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Ka#dá písni$ka má sv%j konec. Ta topsinová dohraje po&více jak $ty'iceti letech v&leto!ním 
roce, kdy budeme mít poslední mo#nost pou#ít p'i ochran( obilí a&'epky vysoce efektivní 
fungicid Topsin M 500 SC.
Av!ak platí, #e kdy# se jedny dve'e zavírají, jiné se otvírají. Poj)te za#ít budoucnost ochrany 
se siln"mi fungicidy Intuity a&Protiostar.

TROJICE SILN!CH 
A"SPOLEHLIV!CH P#ÍPRAVK$ 
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t  Topsin M 500 SC je p'ijímán listy, dokonce i&ko'eny. Rozvádí se systémov( celou rostlinou a&jako jeden  
z&mála fungicid% i&bazipetáln(, tj. ke&ko'en%m. Tento pohyb lze v"znamn( posílit TM s&prost'edkem Kaishi (2 l/ha),  
kter" podpo'í jarní regeneraci porost%.

t  Krom( pravého stéblolamu a&fuzárií doká#e Topsin v"razn( omezit rozvoj ko'enomorky.
t  Nejv(t!ího efektu ozdravení ko'en% dosáhnete p'i aplikaci na&po$átku sloupkování BBCH 3* v&dávce 0,7 l/ha. Tento efekt je 

praxí dob'e znám nejen u&obilnin.

Vzhledem k&nutnému p'echodu na&nová 'e!ení v&ochran( rostlin, bude fungicid Topsin M 500 SC v&prodeji pouze exkluzivn& 
v"balí'ku Star Pack (Topsin M 500 SC 40"l + 5"l Intuity + 5"l Protiostar).

t  Nejsiln(j!í azol na&trhu (prothioconazole) v&p'ípravku Protiostar je pln& systémov( fungicid s"kurativními 
a"dlouhodob& preventivními ú'inky na&!irokou !kálu patogen% v&p!enici, je$meni, #itu, tritikale a&'epce.

t  Po&aplikaci se doká#e rychle vst'ebat a&vázat v&pletivu rostlin. 30 minut od&post'iku nehrozí sní#ení ú$inku vlivem de!+ov"ch 
srá#ek.

t  V&listech plodin se Protiostar doká#e rozprost'ít rovnom(rn( po&celé listové $epeli a&nehromadí se pouze v&jejich !pi$kách 
tak, jako tomu je u&v(t!iny jin"ch azol%. Nedochází tedy k&„popálení“ !pi$ek.

t  Protiostar krom( fungicidního p%sobení pomáhá zabránit vzniku r)zn(ch fyziologick(ch po*kození rostlin 
abiotick(mi vlivy jako je slune$ní úpal apod.  

t  V"znamn" kurativní efekt Protiostaru zabezpe$í likvidaci ji# se rozvíjejících houbov"ch patogen% v&rostlinách. Zásah proti 
patogen%m je tedy úsp(!n" i&po&nástupu a&rozvoji infekce.

t  Protiostar vykazuje mezi ostatními azolov"mi fungicidy del!í perzistenci. Poskytuje spolehlivou ochranu a&ochra,uje 
asimila$ní aparát dlouhodob(. Pozitivní vliv aplikace na&v"nos se projevuje i&p'i velmi nízkém tlaku patogen%.

t  Mezi azoly má Protiostar nejv&t*í fungicidní záb&r. Jeho doménou jsou choroby pat stébel, prav" stéblolam, 
brani$natky p!eni$ná i&plevová, rez p!eni$ná i&plevová, rez je$ná, hn(dá skvrnitost je$mene, padlí travní a&samoz'ejm( 
fuzariózy klas%. Pro obilniny p'i sólo pou#ití platí jednotná dávka 0,8 l/ha. V&'epce olejce proti hlízence obecné, altermnáriím 
$i botrytid( posta$í 0,7 l/ha. V&kombinaci s&Intuity (0,5 l/ha) pak 0,5 l/ha.

