


WETO 250 EC
ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje především směrem k vrcholům listů, a to zaručuje delší 
a efektivnější ochranu proti houbových chorobám.

Propikonazol je ve fungicidní ochraně uznávanou látkou při ochraně obilnin. Jeho preventivní a kurativní účinek se 
však uplatní u mnoha plodin – propikonazol je registrován také do jabloní a kukuřice.

Weto 250 EC je efektivní nástroj na ochranu obilnin proti houbovým chorobám jako jsou padlí travní, braničnatky, 
rzi a skvrnitosti.



Velice efektivní při použití sólo i v tank mix kombinacích
Propikonazol je účinný na mnoho patogenů (původců chorob) a je tak ideálním partnerem pro jiné fungicidní látky 
- posiluje a rozšiřuje jejich účinnost.

Široké spektrum účinku proti houbovým chorobám citlivých na propikonazol dává důvod pro využívání Weto 250 EC 
jako dokonalého partnera, který rozšiřuje a posiluje účinek ostatních fungicidních látek. 

Přiznivá cena
Weto 250 EC - to je spolehlivá fungicidní ochrana obilnin za příznivou cenu.

Choroby hubené propikonazolem

DOBA VÝSKYTU A OHROŽENÍ OBILNIN

 » pravé padlí
 » rez pšeničná
 » žlutá rzivost

 » rez travní
 » rez ječná
 » rynchosporiová skvrnitost

 » DTR
 » braničnatka pšeničná
 » braničnatka plevová

 » ramularia
 » strupovitost jabloní
 » pravé padlí jabloní



WETO 250 EC to je dlouhodobá a efektivní ochrana obilnin při samostatném ošetření nebo v tank mix směsích 
s jinými fungicidy aplikovanými od nejranějších vývojových fází. Lze jej použít prakticky se všemi fungicidy.

WETO 250 EC má odlišný mechanismus účinku na původce chorob než strobiluriny, díky tomu aplikace tank mix 
směsí Weto + strobilurin zvyšuje efektivitu hubení chorob a omezuje rozvoj rezistence vůči těmto látkám.

WETO 250 EC to je flexibilita použití a široké spektrum houbových chorob.

Oblasti využití Weto 250 EC v závislosti na době aplikace a aktuální situaci v porostech

Upozornění: 

Při přípravě a následné aplikaci tank mix směsí s jinými přípravky se řiďte pokyny na etiketě. Směs je vhodné před vlastním ošetřením vždy 
vyzkoušet.

Při používání přípravků na ochranu rostlin je nutné dodržovat bezpečnost. Před každým použitím si přečtěte informace na etiketě a informace 
o přípravku. Věnujte pozornost větám označujícím specifickou rizikovost a zajistěte bezpečnostní opatření uvedená na etiketě.

Ošetření v době T1

Weto 250 EC 
+ 

jiný fungicid
 (cyprodinil, prochloraz, morfolin…)

Rozšíření rozsahu

hubených chorob

Ošetření v době T2

Weto 250 EC 
+ 

jiný fungicid
 (např. strobilurin, SDHI…)

Zesílení biologické efektivity

+

fyziologický efekt

Ošetření v době T3

Weto 250 EC 
+ 

jiný fungicid
 (thiophanát, tebukonazol, metkonazol…)

Kontrola základních chorob

včetně fuzarióz
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Profi l přípravku WETO 250 EC

Doporučení pro ochranu pšenice ozimé (tritikale a žita ozimého)

T3

T1

Obsah účinné látky: Propikonazol - sloučenina ze skupiny triazolů - 250 g v 1 litru přípravku (25,5 %).

APLIKACE PŘÍPRAVKU:

Pšenice ozimá

pravé padlí obilnin a trav, rez pšeničná, braničnatka pšeničná
Maximální / doporučená dávka přípravku pro jednorázovou aplikaci: 0,5 l/ha 
Maximální počet ošetření ve vegetačním období: 1
Doporučené množství vody: 200–400 l/ha
Doporučený způsob postřiku: drobné kapky

Doba aplikace:
Přípravek aplikujte preventivně nebo ihned poté, co zjistíte první příznaky chorob:
pšenice ozimá – od fáze praporcového listu do konce fáze metání (BBCH 39–59),

S0LIGOR (0,5 - 0,7 l)

ACANTO (0,5 l) + 
WETO (0,3–0,5 l)

VENTURO*
+ PORTER*

T2

*přípravky v registračním řízení 



HERBICIDY
Přípravky na ochranu  
rostlin proti plevelům

FUNGICIDY
Přípravky na ochranu rostlin
proti houbovým chorobám

INSEKTICIDY
Přípravky na ochranu  
rostlin proti škůdcům
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