 l/ha – jednoděložné
a dvouděložné plevele
Ary-Amin C 2–3 l/ha
– dodání aminokyselin a živin
pro snížení stresu, navýšení
výnosu a kvality
Multoleo 2 l/ha,
podpora příjmu živin
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Select Super 0,8 – 2,0 l/ha
– jednoleté trávy a pýr

Pantera QT
1,0 – 1,5 – jednoleté
trávy 2,25 l/ha
– pýr

Silwet Star 0,1 l/ha – adjuvant ke zvýšení účinku herbicidů,
fungicidů, insekticidů

Atonik 0,6 l/ha – snížení
herbicidního stresu
stimulace výnosu

Elastiq Ultra 0,8 l/ha
– omezení ztrát při sklizni

Papaverin
0,8 l/ha – snížení fytotoxicity
herbicidů, doplnění Zn

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

MÁK

Atonik 0,6 l/ha
– stimulace výnosu

Polyversum 0,1 kg/ha
– helmintosporióza, plíšeň maková
(biologický fungicid, až 3 aplikace)
Tonivit
1,0 l/ha – podpora
kořenového
systému
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InCa 1,5 l/ha – prevence
předčasného zavadání třapiny, výživa
vápníkem, dusíkem a zinkem
Samppi 0,5 – 1,5 l/ha – doplnění živin, podpora příjmu
živin kořeny, zvýšení cukernatosti
Microthiol 2,4 – 4,8 kg/ha – doplnění síry, zvýšení využití N,
kvality úrody, odolnosti k padlí
Reef 6 l/ha – dodání živin Cu, S, zvýšení kvality úrody, využití N, odolnosti k chorobám
Funguran progress 2 kg/ha
– plíseň révová

Funguran progress 1 kg/ha – plíseň révová

Spirox D 0,5 l/ha – padlí,
černá hniloba, červená spála

Spirox D
0,25 l/ha – padlí,
černá hniloba,
červená spála

Pyrus 400 SC 2 l/ha –
botrytida, bílá hniloba

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

RÉVA VINNÁ

Sulfolac 80 WG 2,4 – 4,8 kg/ha, padlí (oidium)

Topas 100 EC 0,25 l/ha – padlí (oidium)
Steward 100 – 150 g/ha – obaleči, pidikřísek
révový, housenky motýlů
Atonik 0,6 l/ha – zvýšení násady bobulí,
stimulace růstu, překonání stresů

Colorado 5,0 l/ha
– aplikace – 4 a 2 týdny
před sklizní na vybarvení
bobulí modrých odrůd

Steward 50 g/ha –
různorožec trnkový

Polyversum 0,25 kg/ha – plíseň révová, plíseň šedá (biologický fungicid)

X-Change 0,1 – 0,25 % – snížení tvrdosti vody, úprava pH, snížení pěnivosti

Silwet Star 0,025% – zlepšení pokryvnosti kontraktních fungicidů
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Silwet Star 0,1 l/ha – zlepšení pokryvnosti kontaktních fungicidů

X-Change 0,1 – 0,25 % – snížení tvrdosti vody, úprava pH, snížení pěnivosti

Pyrus 400 SC – 1,0 l/ha – strupovitost
Steward 170 g/ha – obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči,
píďalky, housenky motýlů
Carpovirusine Evo 2 1 l/ha
– obaleč jablečný
Samppi 0,5 – 1,5 l/ha
– komplexní hnojivo s ME
a podpůrnými látkami
InCa 1,5 – 2,0 l/ha – prevence
hořké pihovitosti plodů, omezení
skládkových chorob
Captan 80 WG
1,8 kg/ha + Topas 100 EC
0,45 l/ha – strupovitost,
letní choroby

