
Systémov! fungicid ve"form# emulgovatelného koncentrátu (EC) na"ochranu 
obilnin a"$epky olejky.

Ú%inná látka:  protiokonazol (ISO) 250 g/l
Balení: 5!l HDPE kanystr

P&sobení p$ípravku
Ú"inná látka protiokonazol pat#í do!chemické sku-
piny triazol$.
PROTIOSTAR zasahuje do!biosyntézy ergosterol$ 
a!inhibuje jejich demetylaci.

P#ípravek systematicky proniká do!t%ch "ástí rost-
lin, které nebyly p#ímo ovlivn%ny. Ú"innost je cha-
rakterizována dlouhodobou efektivností, p$sobí 
v!&irokém spektru a!má preventivní, lé"ebn' a!era-
dika"ní efekt. Perzistence ú"inné látky je vynikající 
a!zaji&(uje dlouhodobé p$sobení.

PROTIOSTAR® 

Rozsah povoleného pou'ití

Plodina Choroby Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
k"plodin#

Poznámka  
 k"dávkování

p&enice ozimá, )ito, 
tritikale stéblolam 0,8!l /ha 35

na!ja#e, 
od: 25 BBCH, 
do: 32 BBCH 

max. 1* na!ja#e

p&enice, )ito, tritikale brani"natka 
p&eni"ná 0,8!l /ha 35 od: 30 BBCH, 

do: 61 BBCH 

p&enice, )ito brani"natka 
plevová 0,8!l /ha 35 od: 30 BBCH, 

do: 61 BBCH

p&enice, )ito, tritikale padlí travní 0,8!l /ha 35 od: 30 BBCH, 
do: 61 BBCH max. 1* 

je"men jarní padlí travní 0,8 l/ha 35 od: 30 BBCH, 
do: 61 BBCH max. 1*

p&enice, )ito, tritikale rez p&eni"ná, rez 
plevová 0,8 l/ha 35 od: 30 BBCH,  

do: 61 BBCH

je"men jarní rez je"ná 0,8 l/ha 35 od: 30 BBCH, 
do: 61 BBCH
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PROTIOSTAR® 
Plodina Choroby Dávkování OL 

(dny)
Poznámka 
k"plodin#

Poznámka  
 k"dávkování

p&enice fuzariózy klas$ 0,8 l/ha 35 od: 59 BBCH, 
do: 69 BBCH

je"men jarní hn%dá skvrnitost 
je"mene 0,8 l/ha 35 od: 30 BBCH, 

do: 61 BBCH max. 1*

#epka olejka hlízenka obecná 0,7 l/ha 56 od: 53 BBCH, 
do: 59 BBCH 

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#

Interval mezi 
aplikacemi 

p&enice, )ito, 
tritikale 100–400 l/ha post#ik 3* 14–21 dn$ 

je"men jarní 100–400 l/ha post#ik 2* 14–21 dn$ 

#epka olejka 100–400 l/ha post#ik 1* 

Aplika%ní pokyny
K!zabrán%ní vzniku rezistence neaplikujte tento p#í-
pravek nebo jin', kter' obsahuje v'hradn% ú.l. typu 
azolu, po!sob% bez p#eru&ení o&et#ením jin'm fun-
gicidem s!odli&n'm mechanismem ú"inku.

(epka olejka, je%men jarní
Za!ú"elem ochrany vodních organism$ je vylou"e-
no pou)ití p#ípravku na!pozemcích sva)ujících se 
k!povrchov'm vodám. P#ípravek lze na!t%chto po-
zemcích aplikovat pouze p#i pou)ití vegeta"ního 
pásu o!&í#ce nejmén% 15!m.

P)enice, tritikale, 'ito
Za!ú"elem ochrany vodních organism$ je vylou"e-
no pou)ití p#ípravku na!pozemcích sva)ujících se 
k!povrchov'm vodám. P#ípravek lze na!t%chto po-
zemcích aplikovat pouze p#i pou)ití vegeta"ního 
pásu o!&í#ce nejmén% 20!m.
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