Kontaktní organický fungicid ve formě
ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro
předsklizňové ošetření jabloní a hrušní proti
skládkovým chorobám.

Výhody použití
širokospektrální účinnost proti
všem významným původcům
skládkových chorob
krátká ochranná lhůta
brání klíčení konidií cílových
patogenů na povrchu plodů
nízké toxikologické riziko a vynikající ekotoxikologický profil

Působení přípravku
Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je účinná látka odvozená z pyrrolnitrinu, přírodní antimykotické
látky produkované půdními bakteriemi rodu Pseudomonas spp..
Mechanismu účinnosti je založen
na omezení klíčení konidií cílových patogenů. Přípravek účinkuje
kontaktně a preventivně k omezení výskytu původců skládkových
chorob jako jsou Penicillium spp.,
Alternaria spp., Rhizopus spp.,
Botrytis spp., Nectria spp. a Colletotrichum gloeosporioides. Aplikace se
provádí bezprostředně před sklizní
nebo v raných fázích infekce tak,
aby se zabránilo rozpadu ovoce
během skladování.
Pokyny pro aplikaci
Přípravek používejte preventivně
od fáze BBCH 74 (průměr plodů
do 40 mm) do fáze BBCH 89 (zralost) ošetřením plodů před jejich
sklizní. První ošetření se doporučuje
provádět na začátku zrání plodů, tj.
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Účinná látka
fludioxonil 500 g/kg
Balení
1 kg plastový pytel

cca 14 dnů před plánovanou sklizní.
V případě nutnosti se druhé ošetření
provádí cca 7 dnů před plánovanou
sklizní tak, aby se zabránilo napadení plodů před jejich naskladněním.
Pro omezení praskání plodů, zvýšení pevnosti plodů, zlepšení vybarvení, hojení drobných poranění
a zlepšení pokryvnosti postřiku se
v praxi osvědčila společná aplikace
Stampa 0,4 kg/ha + Lecid 0,4 l/ha.
Mísitelnost a lepší kompatibilita
Přípravek lze mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin, s výjimkou insekticidů s extrémně kyselým pH. Přípravek je také mísitelný
s přípravky Agrostim Nitrofenol,
Agrostim TRIA a Lecid. Nelze mísit
s fungicidy na bázi síry a mědi. Před
každou aplikací je potřeba zkontrolovat kompatibilitu. V případě
zhoršené mísitelnosti jednotlivých
přípravků přidáním SPRAY AIDE
do tohoto TM zajistíte bezproblémovou kompatibilitu postřikové
směsi.

Stampa přináší novou úroveň ochrany plodů proti skládkovým chorobám
Návod k použití, dávkování
Plodina

Škodlivý organismus

Jabloň, hrušeň

Skládkové choroby

Dávka/ha

Dávka
vody/ha

0,4 kg
+ 0,4 l Lecid

200–1000 l

OL Poznámka
3

BBCH 74–89, max. 2× za rok,
aplikační interval min. 7 dnů

OL - ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Napadení plodů lze předejít včasnou aplikací fungicidu Stampa
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