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®

Jistota proti padlí révovému
v každé situaci

Collis

®

Popis přípravku

Collis je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ošetření révy vinné proti padlí révovému (Uncinula necator)
s vedlejším účinkem na botrytidu.
Je to kombinovaný fungicid obsahující účinné látky boscalid a kresoxim-methyl. Obě látky se doplňují ve svých účincích proti patogenu, které spočívají v inhibici klíčeni spór a potlačování růstu mycélia
a tvorby spór. Nejlepších účinků se dosahuje při preventivním použití.
Účinná látka boscalid je přijímána rostlinou a systematicky ukládána do rostlinných pletiv. Účinná látka kresoxim-methyl tvoří depoty
pevně vázané na voskovou vrstvu. Z těchto depotů je účinná látka
dlouhodobě průběžně uvolňována a difúzními procesy rozdělována
po povrchu rostliny.
Díky dvěma rozdílným mechanismům účinku proti patogenu a vlivem
různých způsobů rozdělení účinných látek poskytuje Collis výbornou,
dlouhodobou a bezpečnou ochranu rostliny.

Výhody
přípravku Collis
n spolehlivý účinek i při
vysokém tlaku padlí
n dlouhé intervaly mezi
postřiky - až 14 dní
n k ombinace účinných
látek, která je vhodná
do antirezistentní strategie
n vedlejší účinek
na botrytidu
n neškodný vůči užitečným
organismům
n nemá vliv na kvašení
a chuť hroznů
n vhodný do integrované
ochrany rostlin

Vlevo révový keř, kde
byl aplikovaný Collis,
vpravo neošetřená
kontrola silně
napadená padlím

Pokyny pro použití
Padlí révové na hroznu

Collis se může aplikovat ve fázi od kvetení až do uzavírání hroznů. Doporučujeme aplikovat Collis
ve fázi od konce kvetení, což je období velmi citlivé na infekci padlím. Collis má zároveň vedlejší účinek
na botrytidu.
V rámci antirezistentní strategie je možné provést max. 3 postřiky za sezónu a ne více než 2x po sobě
bez přerušení ošetřením jinými fungicidy s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení k aplikaci

Collis

0,3-0,6 l/ha
Rašení

Před
kvetením

Počátek
kvetení

Konec
kvetení

Po kvetení

Náš tip - na konci kvetení
Forum Star 1,2 kg/ha + Collis 0,4 l/ha
Kompletní řešení proti peronospoře a padlí
a silná primární ochrana proti botrytidě
n d
 vojnásobná ochrana proti padlí révovému: systémový
účinek boscalidu a translaminární účinek kresoxim-methylu
n t rojnásobný účinek proti peronospoře: hloubkový účinek
dimethomorfu + kontaktní účinek folpetu + translaminární
účinek kresoxim-methylu
n t rojnásobná ochrana proti botrytidě: systémový boscalid
+ translaminární kresoxim-methyl + kontaktní folpet

Vývoj
hroznů

Uzavírání
hroznů

Zaměkání
bobulí

Collis

®

Jistota proti padlí révovému

Profil produktu Collis
Účinná látka

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

Formulace

suspenzní koncentrát (SC)

Mechanismus účinku

blokuje centrální látkovou výměnu a přenos energie v buňkách hub

Působení

padlí révové (Uncinula necator)

Vedlejší účinek

botrytida (Botrytis cinerea)

Způsob účinku

preventivní a kurativní

Délka působení

12–14 dní

Dávkování

0,3–0,6 l/ha

Počet postřiků

max. 3× za sezónu, max. 2× za sebou

Ochranná lhůta

28 dní

Balení

4 × 5 l, HDPE kanystr

Účinek na necílové organismy

nepoškozuje dravé roztoče, pro včely není nebezpečný

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v
označení.
Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro
profesionální uživatele.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku. Tento materiál má pouze informativní
charakter.
BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel.: +420 235 000 111, www.agro.basf.cz

