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Systémový dvojzložkový fungicíd určený na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

Účinné látky:  160 g/l prothioconazole, 
300 g/l spiroxamine

Odporúčania pre aplikáciu

Impulse Gold po aplikácii rýchlo preniká 
do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne 
transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. 
Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré 
neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou 
účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj 
eradikatívny účinok. Pôsobí proti širokému spektru 
hubových chorôb stebiel, listov a klasov. Liečebný 
účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich 
sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí. Odlišné 
mechanizmy pôsobenia účinných látok sa vzájomne 
dopĺňajú a podporujú.

•  Ochrana obilnín na začiatku vegetácie (T1)
V dávke 0,75 l/ha výborne rieši počiatočné 
infekcie skorých jarných chorôb ako sú múčnatka 
trávová, steblolam, septorióza pšenice, hnedá 
a rynchospóriová škrnitosť jačmeňa

•  Ochrana obilnín v období steblovania 
až metania (T2 - T3)
Široký záber fungicídu Impulse Gold ho umožňuje 
použiť aj v systéme jedného fungicídneho 
ošetrenia v dávke 1,0 l/ha. V prípade, že je Impulse 
Gold zaradený do fungicídneho sledu ošetrení, je 
možné dávku znížiť na 0,75 l/ha

Využite nákup IMPULSE GOLD 
prostredníctvom cenovo zvýhodnených 
balíkov, pri ktorých ušetríte: 

Výhody použitia
•  Široké aplikačné okno: T1 - T3
•  Komplexná fungicídna ochrana obilnín v jednom 

prípravku
•  Dlhodobý preventívny, razantný kuratívny 

a spoľahlivý eradikatívny účinok
•  Okamžitý „stop efekt“ na choroby

Pšenica - jar
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Impulse Gold 0,75 - 1 l/ha, Phabia 300 SC 0,65 l/ha, Tubosan 0,8 l/ha
múčnatka, steblolam, hrdza, septoriózy, helmintosporióza, fuzariózy

Cyflamid 50 EW
0,25 - 0,5 l/ha

múčnatka

Topsin M 500 SC 0,7 l/ha
steblolam

Mandarin 1,2 - 1,5 l/ha
múčnatka, hrdze, septoriózy, helmintosporióza, fuzariózy klasov

Soleil 1,2 l/ha,
TM: Phabia 300 EC 0,5 l/ha + Tubosan 0,33 l/ha

fuzariózy klasov

Yamato 1,5 - 1,75 l/ha
múčnatka, steblolam, helmintosporióza, septoriózy, hrdza, fuzariózy
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Yamato 1,5 - 1,75 l/ha, Phabia 300 EC 0,65 l/ha
múčnatka, steblolam, hrdza, hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť, fuzariózy

Mandarin 0,9 - 1,5 l/ha
komplex hubových chorôb vrátane fuzarióz klasov

Topsin M 500 SC 1,4 l/ha
fuzariózy klasov

Impulse Gold 0,75 - 1 l/ha
múčnatka, steblolam, hrdza, hnedá škvrnitosť, 

rynchospóriová škvrnitosť, fuzariózy

Cyflamid 50 EW 0,25 - 0,5 l/ha
múčnatka

Topsin M 500 SC 0,7 l/ha
steblolam

Jačmeň - jar

Grodyl Ultra 
+ Impulse Gold Pack

BALÍČEK
NA 33 ha

Certo 
+ Impulse Gold Pack

BALÍČEK
NA 25 ha
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