
POZITÍVNY VÝHĽAD 
DO BUDÚCNOSTI

Široké spektrum použitia

Plodina Škodlivý organizmus Max. aplikačná 
dávka prípravku

Ochranná doba 
(dní) Poznámky k aplikácii

Repka ozimná
Repka jarná biela hniloba 1 l/ha AT • BBCH 61 do BBCH 69

• Aplikujte max. 1x počas vegetácie

Repa cukrová
Repa kŕmna hnedá škvrnitosť listov 1 l/ha 35 dní

•  BBCH 39 do termínu najneskôr 35 dní
pred plánovaným zberom

• Aplikujte max. 2x počas vegetácie

Slnečnica biela hniloba 1 l/ha AT • BBCH 20 do BBCH 50
• Aplikujte max. 2x počas vegetácie

Menej významné použitie fungicídu Amistar Gold

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pestrec mariánsky hubové choroby 1,0 l AT

repa kŕmna hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť repy, múčnatka repová 1,0 l 35 dní

repica olejnatá biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT
ľaničník siaty biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT

horčica biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná 1,0 l  AT

kapusta sitinová biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná 1,0 l  AT

sója biela hniloba, antragnóza sóje, purpurová škvrnitosť sóje 1,0 l AT

mak biela hniloba, múčnatka stavikrvová, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT

ľan biela hniloba, hrdza ľanová, čerň ľanu 1,0 l AT na olej,vlákno 
a semeno

konope biela hniloba 1,0 l AT na vlákno

REPKA

26 syninfo 1–3 / 22

Mgr. Katarína Dikáczová
Syngenta Slovakia

Nielenže je budúcnosť účinných látok fungicídu Amistar Gold a tým pádom aj samotného 

produktu zatiaľ neohrozená, navyše sa z roka na rok rozširuje registrácia. Tento rok sa mož-

nosť použitia rozšírila napríklad do sóje, maku, repy kŕmnej, ale aj  do ďalších plodín.

Obmedzenia v používaní účinných látok sú z roka na rok 
častejšie, no s fungicídnym prípravkom Amistar Gold ne-
musíte mať obavy.

S CHOROBAMI 
V PORASTE 
SI PORADÍ 

PREVENTÍVE AJ 
KURATÍVNE.



investícií. Preto neváhajte a  vyskúšajte 

zlatú edíciu Amistar, vašu spoľahlivú 

cestu k profi tu.

Prečo si vybrať fungicíd Amistar Gold?
Priaznivá cena ošetrenia

Maximálne navýšenie úrody

Široké spektrum použitia – rozšírená 

registrácia do sóje, maku, atď.

Silný kuratívny účinok

Dobre známe účinné látky, overené 

v praxi

Výborné skúsenosti pesto-

vateľov

Amistar Gold je založený na  dobre 

známych a  osvedčených účinných lát-

kach azoxystrobin a  difenoconazole.
Aj keď bol prípravok vyvinutý najmä pre 

ochranu repky olejnej, pevne veríme, že 

vás nesklame ani v slnečnici či v repe.

Včasnou aplikáciou dokážete pod-

poriť prevenciu v  boji s  ochorením 

a vďaka dlhodobému pôsobeniu zabrá-

nite vzniku novej infekcie až po  dobu 

3–8 týždňov.
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Zároveň pomáha aj pri 

uzdravovaní plodiny v prípa-

de, že sa aplikuje vo včasnom 

štádiu ochorenia.

Zostaňte ziskoví každý rok
Vďaka vysokej účinnosti a  priaznivej 

cene fungicídu Amistar Gold máte za-

ručenú maximálnu návratnosť vašich 

POMÁHA 
ÚRODOVEJ 
STABILITE.

www.syngenta.sk
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Amistar® Gold
Zlatá edícia
technológie Amistar®

• Silný kuratívny zásah
• Priaznivá cena
• Overené v praxi

• Rozšírená registrácia do sóje, maku, repy kŕmnej a ďalších plodín

Rozšírená
registrácia




