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Úvod

Přátelé specialisté,
držíte v rukou nový souborný přehled našich přípravků do speciálních plodin. Podařila se nám registrace dlouho očekávaných produktů a rozhodli jsme se spojit tyto novinky s připomenutím těch přípravků, které znáte a které jsou stálicemi v postřikových
systémech v ochraně rostlin. Ne nadarmo se říká „opakování - matka moudrosti“.
A navíc - v záplavě přípravků, které jsou na trhu (a stále přicházejí další), se domníváme, že souhrnný přehled bude pro vás vítanou pomůckou.
Samozřejmě, že úspěšná ochrana před chorobami a škůdci není jen otázkou výběru a použití přípravků. Uvědomujeme si, že je to celý souhrn znalostí a zkušeností
každého z vás. Svou roli jistě hraje i odrůda, kondice a také počasí dané sezóny.
Významnou součástí ochrany je celý systém pěstebních opatření, která vedou k harmonickému růstu a zvyšují odolnost vůči infekci. Kromě výběru lokality a podnože je
třeba věnovat pozornost také výsadbě, sponu, tvaru koruny, ale i vyrovnané výživě
a včasnosti sezónních ručních prací. Znalost vývojového cyklu choroby pak pomáhá
při přímé chemické ochraně.
Věříme, že tato útlá, ale obsažná brožura vám bude vždy nápomocná v době, kdy
budete řešit nejen své plány, ale i nastalé situace a budete se rozhodovat, jak správně a co možná nejúčelněji zasáhnout. Věříme, že naše nabídka přípravků obohacená
o letošní novinky pro vás bude vždy přínosem.
Hodně úspěchů vám přeje kolektiv BASF
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Acrobat® MZ WG
Vysoce účinný lokálně systemický fungicid ve formě
vodorozpustného granulátu proti peronospoře révy vinné,
k ochraně brambor, rajčat, cibule, okurek
Složení: dimethomorf 90 g/kg, mankozeb 600 g/kg

Proč použít Acrobat MZ WG?
 kombinace účinných látek
zabraňuje vzniku rezistence
 preventivní, kurativní
a antisporulační účinek
 ﬂexibilní možnost použití
kdykoliv během vegetace
 bez fytotoxicity
 další registrace do rajčat,
okurek, cibule, salátu
a brambor proti plísním

Dimethomorf je systémově účinný fungicidní derivát morfolinu s odlišným mechanismem
účinku ve srovnání s dosud používanými fungicidy. Ničí široké spektrum hub třídy Oomycetes. U ošetřených citlivých druhů hub způsobuje dimethomorf morfogenezní změny
buněčné stěny, které způsobí přerušení vývoje houby. U dimethomorfu neexistuje cross-rezistence s fenylamidy. Rezistentní kmeny nebyly zjištěny a ani se nepředpokládají. Je proto
cennou účinnou látkou zejména tam, kde hrozí vznik rezistence k doposud běžně používaným systémovým fungicidům.
Mancozeb je kontaktní širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny ethylen-bis-dithiokarbamidanů.
Dávka: 2–2,5 kg/ha
Proti plísni révové ošetřujeme podle signalizace nebo preventivně, nejpozději do objevení
prvních příznaků. Ošetřuje se v intervalu 10–14 dnů, při silném infekčním tlaku v intervalu
7–10 dnů. Nižší dávka se volí v době před výskytem choroby pro preventivní ošetření nebo
při slabém infekčním tlaku.

Cabrio® Top
Kombinovaný fungicid ve formě dispergovatelného granulátu
proti peronospoře a padlí v révě vinné

Složení: pyraklostrobin 50 g/kg, metiram 550 g/kg

Proč použít Cabrio Top?
 velmi dobrá účinnost proti
peronospoře, padlí a dalším
významným chorobám
 dlouhotrvající účinek až 14 dnů
 kombinace úč. látek zabraňuje
vzniku rezistence
 dobrý poměr ceny a výkonu

Účinné látky zabraňují klíčení spór a redukují růst mycélia a sporulaci. Nejlepšího účinku je
dosaženo při preventivní aplikaci.
Účinná látka pyraclostrobin je fungicidní látka ze skupiny strobilurinů, která je po aplikaci
přijímána ošetřenými částmi rostlin a má lokálně systemický a translaminární účinek. Mohou
tak být zachycena i stádia hub v hlubších vrstvách rostlinných pletiv. Navíc je pyraclostrobin vázán na voskovou vrstvičku a tuto povrchovou ochranu doplňuje a posiluje kontaktní
účinná látka metiram. Tím je účinně znemožněno klíčení nalétávajících spór a zabráněno
další infekci.
Dávka: 2 kg/ha
Ošetření se provádí preventivně 2–3 x za vegetaci s odstupem 12–14 dní. Při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit. Poslední
aplikace by měla být provedena nejpozději 35 dní před sklizní.
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NOVINKA

Bellis®

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem
ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti
chorobám jádrovin a chmele
Složení: boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg
Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů,
avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Pyraclostrobin je novou účinnou látkou
ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím
procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují
preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Doporučené použití
Bellis se v jádrovinách aplikuje preventivně během vegetačního období, dříve než jsou splněny podmínky pro vznik sekundární infekce, a účinkuje proti strupovitosti jablek (Venturia
inaequalis), padlí jabloňovému (Podoshaera leucotricha).
Proti skládkovým chorobám jádrovin, jako jsou Stemphylum vesicarium, Penicillium spp., Botrytis cinerea, Monilia spp. a Gleosporium spp, aplikujeme před sklizní ve fázi BBCH 77–85.
Při použití v chmelu proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis) a plísni chmelové
(sekundární infekce) ošetřujeme při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci
v BBCH 37–55.

