ORNAMENT® 250 EW
Účinná látka: tebuconazole 250 g.l-1
Systémový fungicíd vo forme emulzie typu olej vo vode určený na ochranu viniča, repky, kôstkovín a pšenice ozimnej proti hubovým chorobám.

NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA
vinič
repka
kôstkoviny –
slivka, čerešňa,
višňa
pšenica
ozimná

múčnatka viniča
biela hniloba, čerň repková

DÁVKA
l.ha-1
0,4 l (0,04%)
1l

OCHRANNÁ
DOBA
28
56

monilióza kôstkovín

0,75 l

21

múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice

0,8 l

35

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Vinič: proti múčnatke viniča (Uncinula necator) ošetrujte od začiatku signalizácie v intervale 10-14 dní
podľa stupňa ohrozenia porastu. Aplikáciu ORNAMENTU® 250 EW odporúčame vykonať maximálne
3-krát za vegetáciu. V prípade potreby boja proti peronospóre kombinujte ORNAMENT® 250 EW
s prípravkom FANTIC® F.
Repka: v repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov
(BBCH 67) Proti alternáriovej škvrnitosti (čerň repková) aplikujte prípravok pri prvých príznakoch
choroby, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 69). Jesenná aplikácia pri BBCH 12-14 má vedľajší
účinok proti fómovej hnilobe. Dávka vody 300-400 l.ha-1.
Kôstkoviny: prvé ošetrenie vykonajte na začiatku kvitnutia, druhé pri dokvitaní.
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FUNGICÍDY

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
ORNAMENT® 250 EW obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole. Má veľmi
dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Vo
viniči vykazuje výraznú vedľajšiu účinnosť proti Botrytis cinerea. V ozimnej repke okrem účinku
proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a černi repkovej (Alternaria brassicae) pôsobí
aj proti fómovej hnilobe (Phoma lingam). Prípravok vykazuje aj rastovo regulačný efekt, ktorý
v prípade jesenného použitia zabraňuje vybiehaniu rastlín, čím zvyšuje odolnosť repky voči
vymrznutiu a zabezpečí jej lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti
poliehaniu.

Pšenica: ošetrenie proti múčnatke a hrdziam vykonávame pri zistení prvých príznakov infekcie,
najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti septorióze pšenice ošetrujeme na začiatku
steblovania (BBCH 21-30).

Prípravok je možné aplikovať aj letecky!!!

FUNGICÍDY

ORNAMENT® 250 EW

Balenie: 5 l PE kanister
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