Reef 6-10 l/ha,
hnojivo s Cu, S,
aplikace po sklizni,
po opadu listů

Captan 80 WG 1,5 – 1,8 kg/ha
+ Score 250 EC 0,2 l/ha
– strupovitost, padlí

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

JABLOŇ

Funguran progress
1,8 kg/ha – strupovitost

Colorado 5,0 l/ha
– aplikace 4 a 2 týdny
před sklizní na
vybarvení plodů

Captan 80 WG
2,1 kg/ha – skládkové
choroby

Sulfolac 80 WG 2,0 – 3,5 kg/ha – padlí, strupovitost
Microthiol 2,5 kg/ha – listové hnojivo se sírou

ATONIK 0,6 l/ha – zvýšení násady plodů, regenerace porostů
po poškození, stimulace růstu za zhoršených podmínek
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Reef 2-4 l/ha – dodání živin Cu a S, zvýšení kvality úrody,
využití N, odolnosti k chorobám
Silwet Star 0,1 l/ha – adjuvant ke zvýšení účinku fungicidů, insekticidů
Cyperkill Max 0,05 l/ha – listopasi,
housenky, mšice, obaleč hrachový

Elastiq Ultra 0,8 – 1,0 l/ha
– omezení ztrát před a po sklizni

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

HRÁCH

Pantera QT 1,0 – 2,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý
Targa 10 EC 0,5 – 1,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý
Multoleo 2 l/ha,
podpora příjmu živin

Affix 1,0 l/ha – strupovitost hrachu

Sulfolac 80 WG – 1,5 kg/ha, padlí
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Polyversum 0,1 kg/ha
– antraknóza hrachu
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Silwet Star 0,1 l/ha – adjuvant ke zvýšení účinku
fungicidů
Atonik 2 x 0,5 l/ha
– vyrovnanost hlíz,
nárůst výnosu
Reef 4 l/ha – dodání živin Cu a S, zvýšení kvality úrody,
využití N, odolnosti k chorobám
Samppi 0,5 – 1 l/ha
– doplnění živin a energie

InCa 1,5 l/ha – zvýšení kvality
a vyrovnanosti hlíz

Targa 10 EC 0,5 – 1,0 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý

PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

BRAMBORY

Pantera QT 1,0 – 2,25 l/ha
– jednoleté trávy, pýr plazivý
Titus 25 WG 30 – 60 g/ha
– pýr a dvouděložné plevele

Affix 3 l/ha – kořenomorka,
koletotrichové vadnutí (při výsadbě)

Funguran progress 2,0 kg/ha
– plíseň bramborová

00

Ary-Amin C 2–3 l/ha
– dodání aminokyselin
a živin pro snížení stresu,
navýšení výnosu
a kvality

Fazor Star
5 l/ha – inhibice klíčení
(aplikace 4-5 týdnů
před sklizní)
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PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

CHMEL
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Samppi 1,0 – 1,5 l/ha – doplnění mikro a makroprvků
Reef 5 l/ha – dodání živin Cu a S, zvýšení kvality úrody, využití N,
odolnosti k chorobám
Silwet 0,1 l/ha – zlepšení pokryvnosti a snížení úletu postřikové kapaliny

X-Change 0,1 – 0,25 % – snížení tvrdosti vody, úprava pH, snížení pěnivosti
Funguran Progress 2,4 – 5,4 kg/ha
– plíseň chmelová
Polyversum 0,25 kg/ha – plíseň chmelová, intervaly 5-7 dní,
počet aplikací neomezen
Atonik 0,5 l/ha – stimulace výnosu
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PLODINOVÁ DOPORUČENÍ
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PŘEHLED OMEZENÍ
PŘÍPRAVKŮ
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PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ

PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ
PŘÍPRAVEK

TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Chřest:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Affix
Azoxystrobin 250 g/l

–

Hrách, mrkev:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým
vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

nelze *

–

nelze

–

nelze

–

Cibule, cibule šalotka, pór:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým
vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
* omezení platí pro aplikaci do pšenice, ječmene, řepky
olejky, hrachu, chřestu, mrkve, cibule, póru, brokolice,
zelí, květáku a kapusty.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Cukrovka, špenát, řepa salátová:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na
svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou
vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
Betasana SC
Phenmedipham 160 g/l

–

Jahodník:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít
jen v případě použití vegetačního pásu nejméně 15 m.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být
menší než 5 m od hranice oblasti využívané zranitelnými
skupinami obyvatel.

