
Plně systémový fungicid s kurativními a dlouhodobě preventivními účinky 

na širokou škálu patogenů v pšenici, ječmeni, žitu, tritikale a řepce olejce.

HVĚZDA 

V OCHRANĚ PLODIN
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•   Nejsilnější azol na trhu (prothioconazole) v přípravku Protiostar je plně systémový fungicid s kurativními a dlouhodobě 

preventivními účinky na širokou škálu patogenů v pšenici, ječmeni, žitu, tritikale a řepce.

•   Po aplikaci se dokáže rychle vstřebat a vázat v pletivu rostlin. 30 minut od postřiku nehrozí snížení účinku vlivem 

dešťových srážek.

•   V listech plodin se Protiostar dokáže rozprostřít rovnoměrně po celé listové čepeli a nehromadí se pouze v jejich špičkách tak, 

jako tomu je u většiny jiných azolů. Nedochází tedy k „popálení“ špiček.

•   Protiostar kromě fungicidního působení pomáhá zabránit vzniku různých fyziologických poškození rostlin 

abiotickými vlivy jako je sluneční úpal, apod.  

•   Významný kurativní efekt Protiostaru zabezpečí likvidaci již se rozvíjejících houbových patogenů v rostlinách. Zásah proti 

patogenům je tedy úspěšný i po nástupu a rozvoji infekce.

•   Protiostar vykazuje mezi ostatními azolovými fungicidy delší perzistenci. Poskytuje spolehlivou ochranu a ochraňuje 

asimilační aparát dlouhodobě. Pozitivní vliv aplikace na výnos se projevuje i při velmi nízkém tlaku patogenů.

•   Mezi azoly má Protiostar největší fungicidní záběr. Jeho doménou jsou choroby pat stébel, pravý stéblolam, braničnatky 

pšeničná i plevová, rez pšeničná i plevová, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní a samozřejmě fuzariózy klasů. 

Pro obilniny při sólo použití platí jednotná dávka 0,8 l/ha. V řepce olejce proti hlízence obecné, alternáriím či botrytidě 

postačí 0,7 l/ha. V kombinaci s Intuity (0,5 l/ha) pak 0,5 l/ha. 

•   Bez omezení použití v pásmech ochrany povrchových i podzemních vod.

Systémový fungicid ve formě 

emulgovatelného koncentrátu (EC) na ochranu 

obilnin a řepky olejky.
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MOŽNÉ POUŽITÍ FUNGICIDU PROTIOSTAR

Plodina Plodina Účel použití Dávka

Protiostar
pšenice, žito, tritikale, ječmen

stéblolam, braničnatka pšeničná, plevová, padlí 

travní, rez pšeničná, plevová, ječná, fuzariózy 

klasů, hnědá skvrnitost ječmene

0,8 l/ha

ř epka olejka hlízenka obecná 0,7 l/ha

Možné TM kombinace

Protiostar 

+ Intuity
řepka olejka hlízenka obecná 0,5 l/ha + 0,5 l/ha

Protiostar 

+ Lomis
pšenice ozimá regulace, choroby pat stébel, pravý stéblolam 0,5 l/ha + 0,5–0,6 l/ha
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