
FLUARTO 50 FS® 

FLUARTO 50 FS je fungicídne moridlo vo 
forme stabilnej suspenzie (FS) ur!ené na 
morenie osiva p"enice ozimnej, ra#e ozimnej 
a tritikale proti hubov$m chorobám.   

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

Fludioxonil  patrí do skupiny fenylpyrolov. Ide o kontaktnú 
ú!innú látku so  "irokospektrálnym  a reziduálnym 
ú!inkom. Príjem osivom a translokácia do klí!iacich 
rastlín je obmedzená. Potlá!a klí!enie spór a rast mycélia 

hospodársky v#znamn#ch patogénnych húb.

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

P!enica ozimná, tritikale, ra" ozimná: 

Maximálna dávka pri jednorazovom pou$ití: 100 ml 
prípravku/700 ml vody na 100 kg osiva. 

Maximálna norma pre sejbu  predstavuje 250 kg/ha osiva 
moreného prípravkom. 

Pou$ívajte iba na morenie v presne kalibrovan#ch moriacich 
zariadeniach, ur!en#ch na tento ú!el. Moriace zariadenie 
na morenie semien musí by% !isté a bez zvy"kov in#ch 
prostriedkov na ochranu rastlín. 

Dodr$iavajte presné dávkovanie prípravku. Pred pou$itím 
balenie pretrepte. Zmes na morenie pripravte v nádr$i 
moriaceho zariadenia alebo v samostatnej nádobe. Najskôr 
vlejte odmerané mno$stvo vody, následne pridajte príslu"né 
mno$stvo prípravku a dôkladne premie"ajte. Prázdne obaly 
z prípravku vypláchnite vodou a v#plachovú kvapalinu 

vlejte do nádr$e s moriacou zmesou. Moridlo pripravujte 
v mechanick#ch moriacich zariadeniach v súlade s 
návodom na obsluhu daného zariadenia. Morte bez 
prestávky moriaceho zariadenia, aby ste sa vyhli zaschnutiu 
moridla.  Moriaca suspenzia má by% spotrebovaná do 24 
hodín po príprave! 

Morte iba dobre o!istené, mechanicky nepo"kodené osivo. 

Morenie je najlep"ie vykonáva% priamo pred siatím. 

Moren# materiál má by% dokonale a rovnomerne pokryt# 
prípravkom 

Nemorte osivo s vlhkos%ou viac ako 16 % ani vopred 
morené in#m moridlom. 

Moren# materiál uchovávajte v chladnom, suchom a dobre 
vetrate&nom sklade. 

FLUARTO 50 FS® je ochranná známka firmy Innvigo Sp. z o.o. 

Ú%INNÁ LÁTKA: 
Fludioxonil 50 g/l 

BALENIE
5 l HDPE kanister
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Na balení moren#ch osív majú by$ uvedené 
nasledovné frázy: 

�� Ak je nutné uchova% morené osivo na 'al"iu sezónu, 
pred siatím skontrolujte klí!ivos%. 

�� Namoren# materiál musí by% pou$it# v#hradne na siatie.  

Za ú%elom ochrany vtákov a vo&ne "ijúcich 
cicavcov: 

�� namorené semená musia by% úplne prikryté zeminou 
– presved!te sa, $e namorené semená sú taktie$  
prikryté na konci riadkov, 

�� zozbiera% prípadné rozsypané semená. 

NÁVOD NA POU&ITIE  

Plodina Ú!el pou#itia Dávka/ha OD Poznámka 

p"enica ozimná
maz&avá sne% p"eni!ná,  
maz&avá sne% hladká, 

fuzariózy, plese( sne$ná 
100 ml/100 kg zrna AT- AT

tritikale, ra# ozimná fuzariózy, 
plese( sne$ná 100 ml/100 kg zrna AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.

Vrecia s namoren#m osivom musia by% vidite&ne ozna!ené nasledujúcim textom: 

POZOR! 

Osivo je namorené prípravkom FLUARTO 50 FS, ktor# obsahuje fludioxonil! Namorené osivo nesmie by$ 

pou"ité na potravinárske ani k'mne ú%ely! 
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