Bettix 700 SC
Metamitron 700 g/l
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–

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 10 m (5 m / 5 m / 0 m).

TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Podzimní aplikace do řepky olejky:
SPe1 Za účelem ochrany podzemních vod neaplikujte
tento ani žádný jiný přípravek obsahující účinnou látku
tebukonazol více než jednou za dva roky na témže
pozemku.
Bounty
Tebuconazole 430 g/l

–

Jarní aplikace do řepky olejky, aplikace v obilninách:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

nelze *

nelze

nelze *

nelze

–

–

nelze *

–

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.
* omezení platí pro aplikaci do pšenice ozimé, ječmene
jarního, jarní a letní aplikaci do řepky olejky

PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ

PŘÍPRAVEK

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů 4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Pro aplikaci do řepky olejky ozimé: za účelem ochrany
vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích
(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od
povrchových vod < 5 m.
Butisan Star
333 g/l metazachlor,
83 g/l quinmerac

–

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: s ohledem na ochranu
vodních organismů je vyloučeno použití přípravku
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze
při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Pro aplikaci do hořčice: s ohledem na ochranu vodních
organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze
na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
* omezení platí pro aplikaci do řepky olejky jarní a hořčice.

Carpovirusine Evo 2
Cydia pomonella
Granulovirus (CpGV)
1x1013 OT/l

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
–

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být
menší než 5 m od hranice oblasti využívané zranitelnými
skupinami obyvatel.
Pro brzkou aplikaci
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m
vzhledem k povrchové vodě.

Captan 80 WG
Captan 800 g/kg

–

Pro pozdní aplikaci
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m
vzhledem k povrchové vodě.
Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro
alergiky, protože obsahuje senzibilizující látku. Práce
s přípravkem je zakázána těhotným a kojícím ženám
a není vhodná pro ženy v produktivním věku.
* neplatí pro menšinové použití
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PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ
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TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

Pro brzkou aplikaci
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m
vzhledem k povrchové vodě.
Captan 80 WG
Captan 800 g/kg

–

Pro pozdní aplikaci
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m
vzhledem k povrchové vodě.

nelze *

–

–

–

Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro
alergiky, protože obsahuje senzibilizující látku. Práce
s přípravkem je zakázána těhotným a kojícím ženám
a není vhodná pro ženy v produktivním věku.
* neplatí pro menšinové použití
Ječmen, oves, pšenice, pšenice špalda, tritikale, žito,
řepka olejka jarní, hořčice bílá, len setý, kukuřice,
brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, bob, fazol,
hrách, hrách cukrový, lupina, cukrovka, krmná řepa,
řepa salátová:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
10 m (5 m / 4 m / 4 m).
Řepka olejka ozimá:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
12 m (5 m / 4 m / 4 m).
Tuřín, vodnice, chřest:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
9 m (4 m / 4 m / 4 m).

Cyperkill Max
Cypermethrin 500 g/l

ZNV *

Všechny plodiny:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 5 m (5 m / 5 m / 5 m).
Ječmen, oves, pšenice, pšenice špalda, tritikale, žito,
řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, hořčice bílá,
tuřín, vodnice, chřest:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Len setý, kukuřice, brokolice, kapusta růžičková,
květák, zelí, bob, fazol, hrách, hrách cukrový, lupina,
cukrovka, krmná řepa, řepa salátová:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte
na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje
jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
Práce s přípravkem je zakázaná pro mladistvé zaměstnance, pokud není vykonávána pod soustavným odborným dozorem. Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy
nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
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* Zvlášť nebezpečný pro včely. Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte
na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely.
Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při
vyhledávání potravy.

TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
5 m (4 m / 4 m / 4 m).
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 10 m (5 m / 5 m / 0 m).