Proﬁl produktu Bellis
Účinná látka

boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg

Formulace

vodorozpustný granulát (WG)

Způsob účinku

brání sporulaci a klíčení spór

Působení

padlí jabloňové ,strupovistost jabloně, skládkové choroby, padlí
chmelové, plíseň chmelová

Způsob účinku

preventivní, kurativní

Dávkování

0,8 kg/ha jádroviny, 0,9–2 kg/ha chmel

Počet postřiků

max. 4× jádroviny, max. 3× chmel

Ochranná lhůta

7 dní jádroviny, 28 dní chmel

Balení

2 × 5 kg (v kanystru 10 l HDPE)

Účinek na užitečné organismy

nepoškozuje necílové organismy

Strupovitost na plodu

Proč použít Bellis?
 perfektní preventivní ochrana
jádrovin a chmele
 nová účinná látka
 rozdílné působení
v metabolismu hub
 krátká ochranná lhůta
u jádrovin
 jednoduchá manipulace
 minimální zátěž pro životní
prostředí

Skládkové choroby jablek
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Cantus®
Fungicidní přípravek ve formě granulí dispergovatelných ve vodě
k ošetření révy vinné proti plísni šedé, k ochraně hrachu, fazolu
a bobu proti plísni šedé a hlízence obecné
Složení: boskalid 500 g/kg

Proč použít Cantus?
 bezpečně účinkuje proti plísni
šedé a jiným houbám
 zvyšuje a rozšiřuje možnosti
ochrany proti botrytidě
 je účinný i proti rezistentním
kmenům Botrytis cinerea
 nový mechanismus účinku, nehrozí krížová rezistence s jinými
účinnými látkami proti botrytidě
 neškodí užitečným organismům
 je vhodný do integrované
ochrany
 má krátkou ochrannou lhůtu,
proto se může aplikovat
ﬂexibilně

Cantus brání klíčení spór a vykazuje inhibiční účinek na vývoj klíčního vlákna, růst mycelia
a tvorbu spór houbových chorob.
Přípravek působí preventivně, je po aplikaci na rostlinu přijímán listy a je v ní rozváděn
akropetálně.
Ochrana proti botrytidě (plíseň šedá, Botrytis cinerea) je zejména v deštivých letech velmi
obtížná. I při výběru nejlepších přípravků není zajištěna 100% ochrana. Kromě toho má
vinař k dispozici jen omezený počet vhodných účinných látek. Díky svému novému mechanismu účinku je Cantus v boji proti botrytidě mimořádně účinný. Cantus kontroluje i kmeny
hub, které jsou rezistentní proti jiným účinným látkám.
Při použití Cantusu proti botrytidě v běžných termínech potlačí jeho vedlejší účinek výskyt sekundárních plísní, např. Penicillium. Dává základ pro zdravou úrodu a víno znějící čistými tóny.

Doporučené použití
Optimální termín pro použití Cantusu proti plísni šedé je před uzavíráním hroznů. V této
době je jeho účinek nejlépe využitelný. Obzvláště u kompaktních odrůd zabezpečí preventivní ošetření hroznu fungicidní ochranu proti časné infekci uvnitř hroznů.
Proﬁl produktu Cantus
Účinná látka

boskalid 500 g/kg

Formulace

vodorozpustný granulát (WG)

Pohyb v rostlině

systémový, translaminární, proniká přes ošetřené části rostlin

Způsob účinku

blokuje výměnu energie v mitochondriích

Působení

botrytida

Vedlejší účinek

sekundární houby (Penicillium)

Způsob účinku

preventivně

Dávkování

0,075 % odpovídá dávce 1,2 kg/ha při dávce vody 1600 l/ha

Termín použití

při uzavírání hroznu proti plísni šedé a padlí a při dozrávání proti
plísni šedé a sekundárním plísním

Počet postřiků

1 × za sezónu

Ochranná lhůta

28 dní

Balení

2 × 5 kg, v kanystru 10 l HDPE

Účinek na užitečné organismy

nepoškozuje dravé roztoče, neškodný pro včely

Botrytida na hroznech
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NOVINKA

Collis®

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu
k ošetření révy vinné proti padlí révovému a k ochraně tykve,
okurky, cukety, patizonu, růže a dřeva listnatých stromů proti
houbovým chorobám
Složení: boskalid 200 g/l, kresoxim-methyl 100 g/l
Collis je kombinovaný fungicid obsahující účinné látky boskalid a kresoxim-methyl. Obě látky
se doplňují ve svých účincích proti patogenu, které spočívají v inhibici klíčení spór a potlačování růstu mycelia a tvorby spór. Nejlepších účinků se dosahuje při preventivním použití.
Účinná látka boskalid 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.
Na základě dvou rozdílných mechanismů účinku proti patogenu a vlivem různých způsobů
rozdělení účinných látek poskytuje Collis výbornou, dlouho trvající a bezpečnou ochranu
rostliny.

