fungicidy

Soligor®
Novinka
Účinná látka: spiroxamin 224 g/l + prothiokonazol 53 g/l +
tebukonazol 148 g/l EC

Fungicid se třemi účinnými látkami, určený k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel, listovým
a klasovým chorobám. Specialista na rzi.
•	Vynikající a dlouhodobá ochrana porostů obilnin
díky jedné aplikaci fungicidu
•	Přípravek působí dlouhodobě preventivně,
kurativně (léčebně) a eradikativně (stop efekt
hlavně na padlí a rzi)
•	Flexibilita aplikace od T1 až po T3
•	Velmi příznivá cena ošetření

• Působení přípravku (systém účinku)
Fungicidní přípravek Soligor je třísložkový fungicid určený k ochraně proti listovým a klasovým
chorobám obilnin. Obsahuje účinnou látku spiroxamin, která se řadí do skupiny spiroketalaminů. Je plně systemická, rychle proniká do pletiv a působí jak preventivně, tak kurativně i
eradikativně. Výborný léčebný účinek (STOP EFEKT) má zejména na padlí travní a rzi.
Další účinnou látkou v přípravku Soligor je prothiokonazol, která patří do skupiny azolů. Je
také systemická, velice dobře a rychle se šíří v ošetřené rostlině. Navíc se dostane i do těch
částí rostliny, které nebyli přímo zasaženy postřikovou kapalinou a zajistí jim plnohodnotnou
ochranu před patogeny. Má také preventivní, kurativní i eradikativní účinek. Působí zejména
proti komplexu chorob pat stébel, listovým a klasovým chorobám.
Třetí účinnou látkou v přípravku Soligor je tebukonazol, kterou také řadíme do skupiny azolů.
Má výborný účinek zejména proti klasovým chorobám (fusária) a rzem.

•	Spektrum účinnosti
Pšenice, žito, tritikale
Braničnatka plevová

Leptosphaeria nodorum

Braničnatka pšeničná

Mycosphaerella graminicola



Padlí travní

Puccinina recondita



Rez pšeničná

Erysiphe graminis



Helmintosporióza pšenice/DTR

Helmintosporium tritici-repentis



Hnědá skvrnitost ječmene

Pyrenophora teres



Padlí travní

Erysihpe graminis





Ječmen

Rynchosporiová skvrnitost ječmene Rhynchosporium secalis



Rez ječná



Puccinia hordei

Účinnost: výborná  dobrá  slabá  nedostatečná 
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• Doporučená aplikace

Přípravek Soligor aplikujte v pšenici, žitě, tritikale a ječmeni od růstové fáze BBCH 30 po BBCH
59 preventivně nebo při zjištění prvních příznaků chorob.

Doporučené dávky pro pšenici, žito, tritikale a ječmen:
Sólo aplikace v pšenici proti padlí travnímu (vysoký
infekční tlak)
Sólo aplikace v pšenici proti braničnatkám a rzi,
v ječmeni proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti,
padlí a rzi a v žitě a triticale proti braničnatkám a rzi
Soligor + Talius T1 aplikace
rozšiřuje dlouhodobou účinnost proti padlí
Max. počet ošetření za 1 rok

0,9 l/ha
0,7 l/ha
(0,6–0,7 l/ha + 0,1 l/ha)
1x
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