Dicotex
Dicamba 20 g/l,
MCPA 70 g/l,
Mekoprop-P 42 g/l,
2,4-D 70 g/l

Empartis
Boscalid 200 g/l
Kresoxim-methyl
100 g/l

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích
aplikovat ani při použití vegetačního pásu.
–

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

nelze

nelze

nelze

–

–

–

nelze

nelze

nelze *

–

Při ošetřování trávníků v oblastech využívaných širokou
veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba
dodržovat následující preventivní a režimová opatření:
– vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo
stromů (během a po jeden den po aplikaci) například
nápisem „chemicky ošetřeno, nevstupujte na ošetřené plochy“ s doplněním časových termínů; je možné
doplnit i název přípravku, který byl použit;
– doplnit také kontakt na osoby/firmu, která aplikaci
prováděla.

PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ

PŘÍPRAVEK

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
–

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy
nesmí být menší než 5 m od hranice oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).

Endotor
Metconazole 60 g/l

–

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být
menší než 5 m od hranice oblasti využívané zranitelnými
skupinami obyvatel.

Ethofol X
Ethofumesate 500 g/l

Fazor Star
Maleic hydrazide
600 g/kg

–

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte
tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku
ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky na stejném
pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).

–

Žito:
Nelze zkrmovat ošetřenou slámu.
* platí pro menšinové použití
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Floramite 240 SC
Bifenazate 240 g/l

–

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH.
PODZEM.
VODA
VODA

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte
neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem
k povrchové vodě.

–

–

nelze

nelze

nelze

–

Za účelem ochrany necílových členovců neaplikujte
ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
50 m (50 m / 50 m / 20 m).
Peckoviny, chmel:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 10 m (5 m / 0 m / 0 m).
Jádroviny:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 10 m (0 m / 0 m / 0 m).

Funguran Progress
Hydroxid měďnatý
537 g/kg

Optica Trio
Dichlorprop-P 310 g/l,
MCPA 160 g/l,
Mekoprop-P 130 g/l
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TOX.
VČELY

–

–

Maximální aplikační dávka 4 kg mědi/ha/rok stejném
pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných
přípravků na bázi mědi.
Při ošetřování okrasných keřů porostů v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní
a režimová opatření:
– přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně
žádný) pohyb dalších osob a zvířat na ošetřené na ploše;
– vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící
aplikaci musí zajistit, aby v době aplikace a až do doby
zaschnutí postřiku nevstupovaly na pozemek a nedotýkaly se ošetřených porostů osoby
– jedná-li se o areály, které lze uzavřít po tuto dobu aplikace uzavřít, je žádoucí tak učinit (hřbitovy/pohřebiště,
oplocené zahrady apod.)
– vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí
postřiku.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte
neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH.
PODZEM.
VODA
VODA

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 5 m (5 m / 0 m / 0 m).
Krmná řepa (bulvy i chrást):
Nesmí být zkrmována dobytkem minimálně 60 dní
po aplikaci
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřeného pole
nesmí být menší než 5 m od hranice oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí oblasti s ošetřovanými
lesními porosty a hranicí jiné oblasti využívané širokou
veřejností nesmí být menší než 5 m.

Pantera QT
Quizalofop-P-tefuryl
40 g/l

–

Při ošetřování lesních porostů v oblastech využívaných
širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel
je třeba dodržovat následující preventivní a režimová
opatření:
– aplikaci je vhodné předem oznámit (např. místně
příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
– přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně
žádný) pohyb dalších osob na ploše;
– je-li to možné, je vhodné po dobu aplikace přípravku
objekt uzavřít;
– opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až za
2 dny po aplikaci postřiku;
– vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící
aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy,
stromů nebo přístupové cesty (během a po dobu 2 dní
po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno,
nevstupujte na ošetřené plochy“ s doplněním časových
termínů; je možné doplnit i název přípravku, který byl použit;
– je možné doplnit také kontakt na osoby/firmu, která
aplikaci prováděla

–

–

–

–

–

–

nelze

–

PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ

PŘÍPRAVEK

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy,
pro mladistvé a všechny neprofesionální uživatele.
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Paramount Max
Florasulam 200 g/kg
Tribenuron-methyl
600 g/kg

–

Polyversum
Pythium oligandrum M1
1 milion ks oospor/g

–

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: nelze (30 m / 15 m / 5 m).
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky
důkladně vyvětrejte.
Réva:
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m
vzhledem k povrchové vodě.