Doporučené použití
Collis se může aplikovat ve fázi od kvetení až do uzavírání hroznů. Doporučujeme aplikovat
ve fázi od konce kvetení, což je období velmi citlivé na infekci padlím. Collis má zároveň
vedlejší účinek na botrytidu.

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

Proﬁl produktu Collis
Účinná látka

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

Formulace

suspenzní koncentrát (SC)

Způsob účinku

blokuje centrální látkovou výměnu a přenos energie v buňkách hub

Působení

padlí révové (Uncinula necator)

Vedlejší účinek

botrytida

Způsob účinku

preventivní a kurativní

Délka působení

12–14 dní

Dávkování

0,3–0,75 l/ha (dle plodiny)

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

Padlí révové
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Delan® 700 WDG
Kontaktní organický fungicid ve formě vodorozpustných
disperzních granulí k ochraně ovocných dřevin a okrasných
rostlin proti houbovým chorobám

Složení: dithianon 700 g/kg
Strupovitost na listech

Proč použít Delan 700 WDG?
 preventivní a eradikativní
působení
 široké spektrum účinnosti
 výborný kombinant
do antirezistentních strategií
 vhodný do systémů
integrované produkce

Delan 700 WDG účinně zabraňuje klíčení spór houbových patogenů. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového ﬁlmu na listech a také pravidelné ošetřování
v 8–10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí a infekčním tlaku.
Při ošetření jádrovin proti strupovitosti (Venturia inaequalis) vykazuje i eradikativní účinek při
aplikaci do 48 hodin po vzniku infekce. Delan 700 WDG tvoří základ ochrany proti strupovitosti. Je doporučený k použití v systémech integrované ochrany rostlin, protože představuje
jen malé riziko pro dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Dávka: sólo aplikace 0,5–0,7 kg/ha
v kombinacích 0,3 kg/ha
Registrován proti chorobám třešní, višní, broskvoní, jádrovin, okrasných rostlin, pro použití
v okrasných a ovocných školkách.

Discus®
Postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného
granulátu proti houbovým chorobám jabloně, révy vinné, máku
setého, angreštu, růží a jiných okrasných rostlin
Složení: kresoxim-methyl 50%

Proč použít Discus?





preventivní působení
široké aplikační okno
vykazuje green-efekt
vhodný do integrované
produkce

Discus je vysoce účinný fungicid s účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen
na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení
spór. Proto těžištěm použití Discusu je vždy preventivní nasazení v systému ochrany, před
vznikem infekce. Discus příznivě ovlivňuje ukládání asimilátů do plodů tím, že zpomaluje
stárnutí rostlin (green-efekt).
Dávka: 0,2–0,3 kg/ha
Ošetření jabloní je možné od fáze myší ouško až zelené poupě, ukončuje se nejpozději 35 dní před sklizní. Rozhodující období infekcí a hlavní období nasazení přípravku je
od druhé poloviny dubna (růžové poupě) do první dekády června. Doporučujeme vždy
kombinaci s kontaktem.
Réva vinná se ošetřuje od období krátce před květem do počátku zaměkání bobulí, ošetření ukončit nejpozději 35 dní před sklizní. Hlavní období šíření padlí révového je od ukončení
kvetení do počátku zaměkání bobulí.
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NOVINKA

Faban®*

Faban je novy fungicid pro účinnou ochranu proti strupovitosti
u jádroveho ovoce. Obsahuje známé mnohostranně použitelné
účinné látky - dithianon a pyrimethanil. Tyto dvě účinné látky
jsou obsaženy ve speciﬁcké formulaci na bázi kokrystalů.
*Registrace se očekává v roce 2015
Složení: dithianon 250g/l, pyrimethanil 250 g/l
Kokrystal Fabanu sestává ze dvou složek, dithianonu a pyrimethanilu, které tvoři speciﬁckou
krystalickou strukturu. Kokrystal ma unikátní vlastnosti, jiné než jeho dvě složky samostatně.
Mezi tyto nové vlastnosti patři rozpustnost, chemická stabilita a barva. V případě Fabanu
kokrystal významně snižuje odpařovani pyrimethanilu. Rychlé odpařování pyrimethanilu
v současné době omezuje jeho použivání, protože v teplém počasí dochází ke ztrátě účinné
látky. Vytvoření kokrystalu je fyzikální proces, který je zcela vratný. Po aplikaci se kokrystaly
rozpustí ve vlhkosti a vodě, přičemž dojde k uvolnění pyrimethanilu, který chrání zevnitř, a dithianonu, který zajišťuje silnou ochranu na povrchu.
Po své aplikaci připravek Faban zajistí rychlou a účinnou kontrolu strupovitosti. Volný pyrimethanil, který je již ve Fabanu rozpuštěný a je znám pro svůj kurativní účinek, má rostlina ihned
k dispozici. Translaminární distribuce zajišťuje vynikajici ochranu zevnitř a díky ní přípravek
nelze smýt. Kokrystaly obsahující dithianon a pyrimethanil tvoři na povrchu stabilní ochranný
štít. Obě účinné látky se postupně uvolňují, rozpouští se ve vlhkosti a vodě a jsou pro rostlinu
biologicky dostupné po dlouhou dobu.

