
• Pomáha úrodovej stabilite
• Bezpečný azol s najsilnejším kuratívnym účinkom
• Overená kvalita s budúcnosťou

Amistar® Gold
Zlatá edícia technológie Amistar®

• Silný kuratívny zásah
• Priaznivá cena
• Overené v praxi



Difenoconazole - kuratívny

Azoxystrobin - preventívny

infekcia

sporulácia

rast mycélia

klíčenie spór

symptomatická 
lézia

Zloženie prípravku
●  125 g/l d ifenoconazole

Účinná látka difenoconazole zo skupiny 
triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou 
biosyntézy ergosterolu v bunkových 
membránach - pôsobí ako demetylačný 
inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová 
účinná látka s preventívnym a kuratívnym 
účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline 
sa šíri akropetálne a translaminárne. 

●  125 g/l a zoxystrobin
Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej 
skupiny ß - methoxyakrylátov (strobilurínové 
deriváty), má systémové a translaminárne 
vlastnosti, zastavuje transport elektrónov pri 
dýchaní mitochondrií. Účinok je predovšetkým 
protektívny, a preto treba prípravok použiť ešte 
pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin 
pôsobí dlhodobo, môže tak zabrániť vzniku 
novej infekcie počas 3–8 týždňov. 

Systém pôsobenia

Spoľahlivá cesta
k profi tu

●  Vyššia úroda naprieč podmienkami
●  Osvedčený výkon účinných látok
●  Optimalizácia nákladov

Využiteľnosť 
v mnohých plodinách

● Repka ozimná a jarná - biela hniloba
 ● Slnečnica - biela hniloba
 ● Repa cukrová a kŕmna - hnedá škvrnitosť listov
 ●  Obilniny - septorióza pšenice, hrdza pšeničná,

hrdza plevová

Bezpečný azol
s najsilnejším
kuratívnym účinkom

●  Rýchlejšie prijímanie listami
●  Akumulácia vo voskovej vrstve
●  Vyššia odolnosť voči dažďu
●  Translaminárne pôsobenie

Overená kvalita 
s budúcnosťou

●  Kombinácia overených účinných látok

 ●  Bezpečnejšie použitie s pozitívnym výhľadom 
do budúcnosti

●  Vychytaný green efekt

Zlatá edícia 
technológie Amistar®



  vynikajúca účinnosť     výborná účinnosť     dobrá účinnosť

Amistar® Gold predstavuje širokospektrálny fungicíd s perfektne 
vyváženou formuláciou obsahujúcou technológiu Amistar®.
Je založený na známych a osvedčených účinných látkach
a je vyvinutý najmä na ochranu repky olejky.

Účinnosť v repke 
ozimnej a jarnej

Škodlivý činiteľ Účinnosť

Biela hniloba ()

Dávka prípravku: 1 l/ha

Ochranná doba: AT
Biela hniloba na repke ozimnej

Účinnosť v slnečnici

Škodlivý činiteľ Účinnosť

Biela hniloba ()

Dávka prípravku: 1 l/ha

Ochranná doba: AT
Biela hniloba na slnečnici

Účinnosť v repe 
cukrovej a kŕmnej

Škodlivý činiteľ Účinnosť

Hnedá škvrnitosť listov ()

Dávka prípravku: 1 l/ha

Ochranná doba: 35 dní
Hnedá škvrnitosť listov na cukrovej repe

Účinnosť v obilninách

Škodlivý činiteľ Účinnosť

Septorióza pšenice ()

Hrdza pšeničná 

Hrdza plevová 

Dávka prípravku: 0,6–1 l/ha

Ochranná doba: AT
Septorióza pšenice Hrdza pšeničná Hrdza plevová



1,0 l/ha 1,0 l/ha
Ochrana stoniek a listov - BBCH 20 
rastové štádium: koniec vývoja listov 

- začiatok predlžovania stonky

Ochrana úborov - BBCH 53–55
rastové štádium: kvetenstvo (úbor) 

oddelené od najmladších listov

Odporúčanie pre aplikáciu v slnečnici

0,8 l/ha

1,0 l/ha0,35 l/ha
či tank-mix 0,35 l/ha Toprex® 

+ 10 kg/ha močoviny

Odporúčanie pre aplikáciu v repke

0,6–1,0 l/ha

Optimálny aplikačný termín 
BBCH 39–51

Odporúčanie pre aplikáciu v obilninách

Systém jedného ošetrenia 1,0 l/ha

1,0 l/ha 1,0 l/ha

Odporúčanie pre aplikáciu v repe

Systém dvoch ošetrení



Použitie a dávkovanie

Plodina
Škodlivý 
organizmus

Max. aplikačná 
dávka prípravku

Ochranná 
doba (dní)

Poznámky k aplikácii

Pšenica ozimná, jarná
Pšenica tvrdá ozimná, jarná
Pšenica špaldová ozimná, jarná
Raž ozimná, jarná
Tritikale ozimné, jarné

septorióza 
pšenice, hrdza 
pšeničná, 
hrdza plevová

0,6–1,0 l AT
• BBCH 39 do BBCH 69 
•  Aplikujte max. 1× počas 

vegetácie

Repka ozimná
Repka jarná

biela hniloba 1 l/ha AT

• BBCH 61 do BBCH 69
•  Aplikujte max. 1× počas 

vegetácie preemergentne, 
skoro postemergentne

Repa cukrová
Repa kŕmna

hnedá 
škvrnitosť listov

1 l/ha 35

•  BBCH 39 do termínu najneskôr 
35 dní pred plánovaným zberom

•  Aplikujte max. 2× počas 
vegetácie preemergentne, 
skoro postemergentne

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

vegetácie

Registrácia do ďalších plodín
Fungicíd Amistar® Gold môžete použiť do ďalších plodín, napríklad do sóje, repy kŕmnej, maku.

Menej významné použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha
Ochranná 
doba (dní)

Poznámka

sója
biela hniloba, antragnóza sóje, 
purpurová škvrnitosť sóje

1,0 l AT

repa kŕmna
hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť 
repy, múčnatka repová

1,0 l 35

mak
biela hniloba, múčnatka stavikrvová, 
alternáriová škvrnitosť

1,0 l AT  

pestrec mariánsky hubové choroby 1,0 l AT  

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  

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

Prečo si vybrať Amistar® Gold
● Priaznivá cena ošetrenia
● Maximálne navýšenie úrody
● Široké spektrum použitia - rozšírená registrácia
● Silný kuratívny účinok
● Dobre známe účinné látky, overené v praxi
● Výborné skúsenosti pestovateľov 

Novinka



Regionální zástupcovia Syngenta Slovakia s.r.o.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. 
Rešpektujte varovné vety a symboly. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 49 10 80 11, e-mail: syn.info@syngenta.com www.syngenta.skSyngenta Slovensko

Stella Waldnerová stella.waldnerova@syngenta.com tel.: +421 918 518 762

Marcel Béreš marcel.beres@syngenta.com tel.: +421 905 418 439

Kristína Šidó kristina.sido@syngenta.com tel.: +421 908 716 850


