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účinná látka: 250 g/l difenokonazol

fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně cukrovky a řepy 
krmné proti houbovým chorobám

balení: 5 l hDPE kanystr 
Doba použitelnosti: při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení 

stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota 
skladování +5 až +30 °C

formulace: emulgovatelný koncentrát

PůsobEní PříPRAVKu
spinner je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky . Je absorbován listy a v rostlině 
se šíří akropetálně a translaminárně . účinná látka přípravku patří do chemické skupiny dmI triazolů 
(působí jako demetylační inhibitor) .

REgIstRoVAnÁ APLIKACE

Plodina Škodlivý organismus,  
jiný účel použití

Dávka  
l/ha

oL
(dny)

Poznámka

Cukrovka, 
krmná řepa

rez řepná 0,5 21 od 39 bbCh

APLIKAČní PoZnÁMKY

Plodina Dávka 
vody l/ha

Způsob 
aplikace

Max. počet aplikací 
v plodině

Interval mezi 
aplikacemi

Cukrovka, krmná řepa 200–300 postřik 2x 14 dní

uPřEsnění PoužItí
řepný chrást nelze po ošetření porostu přípravkem spinner zkrmovat zvířatům .
Opatření proti vzniku rezistence:
k zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně 
účinnou látku typu azolu po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným 
mechanismem účinku .
aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby . Nespoléhejte na kurativní 
potenciál tohoto typu účinné látky .

MísItELnost
fungicid spinner je mísitelný s registrovanými fungicidy a listovými hnojivy .
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oMEZuJíCí ÚDAJE

riziko 
pro vodní 
organismy

sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační 
zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody 
splachem z farem a cest .)

spe3 Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem 
na ochranu vodních organismů [m] – strukturovaná data jsou uvedena 
v tabulce č . 2 

dO s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku 
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám . přípravek lze 
na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce 
nejméně 15 m .

Ochranná 
pásma vod

Op II .
st .

přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů 
podzemních vod pro aplikaci .

tabulka č. 2:  
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů

Plodiny bez redukce 
 [m]

tryska 50 % 
[m]

tryska 75 % 
[m]

tryska 90 % 
[m]

Cukrovka,  
krmná řepa,  
mák setý

4 4 4 4