Proč použít Faban?
 zajišťuje vynikající ochranu
proti strupovitosti před květem,
během květu a po odkvětu
 chrání plody a listy bez ohledu
na počasí, účinkuje stejně
dobře za chladného, deštivého
počasí i za sucha a tepla
 zajišťuje dobrou preventivní
a kurativní ochranu listů
a plodů
 je to vynikající tekutý přípravek
s širším aplikačním oknem,
které umožňuje větší ﬂexibilitu
aplikace

Doporučené použití
Při preventivním systému ochrany proti strupovitosti se Faban aplikuje od fáze zelených
špiček v intervalech 10–14 dni podle průběhu počasí a infekčního tlaku. Při ošetření podle
signalizace lze využít spolehlivé kurativní účinnosti přípravku po dobu min. 48 hodin po infekci (v závislosti na dávce). Při současné ochraně proti padlí jabloňovému by intervaly
mezi postřiky neměly přesahnout 10–12 dní.
Proﬁl produktu Faban
Účinná látka

250 g/l pyrimethanil + 250 g/l dithianon

Formulace

suspenzní koncentrát (500 g/l SC)

Plodiny

jádroviny

Spektrum účinnosti

strupovitost jádrovin

Aplikační dávka

maximální jednotlivá dávka: 1,2 l/ha

Počet aplikací

4 za sezónu

Interval mezi postřiky

7–10 dnů

Ochranná lhůta (OL)

56 dnů

Translaminárním absorpce

Obrázek štítu vytvořeného na listech
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Forum® Star
Kombinovaný fungicid ve formě granulí dispergovatelných
ve vodě se systémovým a kontaktním účinkem k ošetření révy
vinné proti plísni révové
Složení: dimethomorf 113 g/kg, folpet 600 g/kg

Proč použít Forum Star?
 silný a dlouhodobý účinek proti
tvorbě a klíčení spór patogena
 šíří se hloubkově do rostliny
i na jejím povrchu
 účinek i proti jiným mykózám
 nezávislý na povětrnostních
podmínkách

Dimethomorf je fungicidní látka s osvědčeným mechanismem účinku. Rušením tvorby buněčné stěny brání vývoji všech růstových fází peronospory. Proniká hluboko do ošetřované
rostliny a šíří se v ní (systémově, s hloubkovým působením). To způsobuje, že jsou zachyceny též rané infekční fáze plísně (1–2 dny). Účinná látka dimethomorf se dále vyznačuje
silným účinkem proti tvorbě spór (potlačení nové tvorby letních a zimních spór), který účinně zastavuje šíření peronospory. Navíc též dlouhodobě povrchově chrání ošetřené části
rostlin pevným povlakem proti nově pronikajícím spórám plísně.
Velmi dobrý účinek proti peronospoře je doplněn a zesílen kontaktní účinnou látkou folpet. Folpet brání klíčení spór plísně a navíc rozšiřuje účinek proti jiným mykózám, především botrytidě.
Kombinace dimethomorfu a folpetu umožňuje na povětrnostních podmínkách nezávislou,
dlouhodobou ochranu révy proti peronospoře.

Doporučené použití
Ošetřujeme v dávce 1 kg/ha a 500 l vody v období do fáze BBCH 61 a v dávce 1,9 kg/ha
spolu s 1000 l vody v období od BBCH 61. Nepoužívejte více jak 3× za vegetační období
plodiny.
K zabránění vzniku rezistence je třeba střídat fungicidy s odlišným mechanismem účinku.
Proﬁl produktu Forum Star
Účinná látka

dimethomorf 113 g/kg, folpet 600 g/kg

Formulace

vodorozpustný granulát (WG)

Způsob účinku

systémový, translaminární

Působení

blokuje všechny vývojové fáze patogena
plíseň révová (Plasmopara viticola)

Vedlejší účinek

jiné mykózy

Způsob účinku

preventivní a kurativní

Dávkování

1 kg/ha do BBCH 61, 1,9 kg/ha od BBCH 61

Počet postřiků

max. 3×

Ochranná lhůta

35 dnů

Balení

10 kg PE/papír pytel

Účinek na necílové organismy

nepoškozuje necílové organismy

Peronospora révy
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Kumulus® WG
Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného
mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin

Složení: síra 80%
Kumulus 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.
Dávka: 2–20 kg/ha podle plodiny
Kumulus je registrován pro ochranu jabloní, broskvoní, meruněk, révy vinné, zeleniny,
angreštu, rybízu, maliníku, ostružiníku, chmele, obilnin, cukrovky, okrasných rostlin,
trav na semeno, ovocných a okrasných školek. Lze použít též proti padlí dubovému
a v rajčatech proti Oidium lycopersici.

