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NORIOS

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Ú!inná látka Azoxystrobin patrí do chemickej skupiny 
B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus 
ú!inku spo!íva v inhibícii transportu elektrónov pri d"chaní 
mitochondrií. Tento mechanizmus ú!inku umo#$uje pou#i% 
prípravok NORIOS proti chorobám, pri ktor"ch bola 
zaznamenaná zní#ená citlivos% k in"m skupinám ú!inn"ch 
látok v dôsledku rezistencie. Ú!inná látka preniká do pletív 
rastlín (translaminárny a systémov" ú!inok). Preventívny 
ú!inok vy#aduje, aby aplikácia bola urobená pred alebo na 
za!iatku infekcie. Prípravok NORIOS na báze tejto ú!innej 
látky sa vyzna!uje &irok"m spektrom ú!inku. Pôsobí proti 
v&etk"m v"znamn"m chorobám obilnín (p&enica, ja!me$, 

ra#, tritikale, ovos). Ú!inkuje aj proti hubov"m chorobám 
hrachu, fazule, zemiakov, repky, kapustovej zeleniny, 
cibu'ovej zeleniny, mrkvy a &pargli. Azoxystrobin sa vyzna!uje 
dlhodob"m ú!inkom. To umo#$uje, v závislosti od prírastkov 
listov a od infek!ného tlaku, zabráni% novej infekcii po dobu 
3-8 t"#d$ov. Azoxystrobin vyniká t"m, #e porasty obilnín sú 
dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa 
v"znamne prejavuje tak, #e rastlina mô#e dlh&iu dobu tvori% 
a následne uklada% asimiláty do z(n. V"sledkom je nielen 
nad&tandardne vy&&ie dosahovaná úroda, ale aj vy&&ia 
kvalita zrna (napr. HTS, podiel zrna na sitách a pod.). 

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 250 – 300 l/ha.
Po!et o"etrení: max. 2x za vegeta!né obdobie.
P"enica jarná, p"enica ozimná ja!me# ozimn$, ja!me# 
jarn$: 

NORIOS aplikujte v p&enici vo fáze za!iatku predl#ovania 
stebla najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 30-69) a v 
ja!meni vo fáze za!iatku predl#ovania stebla najneskôr do 
konca klasenia (BBCH 30-59). Preventívne, za predpokladu 
skorého nástupu silného infek!ného tlaku, alebo pri 
v"skyte prv"ch príznakov choroby aplikujte vo v"vojovej 
fáze vlajkového listu najneskôr do prv"ch vidite'n"ch ostí 
p&enice (BBCH 39-49 ), resp. za!iatku predl#ovania stebla 
najneskôr do vlajkového listu ja!me$a (BBCH 30-39). 
Neskôr, pre vyu#itie &pecifick"ch vlastností NORIOS, na 

zabezpe!enie ochrany vlajkového listu a maximálnej úrody a 
jej optimálnej kvality sa odporú!a aplikácia vo fáze za!iatok/
stred klasenia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 51/55 
– 69) v p&enici, resp. aplikácia vo fáze prv"ch vidite'n"ch 
ostí/za!iatok klasenia najneskôr do konca klasenia 
(BBCH 49/51 – 59) v ja!meni. Proti !erniam na obilninách 
(Cladosporium a Alternaria) aplikujte pri ich prvom v"skyte 
v klase.

Ra%, tritikale, ovos: 

Interval medzi aplikáciami: min. 14 dní. NORIOS aplikujte 
preventívne za predpokladu skorého nástupu silného 
infek!ného tlaku alebo pri v"skyte prv"ch príznakov 
v"skytu choroby. V ra#i a tritikale aplikujte vo fáze za!iatku 

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu 
(SC) s translaminárnym, systémov$m 
ochrann$m ú!inkom pre pou%itie v obilninách, 
hrachu, zemiakoch, repke ozimnej a jarnej.

Ú&INNÁ LÁTKA: 
azoxystrobin  250 g/l

BALENIE:
5 l HDPE kanister

WETO 250 EC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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NÁVOD NA POU'ITIE:  

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

p"enica jarná, 
p"enica ozimná

septorióza p&enice, septorióza plevová, hrdza 
plevová, hrdza p&eni!ná, !erne na obilninách 1 l 35 -

ra% hrdza p&eni!ná, rynchospóriová, &kvrnitos% ja!me$a 1 l 35 -

tritikale hrdza p&eni!ná, rynchospóriová &kvrnitos% ja!me$a 1 l 35 -

ja!me# jarn$, 
ja!me# ozimn$

hnedá &kvrnitos% ja!me$a, hrdza ja!menná, 
rynchospóriová &kvrnitos% ja!me$a 1 l 35 -

ovos hrdza ovsená 1 l 35 -

repka jarná, 
repka ozimná !er$ repková, biela hniloba 1 l 21 -

hrach antraknóza hrachu
1 l 36 na zrno

1 l 14 konzervárensk"

predl#ovania stebla najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 30 
– 69), v ovse vo fáze za!iatku predl#ovania stebla najneskôr 
do konca klasenia (BBCH 30-59). Minimálna dávka vody je 
100 l/ha. Pre zabezpe!enie dostato!ného pokrytia rastlín 
aplika!nou zmesou v prípade hustého porastu pou#ite 250 
- 300 l/ha.

Repka jarná, repka ozimná:

Interval medzi aplikáciami: min. 21 dní. Neodporú!ame 
o&etrova% plodiny, ktoré sú v strese (napr. pre nedostatok 
zrá#ok). Pre dosiahnutie optimálnej ú!innosti o&etrujte 
ihne) pri zistení prv"ch príznakov choroby, resp. na za!iatku 
infekcie, ke) sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj 
infekcie. Pravidelne kontrolujte zdravotn" stav porastu, aby 

prvé o&etrenie bolo mo#né urobi% okam#ite pri zistení prv"ch 
príznakov v"voja choroby. Druhé o&etrenie je potrebné 
urobi% pri pretrvávajúcom vysokom infek!nom tlaku choroby. 
Porasty o&etrujte vo fáze za!iatku kvitnutia najneskôr na 
konci kvitnutia (BBCH 60-69). Biela hniloba - NORIOS má 
by% aplikovan" preventívne v priebehu kvitnutia., najlep&ie 
od za!iatku kvitnutia do maximálneho kvitnutia (fáza BBCH 
60-65). O&etrenie je zamerané proti bielej hnilobe, ale 
preukazne obmedzí v"voj !erni repkovej (Alternaria sp.). 


