NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE!

OPUS® TOP
Účinná látka: epoxiconazole 84 g.l-1
fenpropimorph 250 g.l-1
Fungicíd so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie určený na ošetrenie
pšenice proti múčnatke trávovej, hrdziam a septoriózam a ošetrenie jačmeňa proti
múčnatke trávovej, hrdzi jačmennej a rynchospóriovej škvrnitosti.

NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
pšenica ozimná,
pšenica jarná
jačmeň ozimný,
jačmeň jarný

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ
múčnatka trávová, hrdze,
septoriózy pšenice
múčnatka trávová, hrdza
jačmenná, rynchospóriová
škvrnitosť

DÁVKA
l.ha-1

OCHR.
DOBA

POZNÁMKA

1l

35 dní

je možná LA*)

1l

35 dní

je možná LA*)

*) pri LA dávka vody: 40-70 l.ha-1
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 200-400 l.ha-1
Počet aplikácií: max 2x za sezónu
Interval medzi aplikáciami: 21 dní
Aplikujte preventívne, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
Proti múčnatke trávovej na obilninách ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od 2.
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FUNGICÍDY

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
OPUS® TOP je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými
časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym
a eradikatívnym pôsobením proti hubovým chorobám obilnín.
Prípravok obsahuje dve účinné látky: epoxiconazole a fenpropimorph.
Epoxiconazole patrí medzi DMI fungicídy, do skupiny triazolov, ktoré ako inhibítory demetylácie
ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného
mycélia a na jeho nadmerné vetvenie, pričom tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne.
Okrem menovaných účinkov táto účinná látka vyvoláva zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej
rastliny po jej ošetrení.
Fenpropimorph patrí do skupiny morfolinov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny
heterocyklických látok, inhibujúcich biosyntézu sterolov, ktoré sú pre huby nevyhnutné.
Morfoliny sú charakteristické systémovým účinkom a širokým spektrom účinku. Systémová
aktivita sa prejavuje eradikačným pôsobením v pletivách rastlín vzdialených od miesta aplikácie.

kolienka až do konca klasenia najneskôr do začiatku kvitnutia (BBCH 32-59 ). Jačmeň ozimný
je možné ošetriť už aj na jeseň. Pri silnom napadnutí ošetrenie opakujte. Proti hrdziam a
ostatným chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov napadnutia až do začiatku kvitnutia.
Neaplikujte pri teplotách vyšších ako 22 °C a pri predpoklade dažďa do dvoch hodín po
aplikácii.
Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty!
Upozornenie

Balenie: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l HDPE/PA fľaša
3 l, 5 l, 10 l HDPE/PA kanister

FUNGICÍDY

OPUS® TOP

Nie sú známe žiadne prejavy fytotoxicity. Neaplikujte prípravky s rovnakými účinnými látkami
niekoľkokrát za sebou.
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