Padlí jabloňové

Proč použít Kumulus?





protektivní účinek
rychlý nástup účinnosti
vedlejší akaricidní účinnost
omezuje rané infekce
strupovitosti
 možnost použití kdykoliv
během sezóny

Mythos® 30 SC
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti
strupovitosti jabloně a hrušně, plísni šedé na jahodníku a révě
vinné a proti chorobám okrasných rostlin
Složení: pyrimethanil 300 g/l
Mythos 30 SC je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanismem
účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé, než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní
fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti
na dávce, po dobu 2–3 dní i kurativně. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy
systemické fungicidy ze skupiny DMI (inhibitory demetylace) selhávají.
Dávka: 0,75–2,5 l/ha podle plodiny
V jádrovinách je vzhledem ke svému speciﬁckému mechanismu účinku obzvláště vhodný
pro období, kdy jsou standardně doporučovány kontaktní fungicidy, tj. zejména pro sólo
aplikaci počátkem sezóny (od fáze zeleného poupěte do květu) a potom pro poslední ošetření. Vyznačuje se velmi silným účinkem zejména proti strupovitosti na listech.
Ošetření révy proti botrytidě se zpravidla provádí v době zaměkávání bobulí. U velmi náchylných odrůd nebo v případě velmi příznivých podmínek pro infekci plísní šedou se ošetřuje již
v době dokvétání a dále při uzavírání hroznů. Přípravek současně účinkuje i proti bílé hnilobě.

Proč použít Mythos 30 SC?
 má originální mechanismus
účinku
 působí preventivně i kurativně
 má vynikající fumigační účinek
 dostane se i do míst, která
postřik přímo nezasáhl
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Polyram® WG
Postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného
granulátu proti houbovým chorobám brambor, jádrovin, révy
vinné a rzi karaﬁátové na karaﬁátech
Složení: metiram 70%

Proč použít Polyram WG?
 mimořádně široké spektrum
účinnosti
 rychlý počáteční a dlouhý
reziduální účinek
 vynikající partner do kombinací

Polyram WG je organický kontaktní fungicid ze skupiny dithiokarbamátů s širokým spektrem účinnosti. Přípravek má rychlý počáteční účinek kombinovaný s dlouhým reziduálním
efektem. Předpokladem pro úspěšné použití je preventivní aplikace, přípravek nemá
kurativní účinky.
Dávka: 2 kg/ha
Polyram WG účinkuje v révě vinné proti peronospoře, v jádrovinách proti strupovitosti,
v sadech, zelenině a polních plodinách proti dalším houbovým chorobám. Používá se
preventivně.

Rovral® Aquaﬂo
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám
Složení: iprodion 500 g/l
Rovral Aquaﬂo působí jako kontaktní fungicid inhibující klíčení spór a blokující růst mycelia
houbových patogenů.
Je registrován proti houbovým chorobám v celé řadě plodin, např. v révě vinné proti plísni
šedé, v peckovinách proti monilióze, v řepce proti černi řepkové, ve slunečnici proti alternárové skvrnitosti a hlízence obecné, v cukrovce, listových zeleninách, luštěninách, maliníku,
jahodníku, okrasných rostlinách a trávnících.
Dávka: 1–2 l/ha podle druhu ošetřované plodiny
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Signum®
Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě
ve vodě dispergovatelných granulí určený proti chorobám
višní, meruněk, jahodníku, ovocných a okrasných školek a další
rozšíření registrace do peckovin, drobného ovoce a zeleniny.
Složení: boskalid 267 g/kg, pyraklostrobin 67 g/kg
Účinná látka pyraklostrobin je nejmodernější účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek
je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž dojde ke zhroucení
celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Pyraklostrobin zvyšuje
odolnost rostlin proti stresovým faktorům (nedostatek vody, vysoké teploty apod.) a zlepšuje i využitelnost dusíku z půdy - tzv. green-efekt. Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů.
Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než
strobiluriny. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. chrání
rostlinu před napadením, ale také po infekci.
Dávka: 0,75 kg/ha višeň, meruňka, 1,8 kg/ha jahodník

Proč použít Signum?
 velmi široké spektrum účinku
v mnoha plodinách
 účinek nezávislý na teplotě
 mimořádně dlouhá účinnost
 vhodný do integrované
produkce
 omezuje vznik rezistence

Signum obsahuje dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku. V současnosti mezi
nimi není známa křížová rezistence. V rámci antirezistentní strategie aplikujte přípravek
do peckovin nejvýše 3x za vegetační období, do jahodníku 2x za vegetační období.

Sporgon® 50 WP
Fungicidní přípravek ve formě dispergovatelného prášku proti
moniliovému úžehu peckovin (Monilia spp.)
Složení: prochloraz Mn 50%
Sporgon 50 WP je kontaktní širokospektrální fungicid s hloubkovým účinkem. Proniká
do rostlinných pletiv, ale není rozváděn.
Dávka: 0,4 kg/ha - peckoviny
První ošetření peckovin se provádí při zakvétání a druhé při dokvétání (cca 10–15 dní nato),
nejpozději však do cca 95% opadu květních plátků. Za trvalého sucha postačí zpravidla
1 ošetření.
Přípravek má současně vedlejší účinek na kadeřavost broskvoňových listů (Taphrina deformans), skvrnitosti listů (Blumeriella jaapii, Stigmina carpophila) a gnomonii meruněk.

