
Post!ikov" fungicidní p!ípravek ve#form$ suspenzního koncentrátu ur%en" 
k#ochran$ !epky olejné proti hlízence obecné.

Ú%inná látka: mandestrobin 250 g/l 
Balení: HDPE kanystr, 5!l

P&sobení p!ípravku
Ú"inná látka p#ípravku, mandestrobin, pat#í 
do! chemické skupiny methoxy-acetamid$, respi-
ra"ních inhibitor$, je tzv. QoI-fungicid. P#eru%uje 
dal%í v&voj patogena tím, 'e zabra(uje klí"ení spor, 

r$stu mycelia, tvorb) sklerocií a!tvorb) apotecií.

P#ípravek je v! rostlinách rozvád)n translaminárn) 
a!lokáln) systemicky. P$sobí dlouhodob) preventiv-
n) a!kurativn) na!povrchu i!uvnit# rostlin. 

Má dobrou odolnost proti de%ti a!nízké riziko fyto-
toxicity.

INTUITY® 

Rozsah povoleného pou'ití

Plodina Choroby Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
1) k#plodin$ 
2) k#(O  
3) k#OL 

Poznámka  
 4) k#dávkování
5) umíst$ní
6) ur%ení 
sklizn$

#epka olejka hlízenka obecná 0,8 l/ha AT 1)  od!60 BBCH,  
do!69 BBCH

AT - ochranná lh$ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a!sklizní.
TM - Pro zv&%ení kurativního ú"inku doporu"ujeme kombinaci Intuity 0,6 l/ha + 200 g/ha tebuconazole

Plodina Dávka vody Zp&sob aplikace Max. po%et aplikací 
v#plodin$

#epka olejka 200–400 l/ha post#ik 1*

Up!esn$ní pou'ití
K!zabrán)ní vzniku rezistence neaplikujte tento p#í-
pravek nebo jin&, kter& obsahuje v&hradn) ú"innou 
látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a! fenami-
don), po!sob) bez p#eru%ení o%et#ením jin&m fungi-
cidem s!odli%n&m mechanismem ú"inku.
K!zabrán)ní vzniku rezistence neaplikujte tento p#í-
pravek nebo jin&, kter& obsahuje ú"innou látku typu 

QoI jinak ne' preventivn) nebo co nejd#íve na!po-
"átku v&skytu choroby.

Doporu%ená kombinace pro posílení kurativního 
ú%inku TM Intuity 0,5 l/ha + Protiostar 0,5 l/ha.
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•  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.

•  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.

•  Rychle se vstřebává a váže v pletivu, 30 min. po aplikaci 
nehrozí snížení účinku vlivem dešťových srážek.

•  PRoTIosTaR se rovnoměrně rozprostře 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 je tedy 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.

Originální japonský strobilurin z nové skupiny strobilurinů registrovaný na ochranu řepky 
ozimé proti hlízence obecné se vyznačuje šesti klíčovými vlastnostmi.

ŠesTý sMysL  
PRo VaŠI řePKu

NoVá HVězDa  
V ocHRaNě PLoDIN

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

VyBRaNé MožNosTI RegIsTRoVaNýcH PoužITí PříPRaVKů BaLíčKu sTaR PacK

Přípravek Plodina Účel použití Dávka

INTuITy řepka olejka hlízenka obecná 0,8 l/ha

PRoTIosTaR

pšenice, žito, 
tritikale, ječmen

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

0,8 l/ha

řepka olejka hlízenka obecná 0,7 l/ha

Možné TM kombinace

INTuITy + PRoTIosTaR 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


