Představte si inovaci!

DuPont Fontelis®
™

FUNGICiD
Nový přípravek ve fungicidní ochraně
pro kvalitnější produkci
• Úplně nová účinná látka penthiopyrad
• Vysoká účinnost vůči strupovitosti a padlí jabloní a hrušní
• Vhodný do oblastí s rezistencí k existujícím skupinám účinných látek
• Vedlejší účinnost vůči černím a skládkovým chorobám
• Vhodný do systému integrované produkce (SISPO)
• Neškodný pro včely, dravé roztoče, ploštice a jiný užitečný hmyz (hodnoceno – IOBC)
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Inovativní řešení strupovitosti a padlí ve Vašem sadu
Charakteristika přípravku

Fontelis® je nový fungicid určený k ochraně Vašich sadů vůči strupovitosti a padlí.
Byla prokázána významná vedlejší účinnost vůči černé skvrnitosti na plodech.
Pozitivně působí proti skládkovým hnilobám. Přínos účinné látky pentiopyrad
(FRAC 7) je v přerušení fungicidních sledů a tím oddálení rizika vzniku rezistence.
Účinná látka vykazuje translaminární a lokálně systemický pohyb v ošetřených
pletivech. Přípravek působí preventivně, kurativně s reziduálním účinkem a navíc
indukuje obranné mechanismy plodiny.

Antirezistentní strategie, integrovaná produkce

Penthiopyrad patří do skupiny SDHI (FRAC 7) se středním rizikem vzniku rezistence.
Aktuálně, na základě registrace přípravku v České republice, maximální počet
ošetření je 1× za sezónu. Střídejte účinné látky s odlišným mechanismem účinku.

Počáteční příznaky napadení strupovitostí
na rubu listu

Fontelis® je neškodný pro včely, dravé roztoče (Typhlodromus pyri), ploštice,
zlatoočky, mšicomary, atd. (hodnoceno IOBC – Mezinárodní organizace pro
biologickou ochranu).

Doporučení pro aplikaci

Přípravek Fontelis® je možné použít proti strupovitosti jabloní a hrušní, od fáze
rašení do konce vegetace, v dávce 0,5–0,75 l/ha. Nižší dávku je vhodné použít
do tankmixů s jinými fungicidy. Ošetření vůči strupovitosti a padlí doporučujeme
provést v období od počátku květu do fáze vytváření plodů.
Účinná látka proniká do pletiv a již hodinu po aplikaci nehrozí její vymytí a není
potřeba znovu opakovat postřik.
Plodina
Jabloně,
hrušně

Patogen
Strupovitost jádrovin
(Venturia inaequalis,
Venturia pirina)

Dávka l/ha

Termín aplikace

OL

0,5–0,75

Kdykoliv od fáze
rašení (BBCH 53)
do konce vegetace,
max 1 x

21 dní

Padlí jabloňové
(Podoshera leucotricha)

Obchodní zástupci:
Ing. Bohumil Štěrba
tel.: 602 274 712
Ing. Pavel Sommer
tel.: 602 157 679
Ing. Petr Kopecký
tel.: 602 278 805

Agronomická služba:
Coragen® 20 SC (0,16 l/ha)

Fontelis® (0,5–0,75l/ha)

Fontelis® je suspenzní koncentrát na olejové bázi. Přítomnost olejové složky může
zvyšovat riziko fytotoxicity v případě kombinace s látkami citlivými na olej (captan)
zejména pokud tyto nejsou aplikovány v souladu s omezeními na jejich etiketách.

Hlavní přednosti přípravku

• Obsahuje zcela novou účinnou látku se širokým spektrem účinku (SDHI)
•V
 ykazuje excelentní preventivní účinnost
•V
 ynikající selektivita k opylovačům a užitečnému hmyzu (IOBC studie)
•V
 hodný do systému integrované produkce podle metodiky SISPO
•V
 yužitelný v rámci antirezistentní strategie (IRM)
•R
 ychlá penetrace do rostlinných tkání a translaminární pohyb
•V
 deštivém období má vynikající odolnost vůči vymytí
•K
 ompatibilita se širokým spektrem účinných látek
•P
 ohodlná tekutá formulace (SC)

Příznaky napadení padlí na plodech
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