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Protebo®

Účinná látka: prothioconazole 125 g .l-1 (12,5 % hm); tebuconazole 125 g .l-1 (12,5 % hm)

systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (ec) určený na ochranu obilnín, 
repky proti hubovým chorobám . 

PÔsobenie PríPravku

Prípravok PRoTEBo® obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. 
Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.
obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich 
spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru 
hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

PLodina ŠkodLivý ČiniteĽ
dávka
l .ha-1

ochr . 
doba

Poznámka

pšenica ozimná, 
pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdze,
septoriózy pšenice, fuzariózy 

klasov, steblolam
0,8 l 35 dní

jačmeň ozimný, 
jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť 

jačmeňa, 
0,8 l 35 dní

fuzariózy klasov 0,8 l – 1 l 35 dní

repka ozimná, 
repka jarná

biela hniloba, fómová hniloba, 
alternáriová škvrnitosť, pleseň 

sivá
0,75 l 56 dní

návod na Použitie

Pokyny Pre aPLikáciu

Množstvo vody: 200 – 400 l.ha-1

Max. počet aplikácií: 2x

Pšenica: Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri začiatku napadnutia v termíne od objavenia 
posledného listu do začiatku kvitnutia (BBCH 37-59). Proti septoriózam a hrdziam ošetrujte v 
približne rovnakých vývojových štádiách ako proti múčnatke trávovej. Proti fuzariózam v klasoch 
je najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-71). 
Proti steblolamu ošetrujte skoro na jar v termínoch podľa metodickej príručky ochrany rastlín.

jačmeň: ošetrenie závisí od prvého výskytu a infekčného tlaku. Proti hnedej škvrnitosti 
jačmeňa od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51). Proti rynchospóriovej 
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škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa prvých príznakov choroby, najskôr však od 
objavenia sa 5. odnože do začiatku klasenia (BBCH 25-51). Proti fuzariózam v klasoch je 
najvhodnejší termín ošetrenia od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek (BBCH 61-71).

repka: V repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných 
lupienkov (BBCH 65). Proti fómovej hnilobe aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby. 
Proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, 
najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 67).

balenie:  1 l coex (HDPE/PA alebo HDPE/EVoH) fľaša; 
 5 l coex (HDPE/PA alebo HDPE/EVoH) kanister




