GALILEO®
Účinné látky: 125 g/l tetrakonazol

Postřikový fungicidní přípravek ve formě mikroemulze k ochraně pšenice ozimé proti
houbovým chorobám

Formulace:

4 x 5 l HDPE kanystr
5746-1
při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení
stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota
skladování +5 až +30 °C
mikroemulze

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Galileo je systemický fungicid s preventivními a kurativními účinky proti padlí travnímu,
braničnatce pšeničné, rzi pšeničné a rzi plevové. Přípravek se vyznačuje dlouhou dobou
účinnosti. Zastavuje růst mycelia patogena uvnitř ošetřené rostliny. Tetrakonazol rychle
proniká do rostlin (během 4 hodin) a rozvádí se do všech ošetřovaných rostlinných
buněk. To vede k významnému stupni ochrany nejen ošetřených částí rostlin, ale i nově
narůstajících částí rostlin po postřiku.
REGISTROVANÁ APLIKACE
Plodina
Pšenice ozimá

Škodlivý
organizmus
padlí travní, braničnatka
pšeničná, rez pšeničná,
rez plevová

Dávka
l/ha
1,0

OL
(dny)
AT

Poznámka
od 40 BBCH
do 69 BBCH

APLIKAČNÍ POZNÁMKY
Plodina

Dávka vody l/ha

Způsob
aplikace

Maximální počet
aplikací v plodině

Pšenice ozimá

200–600

postřik

1x

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným
mechanismem účinku. Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu
choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
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FU N G I C I D Y

Balení:
Registrační číslo:
Doba použitelnosti:

MÍSITELNOST
Fungicid Galileo je mísitelný s registrovanými růstovými regulátory, fungicidy, insekticidy
a listovými hnojivy.
OMEZUJÍCÍ ÚDAJE
SP1

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační
zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem
z farem a cest.)
OP II.st Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.

G ALI L EO

FU N G I C I D Y

Riziko
pro vodní
organismy
Ochranná
pásma vod
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