
Selektivní kontaktní insekticid ur!en" k#ochran$ jádrovin proti svilu%ce ovocné, 
k#ochran$ chmele proti svilu%ce chmelové a#k#ochran$ révy proti hál!ivci 
révovému a#vlnovníku révovému. Je formulován jako suspenzní koncentrát (SC).
Ú!inná látka: fenpyroximát 51,2 g/l 
Balení:  HDPE láhev, 1!l

P&sobení p'ípravku
Ú"inná látka fenpyroximát inhibuje NADH koenzym 
a!mitochondriální NADH-Co Q reduktázu a!sni#uje 
v$skyt morfologick$ch zm%n v!mitochondriích.

Fenpyroximát je ú"inná látka ze skupiny fenylpy-
razol&, která v$hradn% p&sobí jako kontaktní jed 
na! v'echna v$vojová stadia svilu'ek, tj. vají"ka, 
larvy, nymfy a!dosp%lce. Ovicidní ú"innost je nej-
slab'í. Proto#e p(ípravek neú"inkuje systémov% ani 
nevykazuje fumiga"ní nebo translaminární efekt, je 
k!dosa#ení po#adované ú"innosti t(eba zajistit plné 
pokrytí o'et(ované plochy post(ikovou kapalinou.

ORTUS® 5 SC

Rozsah povoleného pou(ití

Plodina )k&dci Dávkování OL 
(dny)

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

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

jádroviny svilu'ka ovocná 0,05!% AT 2)  podle 
signalizace

chmel otá"iv$ svilu'ka chmelová 0,125!% 21

1)  od!BBCH 35, 
do!BBCH 80

2)  podle 
signalizace

OL (ochranná lh&ta) - je dána po"tem dn&, které je nutné dodr#et mezi termínem poslední aplikace 
a!sklizní
AT - ochranná lh&ta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a!sklizní

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

chmel 1500–2000 l/ha post(ik, rosení 1) za!rok

jádroviny 1000 l/ha post(ik, rosení 2) za!rok
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ORTUS® 5 SC
Roz%í'ené pou(ití p'ípravku povoleného dle § 37 zákona !. 326/2004 Sb. a#men%inového 
pou(ití p'ípravku povoleného dle !l. 51 odst. 2 na'ízení Evropského parlamentu a#Rady 
(ES) !. 1107/2009

Plodina )k&dci Dávkování OL 
(dny)

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

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

réva hál"ivec révov$,
vlnovník révov$ 1 l/ha 22

1)  od!BBCH 01,  
do!BBCH 85

2) podle signalizace

5)  vinice do!stá(í 
4 let

OL (ochranná lh&ta) - je dána po"tem dn&, které je nutné dodr#et mezi termínem poslední aplikace 
a!sklizní

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

réva 1000 l/ha post(ik, rosení 1) za!rok

Up'esn$ní pou(ití
K!zabrán%ní vzniku rezistence neaplikujte tento p(í-
pravek nebo jin$, kter$ obsahuje ú"innou látku typu 
fenylpyrazolu (nap(. fenpyroximát) po! sob% bez 
p(eru'ení o'et(ením jin$m insekticidem s!odli'n$m 
mechanismem ú"inku.
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