Pyrus 400 SC
Pyrimethanil 400 g/l

–

Jabloň, hrušeň:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
15 m (12 m / 6 m / 6 m).
Jabloň, hrušeň:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte
na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou
vzdáleny od povrchových vod < 15 m.
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PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ
(pokračování)
PŘÍPRAVEK

Rancona i-MIX
Imazalil 50 g/l,
Ipconazole 20 g/l

TOX.
VČELY

–

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ
SPe5 Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců
ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby
ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela
zapraveno do půdy.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců
odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

–

–

nelze

–

–

–

–

nelze

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
5 m (5 m / 5 m / 5 m).
Reliance
Diflufenican 200 g/l
Flufenacet 400 g/l

–

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být
menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel.

Select Super
Clethodim 120 g/l

–

Cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní, mrkev, cibule,
zelí, jahodník, sója, slunečnice:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 10 m (5 m / 5 m / 0 m).
Řepka olejka ozimá:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité
redukce: 5 m (5 m / 0 m / 0 m).
Jádroviny:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
20 m (14 m / 9 m / 6 m).
Celer bulvový:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).

Score 250 EC
Difenoconazole 250 g/l

–

Jádroviny:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte
na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje
jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
Celer bulvový:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Práce s přípravkem je zakázána pro mladistvé zaměstnance, pokud není vykonávána pod soustavným odborným dozorem.
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TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY
VODNÍCH ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ, PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
30 m (18 m / 12 m / 6 m).
Spirox D
Difenoconazole 50 g/l,
Spiroxamine 400 g/l

–

S ohledem na ochranu vodních organizmů je
vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících
se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto
pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

–

–

nelze *

–

–

–

–

–

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být
menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
Zelenina a kukuřice, salát, špenát, nezemědělská
půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, zahrady:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
4 m (4 m / 4 m / 4 m).
Jádroviny, okrasné školky, ovocné školky:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
6 m (6 m / 6 m / 6 m).

PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ

PŘÍPRAVEK

Réva vinná:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte
na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.
Steward
Indoxacarb 300 g/kg

–

Salát, špenát:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat
pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Réva vinná, okrasné školky a ovocné školky 50 – 150 cm:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových členovců dle použité
redukce: 5 m (0 m / 0 m / 0 m).
Jádroviny, okrasné školky a ovocné školky větší než
150 cm:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových členovců dle použité
redukce: 20 m (15 m / 5 m / 0 m).
Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána
biologická ochrana.
* omezení platí pro aplikaci v jádrovinách

Sulfolac 80 WG
Síra 798,4 g/kg

–

K ochraně zdraví lidí (a zvířat) v oblastech využívaných
širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel
při ošetřování okrasných rostlin v těchto oblastech je
třeba, aby vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci zajistila vhodné označení ošetřené plochy
nebo stromů (během a po dobu 2 dní po aplikaci)
například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se
ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů.

Talisma EC
Cypermethrin 80 g/l

–

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy
a pro mladistvé.
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PŘEHLED OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ
(pokračování)
PŘÍPRAVEK

TOX.
VČELY

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA OCHRANY VODNÍCH
ORGANISMŮ, DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ,
PODZEMNÍ VODY A DALŠÍ OMEZENÍ

OP II. STUPNĚ
POVRCH. PODZEM.
VODA
VODA

Lesní kultury:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité redukce:
10 m (5 m / 5 m / 0 m).
Cukrovka, krmná řepa, červená řepa salátová, řepka olejka
ozimá, brambor, slunečnice, len, hrách, čočka, rajče, mrkev,
petržel, česnek, cibule, lesní školky:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité redukce:
5 m (5 m / 0 m / 0 m).
Targa 10 EC
Quizalofop-P-ethyl
100 g/l

–

Bob, kostřava, špenát:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité redukce:
5 m (0 m / 0 m / 0 m).

