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Charakteristika
Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) 
k ochraně ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, 
k ochraně jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrni-
tostí ječmene a rynchosporiovou skvrnitostí

Složení 
metkonazol 60 g/l

Použití v plodinách 
ječmen jarní 
ječmen ozimý 
pšenice jarní 
pšenice ozimá

Doporučené množství vody 
200–600 l/ha

Ochranná lhůta 
42 dnů

Mísitelnost

DAM 390 Listová 
hnojiva 

Fungicidy Růstové 
regulátory

Graminicidy 

ano  
(do dávky 50 l/ha)

ano ano ano ano

Balení: 
5 l, PE/PA lahev
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1. ZPŮSOB ÚčINKU

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubko-
vě a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy 
před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé 
působení. 

2. SPEKTRUM ÚčINNOSTI 

Padlí travní Blumeria graminis
Rzi Puccinia spp.
Hnědá skvrnitost ječmene Pyrenophora teres
Rynchosporiová skvrnitost Rhynchosporium secalis
Braničnatka plevová Parastagonospora nodorum

3. NÁSLEDNÉ PLODINY
Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. REGISTROVANÁ APLIKACE

1) Plodina 2) Škodlivý  
organismus, jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL 
(dny)

3) Poznámka  

Ječmen jarní, 
ječmen ozimý

padlí travní, rzi, hnědá skvrni-
tost ječmene, rynchosporiová 
skvrnitost 

1,5 l/ha 42 od: 31 BBCH,  
do: 39 BBCH

Pšenice jarní, 
pšenice ozimá

padlí travní, rzi, braničnatka 
plevová 

1,5 l/ha 42 od: 31 BBCH,  
do: 39 BBCH

5. DOPORUčENÍ K APLIKACI
Aplikační dávka vody: 200–600 l vody/ha.

Výši dávky přípravku z  uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného  
výskytu choroby.

Doporučujeme v kombinaci s přípravkem Curbatur EC 250 0,5 l/ha + Alterno  
0,5 l/ha (Osiris Pack) od fáze BBCH 37 až do fáze BBCH 69.

6. OMEZENÍ
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necí-
lových organismů

Plodina Bez  
redukce 

Tryska  
50%

Tryska  
75%

Tryska  
90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních 
organismů [m]
Jarní a ozimá pšenice 6 6 6 6

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsa-
huje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem 
s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsa-
huje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku 
výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.


