Fungicidní štít

Fezan Plus
 Kombinace dvou
účinných látek
 Systémový
a kontaktní účinek
 Účinnost
na braničnatku
pšeničnou, fuzariózy
klasů a černě
 Příznivá cena
ošetření
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Dovozce:

Distribuce pro Českou republiku:

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281-6
fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz

VP AGRO, spol. s r.o.
Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: 220 950 093
fax: 220 950 350
www.vpagro.cz
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Fezan Plus
Postřikový fungicid se systémovým a kontaktním
účinkem ve formě suspenzního koncentrátu
pro použití v pšenici ozimé.

Působení přípravku
Fezan Plus je fungicid
obsahující dvě účinné látky
s rozdílným mechanizmem
účinku, v kterém se doplňuje
systémová účinnost
tebuconazolu s kontaktní
účinností chlorothalonilu.
Používá se ve formě postřiku.
Chlorothalonil je účinná
látka ze skupiny ftalimidů,
s preventivním účinkem.
Fungicidní
štít
Zabraňuje klíčení
spor
obilniny
a růstu mycelia.pro
Vyznačuje
se střední účinností
na braničnatku pšeničnou
(Septoria tritici), fuzariózy
klasů (Fusarium spp.)
a velmi dobrou účinností
na černě (Alternaria spp.,
Cladosporium spp.).

Fezan
Plus

Tebuconazole je účinná
látka ze skupiny azolů,
která se vyznačuje
preventivním a kurativním
účinkem. Mechanizmus
účinnosti spočívá v narušení
biosyntézy ergosterolu
v buňkách houbových
patogenů.

Účinné látky:
166 g/l chlorothalonil
60 g/l tebuconazole

Dávkování přípravku:
Choroby

Termín
aplikace

Braničnatka
pšeničná

T0
(BBCH 13–32)

Komplex listových
chorob

T3
(BBCH 32–39)

Braničnatka plevová,
Rez pšeničná,
T4
Rez plevová,
(BBCH 59–69)
Fuzariózy klasů
a černě

Dávka / ha

Poznámka

2–3 l/ha

Preventivně, případně v počátečních fázích infekce.
Při současném výskytu padlí
travního doporučujeme tank
mix se specifickým fungicidem.

2 /ha

V tank mixu se strobilurinem
(Credo 1,2–1,4 l/ha),
anebo epoxiconazolem
(Rubric 0,6 l/ha).

Od počátku do konce kvetení.
Upozornění: Zejména u raných
2,5–3 l/ha
odrůd je třeba dbát na dodržení ochranné lhůty 35 dní.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Příprava postřikové kapaliny:
Před použitím dobře protřepejte obsah balení. Odměřené množství přípravku vlejte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny
vodou a doplňte na požadovaný objem. Při přípravě směsí je zakázáno
míchat koncentráty. Přípravky vlévejte do nádrže postřikovače odděleně.
Aplikační kapalinu bezodkladně spotřebujte.

