SPORTAK® EW
Účinná látka: 450 g/l prochloraz

Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem ve formě emulze typu olej
ve vodě k ochraně ozimých obilnin proti houbovým chorobám
Balení:
Registrační číslo:
Doba použitelnosti:
Formulace:

5 l kanystr HDPE
5620-0
při správném způsobu skladování v neporušených originálních
obalech 2 roky od data výroby.
emulze typu olej ve vodě

PŮSOBENÍ
Účinná látka prochloraz je širokospektrý fungicid s lokálně systemickým účinkem, tj. proniká
do rostlinných pletiv, ale není rozváděn do neošetřených částí rostliny. Má protektivní
a eradikativní účinky. Patří do skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu.

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka
l/ha

Ochranná
lhůta (dny)

Poznámka

ječmen ozimý

rynchosporiová skvrnitost
ječmene, stéblolam,
pruhovitost ječná, hnědá
skvrnitost ječmene

1,0

35

od 31 BBCH,
do 39 BBCH

pšenice ozimá, tritikale,
oves ozimý, žito ozimé

stéblolam

1,0

35

od 31 BBCH,
do 39 BBCH

pšenice ozimá

braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová

1,0

35

od 39 BBCH,
do 59 BBCH

tritikale

braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová

1,0

35

ve fázi BBCH 59

APLIKAČNÍ POZNÁMKY
Plodina

Dávka vody l/ha

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400

postřik

1x

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku typu DMI (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.
MÍSITELNOST
Fungicid Sportak EW je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory
a listovými hnojivy.
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FU N GIC IDY

REGISTROVANÁ APLIKACE

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 povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2

Bezpečností
opatření

DO

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Ochranná
pásma vod

OP
II.st.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů

jječmen ozimý, oves
ozimý, pšenice ozimá,
tritikale, žito ozimé

8

Tryska
Tryska
Tryska
50 % [m] 75 % [m] 90 % [m]
4

4

4

svažitý pozemek ≥3˚
Ochranná
Vegetační
vzdálenost [m]
pás [m]
NELZE
10

S PORTAK EW

FU N GIC IDY

Plodiny

Bez
redukce
[m]
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