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TROJICE SILNÝCH
A SPOLEHLIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEJEN PRO VAŠI ŘEPKU.
Každá písnička má svůj konec. Ta topsinová dohraje po více jak čtyřiceti letech v letošním
roce, kdy budeme mít poslední možnost použít při ochraně obilí a řepky vysoce efektivní
fungicid Topsin M 500 SC.
Avšak platí, že když se jedny dveře zavírají, jiné se otvírají. Pojďte zažít budoucnost ochrany
se silnými fungicidy Intuity a Protiostar.

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
www.sumiagro.cz
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Topsin M 500 SC je přijímán listy, dokonce i kořeny. Rozvádí se systémově celou rostlinou a jako jeden
z mála fungicidů i bazipetálně, tj. ke kořenům. Tento pohyb lze významně posílit TM s prostředkem Kaishi (2 l/ha),
který podpoří jarní regeneraci porostů.
Kromě pravého stéblolamu a fuzárií dokáže Topsin výrazně omezit rozvoj kořenomorky.
Největšího efektu ozdravení kořenů dosáhnete při aplikaci na počátku sloupkování BBCH 31 v dávce 0,7 l/ha. Tento efekt je
praxí dobře znám nejen u obilnin.

NOVÁ HVĚZDA
V OCHRANĚ PLODIN

Vzhledem k nutnému přechodu na nová řešení v ochraně rostlin, bude fungicid Topsin M 500 SC v prodeji pouze exkluzivně
v balíčku Star Pack (Topsin M 500 SC 40 l + 5 l Intuity + 5 l Protiostar).

ŠESTÝ SMYSL PRO VAŠI ŘEPKU
Originální japonský strobilurin z nové skupiny strobilurinů registrovaný na ochranu řepky ozimé
proti hlízence obecné se vyznačuje šesti klíčovými vlastnostmi.
Široké fungicidní spektrum. Působí na houby z kmenu Ascomycota (hlízenka obecná, moniliózy, strupovitost, černou
skvrnitost), Basidiomycota (kořenomorka bramborová), Oomycota (Pythium) a houby nedokonalé (černé skvrnitosti, černě, plíseň
šedá, antraknózy, skvrničnatka, braničnatky).
Preventivní a kurativní působení. Kurativní účinnost je dokonce vyšší v porovnání s např. účinnou látkou ze skupiny
karboxamidů boscalid.
Translaminární a lokálně systémové působení. Účinná látka se dostává pletivem i na neošetřené strany listů, kde
následně vykazuje vysokou mírů účinnosti proti houbovým patogenům. Lokálně systémový rozvod znamená schopnost „téct“
cévními svazky do postřikem nezasažených částí listu a ochraňovat je.
Dlouhodobé působení. Intuity podporuje a ochraňuje porost po dobu až šesti týdnů. Intuity zabraňuje rozvoji hlízenky
obecné v průběhu jejího celého vývojového cyklu, tzn. působí proti klíčení askospor, rozvoji mycelia v pletivu rostliny, tvorbě
sklerocií a následně růstu apothecií.
Rychlé vstřebávání. Hodinu po aplikaci vyniká odolností vůči smyvu deštěm.
Vynikající ekotoxikologický profil z hlediska životního prostředí i bezpečnosti potravin.
Intuity zaručí dlouhodobou a kvalitní ochranu řepky ozimé
před houbovými patogeny. Kromě fungicidního působení
mandestrobin pozitivně ovlivňuje fyziologii, což se projevuje
schopností rostliny fungovat na plný výkon delší dobu.
Větší tvorba asimilátů přináší vyšší výnos. Nejvhodnějším
termínem pro aplikaci je od počátku květu (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 účinek a aplikaci provádíte
v období plného květu.
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růst apothecií

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, altermnáriím
či botrytidě postačí 0,7 l/ha. V kombinaci s Intuity (0,5 l/ha) pak 0,5 l/ha.
Vybrané možnosti registrovaných použití přípravků balíčku Star Pack
Přípravek

Plodina

Účel použití

Dávka

pšenice ozimá, ječmen ozimý

stéblolam

0,7 l/ha

řepka olejka

čerň řepková,
fomová hniloba,
plíseň šedá

1,4 l/ha

řepka olejka

hlízenka obecná

0,8 l/ha

pšenice, žito, tritikale, ječmen

stéblolam, braničnatka pšeničná,
plevová, padlí travní, rez pšeničná,
plevová, ječná, fuzariózy klasů,
hnědá skvrnitost ječmene
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řepka olejka

hlízenka obecná
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Intuity + Protiostar
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hlízenka obecná
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Protiostar + Lomis

pšenice ozimá

regulace, choroby pat stébel, pravý
stéblolam

0,5 l/ha + 0,5-0,6 l/ha

Topsin M 500 SC

Intuity

Protiostar

askospora

Možné TM kombinace
sklerocia

klíčení askospory
zabraňuje klíčení askospor, růstu mycelia,
tvorbě sklerocií a růstu apothecií
tvorba sklerocií

růst mycelia
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