Moniliový úžeh peckovin
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Tercel®
Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem
ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti
chorobám jabloní
Složení: pyraklostrobin 40 g/kg, dithianon 120 g/kg
Strupovitost jabloně

Proč použít Tercel?
 první strobilurinový kombinovaný přípravek v ochraně jádrovin
 zvýšený fungicidní účinek
 zvýšený green-efekt
 vynikající odolnost proti smytí
deštěm

Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů s kontaktním účinkem.
Účinná látka pyraklostrobin je novou fungicidní látkou ze skupiny strobilurinů.
Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. chrání rostlinu před
napadením, ale také po infekci.
Dávka: 2,5 kg/ha
Ochrana jabloní proti padlí (Podosphaera leucotricha) vyžaduje pravidelná fungicidní ošetření v intervalu 7–10 dnů od fenofáze „zelené poupě“ až do poloviny července. S ochranou
proti strupovitosti (Venturia inaequalis) se začíná od vyrašení pupenů. Pokud se udrží listy
i plody čisté do konce června, potom je možno ochranu ukončit. Pro dosažení optimální
účinnosti je třeba zabezpečit dokonalé pokrytí povrchu listů jíchou.

Vivando®
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu proti padlí révovému (Uncinula necator) na révě
vinné

Složení: metrafenon 500 g/l
Padlí révové

Proč použít Vivando?
 unikátní způsob účinku
zaručuje spolehlivou ochranu
 ﬂexibilní použití po celou
sezónu
 jednoduchá manipulace,
koncentrovaný roztok
a odolnost srážkám
 kompatibilní s IP
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Metrafenon je účinná látka z nové skupiny benzofenonů. Mechanismus působení se liší
od všech doposud zaregistrovaných fungicidů proti padlí. Metrafenon zabraňuje vniknutí
houby do rostlinných pletiv, kromě toho brzdí i růst mycélia, tvorbu haustorií a sporulaci
padlí. Nejlepší účinnosti je dosahováno při preventivním ošetření. Účinná látka je rychle
přijata rostlinnými pletivy a má lokálně-systemické působení, na povrchu listů je rozváděna
v plynné fázi, tím jsou chráněna i přirůstající pletiva
Dávka: 0,16 l/ha do BBCH 61, 0,32 l/ha od BBCH 61
První ošetření se provádí nejlépe preventivně, nejdříve však od fáze 5 listů révy (BBCH 15).
Další ošetření následují v 10–14 denních intervalech. Při vysokém infekčním tlaku (v období
silných srážek) a rychlém nárůstu nových listů je třeba tento interval zkrátit. Použití max. 2×
za sezónu.

Masai®
Postřikový akaricid ve formě smáčitelného prášku, balený
ve foliových sáčcích rozpustných ve vodě, k hubení svilušek
na jabloni, okrasných rostlinách a révě vinné
Složení: tebufenpyrad 200 g/kg
Masai je akaricid s kontaktním a požerovým účinkem. Účinkuje proti sviluškám a vyznačuje
se velmi dobrým počátečním působením a dlouhou dobou účinku. Šíření přípravku Masai
probíhá systémově, s hloubkovým působením. Vrstva postřiku na povrchu listu tak působí
také na roztoče na spodní straně listu. Masai je účinný proti vajíčkům, larvám i dospělcům
svilušky ovocné (Panonychus ulmi).
Díky speciﬁckému mechanismu působení je Masai účinný také proti sviluškám,
které vykazují rezistenci vůči většině běžných akaricidů.
Dávka: 0,125 kg/ha/m výšky koruny jabloně, 0,1–0,4 kg/ha réva vinná
Jabloně se ošetřují při BBCH 69–89 na jaře po vylíhnutí 70-80 % larev ze zimních vajíček
a v létě podle signalizace.
Réva vinná se ošetřuje na jaře (BBCH 61), v létě (BBCH 71–BBCH 75), vyšší dávka
přípravku z udávaného rozmezí se použije při větším olistění rostlin.

Sviluška ovocná

Proč použít Masai?
 účinkuje kontaktně a požerově
 hubí roztoče i na spodní straně
listu
 působí i proti sviluškám rezistentním k běžným akaricidům
 má rychlou počáteční
a dlouhodobou účinnost
 je prakticky balen ve vodorozpustných sáčcích

Vaztak® Active
Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulzního
koncentrátu určený k ošetření mnoha polních plodin, révy,
okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých
a žravých škůdců
Složení: alfa-cypermethrin 50 g/l
Vaztak Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid určený proti některým
druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Není systémovým přípravkem, a proto je třeba dostatečného množství vody
k zabezpečení dobrého krycího postřiku. Přípravek je stabilní vůči světlu a má nízkou rozpustnost ve vodě, proto má dobrý reziduální účinek na povrchu listů. Povlak Vaztaku Active
je odolný vůči dešti za předpokladu, že postřik zaschne dříve, než začne pršet.
Vykazuje vysoký účinek i za nízkých teplot. Je proto ideální pro použití i v horších klimatických podmínkách. Výhodou je jeho dokonalá ulpívatelnost jak na ošetřeném povrchu
rostlin, tak na cílovém hmyzu. Jako jediný z našich přípravků nelze použít do IP.
Dávka: 0,2–6 l/ha dle konkrétní plodiny