–

–

–

–

–

–

–

nelze

nelze *

–

Kostřava červená: zákaz zkrmování
K ochraně zdraví lidí (a zvířat) v oblastech využívaných širokou
veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržet
následující preventivní a režimová opatření:
– vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit
vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu
2 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů;
– ochranná lhůta pro sběr lesních plodů je třeba zajistit, aby tato
informace (s doplněním časových termínů) byla zveřejněna na
krajích ošetřeného pozemku i pro případné sběrače lesních
plodů v oblastech, kde se toto předpokládá.

Tiocan
Prothioconazole 250 g/l

Titus 25 WG
Rimsulfuron
250 g/kg

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu
vodních organismů dle použité redukce: 4 m (4 m / 4 m / 4 m).
–

–

Ječmen jarní, pšenice, pšenice ozimá, tritikale, žito:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití
přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením
neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené
ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně do
zaschnutí postřikového nánosu vyvětrejte.

Topas 100 EC
Penconazole100 g/l

Jádroviny:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem
na ochranu vodních organismů dle použité redukce:
6 m (6 m / 6 m / 6 m).
–

Jádroviny:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku
s ohledem na ochranu necílových rostlin dle použité redukce:
10 m (5 m / 0 m / 0 m).
Za účelem ochrany necílových členovců neaplikujte ve sklenících,
kde je používána biologická ochrana.
Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro
mladistvé.

Vertico
Trinexapac-ethyl 250 g/l
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–

* omezení platí pro aplikaci do řepky olejky a ředkve olejné

KONTAKTY
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KONTAKTY

MAPA REGIONÁLNÍHO ZASTOUPENÍ

1

4

6

2

5

3

REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCI – KONTAKTY:
1

Josef Novák

3

Vladimíra Vávrová

5

Petr Bušina

2

Monika Kotvová

4

Petra Turková

6

Milan Vavřík

M: +420 606 022 383
E: josef.novak@upl-ltd.com
M: +420 774 721 938
E: monika.kotvova@upl-ltd.com

M: +420 727 803 243
E: vladimira.vavrova@upl-ltd.com
M: +420 774 721 936
E: petra.turkova@upl-ltd.com

M: +420 777 763 312
E: petr.busina@upl-ltd.com
M: +420 720 032 342
E: milan.vavrik@upl-ltd.com

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Pavel Tvrdík

Martin Gregor

Jan Čajka

Petr Kabelka

Tereza Vejražková

Pavla Švarcová

Generální ředitel ČR & SK
M: +420 774 721 931
E: pavel.tvrdik@upl-ltd.com

Marketing manažer
M: +420 602 287 884
E: petr.kabelka@upl-ltd.com

Martina Polcarová

Zákaznický servis
M: +420 608 413 620
E: martina.polcarova@upl-ltd.com
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Finanční ředitel pro ČR & SK
M: +420 602 526 858
E: martin.gregor@upl-ltd.com

Manažerka registrací
M: +420 728 198 912
E: tereza.vejrazkova@upl-ltd.com

Obchodní ředitel
M: +420 606 717 646
E: jan.cajka@upl-ltd.com

Manažerka logistiky
M: +420 606 802 303
E: pavla.svarcova@upl-ltd.com

KONTAKTY
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UPL Czech, s.r.o.

Novodvorská 803/82,
Lhotka, 142 00 Praha 4
T: +420 775 619 278

www.upl-ltd.com/cz

Informace v tomto katalogu mají informativní charakter. Z důvodů, že v průběhu roku může docházet ke změnám rozhodnutí o povolení k přípravků na ochranu rostlin a jejich
používání, jsou v katalogu uvedeny údaje aktuální k datu vydání publikace a mohou podléhat dalším změnám.
Použití přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin v doporučovaných směsích (uváděných tank-mix kombinacích), nebylo hodnoceno Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu, ani Státním zdravotním ústavem z hlediska vlivu na zdraví lidí.
Při používání přípravků se vždy řiďte pokyny uvedenými na etiketě přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.

