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Innvigo nabízí tři páteřní fungicid-
ní účinné látky- tebuconazol, di-

fenoconazol, azoxystrobin, kte-
ré jsou svým charakterem vhodné 
pro použití do obilnin i řepky a to 
v  průběhu celé sezóny. Zejména 
efektivní jsou jejich vzájemné 
tank-mixy.

Bukat 500 SC - unikátní formulace 
tebuconazolu, chránící zejména 
proti braničnatkám, rzím i  fuzari-
ózám. V praxi se nejvíce osvědčilo 
využití v pšenici ozimé na T3 ošet-
ření proti fuzariózám. V řepce ozi-
mé potom TM s  účinnou látkou 
azoxystrobin během kvetení proti 
hlízence.

Dafne 250 EC - jako jediný pří-
pravek na  českém trhu s  čistou 
úč. l. difenoconazol, pro použití 
do obilnin i řepky. Zejména vhod-
ný do TM, pro podporu účinnosti. 
Dafne vedle účinnosti na další cho-
roby představuje naprostou špičku 
v řešení rynchosporiové skvrnitosti 
v jarním ječmeni. V řepce je vhod-

né použití jako první fungicidní 
jarní zásah, zejména potom v po-
rostech, kde byl na podzim použit 
tebuconazol.

Makler 250 SE - účinná látka azo-
xystrobin představuje vhodného 
partnera ze skupiny strobilurinů, za-
jišťující systémové působení, zabra-
ňující vzniku nové infekce po dobu 
3–8 týdnů. Porosty ošetřené azoxy-
strobinem se vyznačují green efek-
tem - jsou déle zelené a zdravé. Asi-
miláty se tak mohou déle ukládat, 
což má příznivý vliv na výnos i kva-
litu produkce. Do obilnin je vhodný 
TM s Dafne, následovaný použitím 
Bukatu do klasu.

Nákup v balíčku = úspora 8 %

V letošním roce Innvigo nabízí dal-
ší možnou úsporu, a to při nákupu 
cenově výhodných balíčků těchto 
přípravků, při jejichž nákupu ušet-
říte dalších 8 %:
1) Bukat + Makler (20 + 20 l)
2) Makler + Dafne (20 + 20 l)



Fungicidní zásahy v obilninách a stejně tak v řepce jsou nej-

důležitějšími agrochemickými zásahy a často rozhodují o fi -

nálním výsledku našeho snažení o vysoké výnosy a kvalitu. 

Spektrum a nabídka fungicidních přípravků je opravdu ši-

roká, od hotových směsí účinných látek, přes jednosložko-

vé produkty, které ovšem v tank-mixech dosahují naprosto 

identických výsledků, a vedle toho zejména za nižší náklady.

Fungicidní tank-mix 
= úspora a špičkové výsledky
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FUNGICIDNÍ STRATEGIE

EPKA & OBILNINY

�  ojedin lá koncentrace
�   nejnižší cena ošet ení 

tebukonazolem

BUKAT 500 SC
fungicid | tebukonazol 500 g/l

�   strobilurinový základ 
�   v tank-mixu p ináší 

stejné výsledky jako 
hotové sm si

�   unikátní istý azol na eském trhu
�   široké možnosti tank-mix

MAKLER 250 SE  
fungicid | azoxystrobin 250 g/l

DAFNE 250 EC
fungicid | difekonokonazol 250 g/l

Používejte p ípravky na ochranu rostlin bezpe n . P ed použitím si vždy p e t te ozna ení 
a informace o p ípravku. Respektujte varovné v ty a symboly.

DAFNE     +   MAKLER

20 LITR   +  20 LITR  

SLEVA 8 %

BUKAT     +  MAKLER

20 LITR   +  20 LITR  

SLEVA 8 %

Dafne 250 EC

(0,6 l/ha)

Makler 250 SE + Bukat 500 SC 

(0,7 + 0,25 l/ha)

Makler 250 SE + Dafne 250 SC

(0,7 + 0,3 l/ha)
Makler 250 SE + Bukat 500 SC

(0,7 + 0,25 l/ha)

Bukat 500 SC

(0,5 l/ha)

T2

T3