Proč použít Vaztak Active?
 má novou originální
formulaci ME
 účinkuje s jistotou na savé
a žravé škůdce v celé řadě
plodin
 dokonale ulpívá na rostlině
 rychle a efektivně se rozprostře
po rostlinném povrchu
 má rychlý kontaktní a dlouhodobý reziduální účinek
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Outlook®
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného
koncentrátu určený k hubení jednoletých dvouděložných
plevelů a jednoletých trávovitých plevelů v kukuřici, slunečnici,
cukrovce a sóji, ovocných a okrasných školkách
Složení: dimethenamid-P 720 g/l

Proč použít Outlook?
 nově registrován pro ovocné
a okrasné školky
 hubí jednoděložné
i dvouděložné plevele
 dlouhá reziduální účinnost

Outlook je selektivní kontaktní herbicid, který proniká do rostlin klíčících plevelů přes
koleoptyle. Plevel odumře před vzejitím nebo ihned po vzejití. Aplikuje se jedenkrát
za vegetaci. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.
Outlook byl nově zaregistrován pro použití též v ovocných a okrasných školkách, kde se
aplikuje v dávce 1,2–1,4 l/ha nebo v tank-mixu 1,4 l/ha Outlook + 2,8 l/ha Stomp 400 SC.
Outlook hubí velmi dobře:
béry, čirok halepský, drchničku rolní, heřmánek pravý, hluchavku nachovou, ježatku kuří
nohu, kokošku pastuší tobolku, laskavce, lipnici roční, mák vlčí, pěťour maloúborný,
pomněnku rolní, prosa, pryskyřník rolní, ptačinec žabinec, rosičku krvavou, rozrazily,
sveřepy, šruchu zelnou, zemědým lékařský.

Stomp® 400 SC
Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu
k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, prosovitých trav
a chundelky metlice
Složení: pendimethalin 400 g/l

Proč použít Stomp 400 SC?
 inhibuje počáteční růst
a vývoj plevelů
 plevele hynou krátce
po vyklíčení nebo vzejití

Stomp 400 SC inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin plevelů. Zasažené rostliny
hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Stomp 400 SC hubí široké spektrum jednoletých
plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele. Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm)
zvyšuje za sušších podmínek účinnost především na prosovité trávy.
Použití je povoleno v ovocných sadech (jádroviny, peckoviny) a ve vinicích, v kukuřici,
ozimých obilninách (ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikale), hrachu, slunečnici, cibuli,
česneku, póru, sóji, fazolu, mrkvi, petrželi, ve výsadbých rajčat, papriky, celeru, košťálové
zeleniny, tabáku, jahodníku, v travách na semeno, v lupině a dalších.
Dávka: 3,3–5 l/ha podle plodiny
Růstová fáze plevelů při aplikaci:
jednoděložné plevele - max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý
dvouděložné plevele - max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy
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NOVINKA

Regalis® Plus

Postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí
(WG) k regulaci růstu letorostů jabloní. Regalis® Plus není
pouhým regulátorem růstu. Regalis® Plus totiž zároveň reguluje
růst, pomáhá kontrolovat výnosy a posiluje rostliny.
Složení: prohexadion–kalcium 100 g/kg
Regalis Plus je regulátor růstu - je určen k retardaci růstu letorostů jabloní (jádrovin). Účinná
látka prohexadion-kalcium z chemické skupiny acylcyklohexadionů působí jako inhibitor dílčích stupňů biosyntézy giberelinů, což po aplikaci vede ke zmenšení obsahu těchto růstově
aktivních složek a tedy k retardaci růstu letorostů a tvorbě výmladků (tzv. „vlků“).
Při aplikaci za účelem retardace letorostů přípravek současně stimuluje obranu proti bakteriální spále růžokvětých.
Přípravek je využitelný v integrovaných systémech ochrany a produkce. Přípravek Regalis
Plus nyní obsahuje přípravek na úpravu vody i okyselující látku, díky nimž je možné vytvořit
spolehlivý postřik s menší závislostí na kvalitě vody. Nový přípravek Regalis Plus umožňuje
efektivní, rychlý a spolehlivý příjem účinných látek do listů. Nabízí tak vyšší ﬂexibilitu aplikace z hlediska kvality a množství vody a načasování aplikace.

