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fungicid na ochranu
pšenice a ječmene
proti VŠEM chorobám

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280 • www.sumiagro.cz

Dvousložkový fungicid určený na ochranu pšenice a ječmene proti listovým a klasovým chorobám.
Účinné látky: 1 60 g/l prothioconazole,
300 g/l spiroxamine
Impulse Gold po aplikaci proniká do vodivých pletiv
ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován
a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin.
Systémově proniká také do postřikem nezasažených
částí rostlin. Impulse Gold zabraňuje klíčení spor
a růstu mycelia houbových patogenů. Vyznačuje se
dlouhodobější účinností, působí širokospektrálně a má
preventivní, kurativní a eradikativní účinek. Odlišné
mechanismy působení účinných látek se vzájemně
podporují a doplňují.
Jak a kdy Impulse Gold použít?
• Ochrana porostů na počátku vegetace
(T1, 0,75 l/ha). Řeší počáteční infekci klíčových
chorob (padlí travní, braničnatka pšeničná, hnědá
a rhynchosporiová skvrnitost). Ozimy navíc chrání
před chorobami pat stébel. Kombinace s fungicidem
Topsin M 500 SC (0,5 l/ha) rozšiřuje spektrum
účinku o pravý stéblolam a umožňuje snížit dávku
Impulsu Gold na 0,5 l/ha. Cenově výhodněji lze
přípravky koupit v balíčku 10 l Impulse Gold + 10 l
Topsin M 500 SC.
• Ochrana porostů v době sloupkování až metání
(T2–T3). Široký záběr fungicidu Impuls Gold
ho umožňuje použít jako jediné opatření proti
houbovým patogenům (1,0 l/ha). V případě, že
je Impulse Gold zařazen do fungicidního sledu
ošetření, lze dávku snížit (0,75 l/ha).

Výhody použití
•
•
•
•
•

 iroké aplikační okno T1-T3
Š
O
 chrana proti všem patogenům
P
 reventivní, kurativní, ale i eradikativní zásah
Okamžitý stop efekt na choroby
Bez omezení použití v OP II.

Pšenice - jaro
Impulse Gold 0,75–1 l/ha
Padlí travní, braničnatky, rzi, DTR

Cyflamid 50EW
0,25–0,5 l/ha

Mandarin 1,2 l/ha

Padlí travní

Komplex listových chorob

Soleil 1,2 l/ha
Topsin M 500 SC 0,5 l/ha
+ Impulse Gold 0,5 l/ha

Braničnatka pšeničná,rez pšeničná, rez plevová, padlí travní, klasová fusária

Stéblolam, Fusarium spp., braničnatky,
DTR, padlí travní, rzi

Topsin M 500 SC 0,7 l/ha
Stéblolam, Fussarium spp.

55

61

87

Ječmen
Mandarin 0,9 l/ha
Komplex listových chorob

Impulse Gold 0,75–1 l/ha

Topsin M 500 SC 1,5 l/ha

Padlí travní, rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost

Klasová fuzária

Cyflamid 50EW 0,25–0,5 l/ha
Padlí travní

Topsin M 500 SC 0,5 l/ha
+ Impulse Gold 0,5 l/ha
Stéblolam, Fussarium spp., hnědá
a rhynchosporiová skvrnitost, padlí travní

Topsin M 500 SC 0,7 l/ha

Spolehlivé, ekonomické a komplexní jarní
fungicidní ošetření obilnin v T1 aplikaci
poskytne balíček přípravků Impulse Gold
(10 l) + Topsin M 500 SC (10 l).
Plocha ošetření 20 ha.

Stéblolam, Fussarium spp., preventivně hnědá
a rhynchosporiová skvrnitost
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.
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