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MOLLIS 450 SC

NOVÉ
V PONUKE

AZOXYSTROBIN 200 g/l
účinná látka zo skupiny strobilurínov
vynikajúci preventívny účinok
dlhodobá ochrana porastu proti chorobám
pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody
podpora energetického systému rastliny

ÚČINNOSŤ PRÍPRAVKU

MOLLIS 450 SC

•
•
•
•
•

DIFENOKONAZOL 125 g/l
•
•
•
•
•

účinná látka zo skupiny triazolov
preventívny a kuratívny účinok
akropetálny a translaminárny pohyb v rastline
silný systémový účinok
ochrana nových prírastkov

Kontrola

MOLLIS 450 SC 1l/ha
(BBCH 37-38) Stav 9 týžňov po aplikácií.

ZDROJ: A. BRACHACZEK, INNVIGO PL, malo-parcelové
pokusy plodina: pšenica ozimná, lokalita: Veľkopoľské
Vojvodsko

Trojitý fungicídny zásah proti hubovým chorobám jarného jačmeňa

VÝHODY APLIKÁCIE

TEBUKONAZOL 125 g/l

• vysoká koncentrácia účinných látok v produkte
• kombinácia 3 účinných látok s rôznym mechanizmom
účinku
• vyvážený pomer jednotlivých účinných látok
• dlhodobá preventívna účinnosť proti širokému spektru
chorôb
• pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody

• účinná látka zo skupiny triazolov
• systémový účinok s rýchlym príjmom a
pohybom v rastline
• preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
• prevažne akropetálny pohyb v rastline
• široké spektrum patogénov

POZNÁMKY K APLIKÁCIÍ
Aplikáciu vykonávajte pri objavení sa prvých príznakov chorôb alebo preventívne.
JEDNA APLIKÁCIA:

DVE APLIKÁCE:

od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (BBCH 32 - 51).

1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového listu
(BBCH 30 - 37).
2. aplikácia od fázy, keď je 20 % klasu vyrasteného, až po
štádium plného kvitnutia (BBCH 50 - 59).
Použite výrobok pri teplote vzduchu nad 12 °C.

MOLLIS 450 SC 0,9 - 1,0 l/ha

MOLLIS 450 SC 0,9 - 1,0 l/ha+BUKAT 500 SC 0,5 l/ha

systém jedného fungicídneho ošetrenia

MOLLIS 450 SC
systém dvoch fungicídnych ošetrení

MOLLIS 450 SC

BUKAT 500 SC
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