Doporučené použití
Pro nejlepší načasování a regulaci reziduí jsou k dispozici dvě aplikační období:
BBCH 60–69 (od počátku do konce kvetení) max. 2,5 kg/ha a BBCH 71–75 (od velikosti plodu 5–10 mm do červnového opadu plodů) max. 1,5 kg/ha. Při aplikaci za účelem
retardace letorostů přípravek současně stimuluje obranu proti bakteriální spále růžokvětých. První ošetření se obvykle provádí při délce letorostu 3–5 cm (~ 3–5 plně vyvinutých
listů). Opakujte 1–2× v závislosti na růstu výhonů a tvorbě plodů. Při vyšší počáteční dávce
(1,0–1,5 kg/ha) lze dosáhnout zvýšené tvorby plodů; pokud hrozí nebezpečí nadměrné
tvorby plodů, je lépe použít nižší dávku.
Proﬁl produktu Regalis Plus
Účinná látka

prohexadion–kalcium 100 g/kg

Formulace

ve vodě rozpustné granule (10% WG) s příměsí okyselovače

Plodiny

jabloň

Účinek

regulace růstu rostlin, regulátor výnosů, zesílení (posílení) rostlin

Aplikační dávka

0,5–2,5 kg/ha, v jednotlivých nebo dělených aplikacích

Počet aplikací

1 až 6 aplikací, v závislosti na individuální dávce

Doporučené použití

dávku lze rozdělit do několika aplikačních období:
1. apl. období, fáze 60 BBCH, max. množství: 2,5 kg/ha
2. apl. období, fáze 71–75 BBCH, max. množství: 1,5 kg/ha
důležité: nepřekračujte dávku 3 kg/ha za sezónu

Interval postřiku

Flexibilní v rámci aplikačního období

Ochranná lhůta (OL)

55 dnů

Proč použít Regalis Plus?
Regulátor růstu
 omezení růstu letorostů vede
k výraznému snížení nákladů
na prořezávání (v období
vegetačního klidu a v létě)
 ošetřené stromy mají
otevřenější strukturu koruny
 udržitelná rovnováha mezi
růstem výhonů, tvorbou plodů
a výnosy
 asimiláty stromu jsou použity
na produkci ovoce, nikoli
na podporu vegetativního růstu
Nástroj kontroly výnosů
 možnost zintenzivnění tvorby
plodů a zvýšení výnosů
 pravidelným použitím přípravku
Regalis Plus lze dosáhnout
vyrovnané plodnosti
 dřívější ukončení růstu výhonů
poskytuje více času pro tvorbu
pupenů a zrání dřeva
 potenciál zlepšení kvality
ovoce: barva, vyrovnanost
rozměrů, pevnost
a skladovatelnost
Posilovač obranyschopnosti
rostlin
 zvýšená přirozená odolnost
vůči bakteriálním a houbovým
chorobám (bakteriální spála
růžovitých rostlin, padlí)
 kompaktní listy se silnější
epidermis jsou méně atraktivní
pro hmyz (mšice a mera
jabloňová)
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1,25–1,5 l/ha
Faban*1 1,2 l/ha

Kumulus WG 4,5 kg/ha
Novinka
roku
2015

Clarinet 20 SC

+

Polyram WG 2 kg/ha

0,8 kg/ha

Bellis

2,5 kg/ha; max. 2×

Tercel

Novinka
roku
2015

nebo
Faban*1 1,2 l/ha

Mythos 30 SC*2 1 l/ha

0,8 kg/ha

Bellis

2,5 kg/ha; max. 2×

Tercel

Rašení

Regulace růstu

Myší ouško

Konec kvetení

1,25 kg/ha

1,25 kg/ha

Růžové poupě

Regalis Plus

Květ

0,125 kg/ha/m výšky koruny

Masai

Regalis Plus

Zelené poupě

Ochrana proti škůdcům - svilušky, roztoči

V případě většího výskytu padlí jabloně přidávat ke každému zásahu (mimo plný květ) Kumulus WG 3 kg/ha.

Měďnatý
přípravek

Ochrana proti houbovým chorobám

3–4 l/ha

Stomp 400 SC

Po odkvětu

Novinka
roku
2015

0,5 kg/ha

Delan 700 WDG

*1) registrace se ocekává, aplikace preventivne, max. 4×
*2) aplikace max. 4×

Ochrana ovoce proti škodlivým činitelům

Ochrana proti plevelům
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Léto

Skládkové
choroby

0,8 kg/ha

Bellis

Polyram WG 2 kg/ha

0,5 kg/ha nebo

Delan 700 WDG

Plíseň šedá

Rašení

Padlí révové

Plíseň révová

Před kvetením

Počátek kvetení Konec kvetení

Po kvetení

3 kg/ha

Kumulus WG

Vývoj hroznů

0,16–0,32 l/ha (0,032 %); preventivne max. 3×, ne v bloku za sebou

Vivando

0,3–0,6 kg/ha; preventivne max. 2×, ne v bloku za sebou

Collis

2 kg/ha; preventivne max. 2×, ne v bloku za sebou

Cabrio Top

1,25–2,5 kg/ha ; preventivne, max. 4×, ne v bloku za sebou

Acrobat MZ WG

2 kg/ha; max. 6×

Polyram

1–1,9 kg/ha; preventivne, max. 4×, ne v bloku za sebou

Masai
0,3–0,4 kg/ha

Masai

0,1–0,2 kg/ha

1,5–2,0 %

Forum Star

Ochrana révy proti škodlivým činitelům

Svilušky, roztoči
Kumulus WG
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Uzavírání hroznů

Zaměkání hroznů

1 l/ha; max. 1×

Rovral Aguaflo

2 l/ha; max. 1×

Mythos

1–1,2 kg/ha; preventivne, max. 1×

Cantus

+ bílá hniloba, červená spála,
černá hniloba, plíseň šedá

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
www.agro.basf.cz