t��%iroké fungicidní spektrum. P%sobí na&houby z&kmenu Ascomycota (hlízenka obecná, moniliózy, strupovitost, $ernou 
skvrnitost), Basidiomycota (ko'enomorka bramborová), Oomycota (Pythium) a&houby nedokonalé ($erné skvrnitosti, $ern(, plíse, 
!edá, antraknózy, skvrni$natka, brani$natky).

t��Preventivní a kurativní p)sobení. Kurativní ú$innost je dokonce vy!!í v&porovnání s&nap'. ú$innou látkou ze skupiny 
karboxamid% boscalid.

t��Translaminární a lokáln& systémové p)sobení. Ú$inná látka se dostává pletivem i&na&neo!et'ené strany list%, kde 
následn( vykazuje vysokou mír% ú$innosti proti houbov"m patogen%m. Lokáln( systémov" rozvod znamená schopnost „téct“ 
cévními svazky do post'ikem nezasa#en"ch $ástí listu a ochra,ovat je.

t��Dlouhodobé p)sobení. Intuity podporuje a ochra,uje porost po dobu a# !esti t"dn%. Intuity zabra,uje rozvoji hlízenky 
obecné v&pr%b(hu jejího celého v"vojového cyklu, tzn. p%sobí proti klí$ení askospor, rozvoji mycelia v&pletivu rostliny, tvorb( 
sklerocií a&následn( r%stu apothecií.

t��Rychlé vst+ebávání. Hodinu po aplikaci vyniká odolností v)'i smyvu de!t(m.
t��Vynikající ekotoxikologick( profil z&hlediska #ivotního prost'edí i&bezpe$nosti potravin.

Intuity zaru$í dlouhodobou a kvalitní ochranu 'epky ozimé 
p'ed houbov"mi patogeny. Krom( fungicidního p%sobení 
mandestrobin pozitivn( ovliv,uje fyziologii, co# se projevuje 
schopností rostliny fungovat na&pln" v"kon del!í dobu. 
V(t!í tvorba asimilát% p'iná!í vy!!í v"nos. Nejvhodn(j!ím 
termínem pro aplikaci je od&po$átku kv(tu (BBCH 60) dále. 
Intuity aplikujte v&sólo aplikaci (0,8 l/ha) nebo v&kombinaci 
s&fungicidem Protiostar (0,5 l/ha + 0,5 l/ha). TM zvolte 
pokud chcete posílit kurativní ú$inek a&aplikaci provádíte 
v&období plného kv(tu.

Originální japonsk( strobilurin z nové skupiny strobilurin% registrovan" na ochranu 'epky ozimé  
proti hlízence obecné se vyzna$uje !esti klí$ov"mi vlastnostmi.

!EST" SMYSL PRO VA!I #EPKU

NOVÁ HV!ZDA  
V"OCHRAN! PLODIN

askospora

r%st mycelia

r%st apothecií

tvorba sklerocií

sklerocia klí$ení askospory

zabra,uje klí$ení askospor, r%stu mycelia, 
tvorb( sklerocií a&r%stu apothecií

Vybrané mo,nosti registrovan(ch pou,ití p+ípravk) balí'ku Star Pack

P'ípravek Plodina Ú$el pou#ití Dávka

Topsin M 500 SC

p!enice ozimá, je$men ozim" stéblolam 0,7 l/ha

'epka olejka
$er, 'epková,
fomová hniloba,
plíse, !edá

*,4 l/ha

Intuity 'epka olejka hlízenka obecná 0,8 l/ha

Protiostar
p!enice, #ito, tritikale, je$men

stéblolam, brani$natka p!eni$ná, 
plevová, padlí travní, rez p!eni$ná, 
plevová, je$ná, fuzariózy klas%, 
hn(dá skvrnitost je$mene

0,8 l/ha

'epka olejka hlízenka obecná 0,7 l/ha

Mo#né TM kombinace

Intuity + Protiostar 'epka olejka hlízenka obecná 0,5 l/ha + 0,5 l/ha

Protiostar + Lomis p!enice ozimá regulace, choroby pat stébel, prav" 
stéblolam 0,5 l/ha + 0,5-0,6 l/ha
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