
ŠIESTY ZMYSEL PRE VAŠU REPKU
• Rýchly prienik účinnej látky do pletív
• Translaminárne a lokálne systémové pôsobenie
• Zvýšenie úrody a kvality produkcie
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ŠIESTY ZMYSEL PRE VAŠU REPKU
Originálny japonský strobilurín z novej skupiny strobilurínov vyvinutý spoločnosťou 
Sumitomo Chemical a registrovaný na ochranu repky proti bielej hnilobe.
Výhody použitia:
•  má široké fungicídne spektrum. Pôsobí na huby z kmeňov Ascomycota (biela hniloba, moniliózy, chrastavitosť, čierna 

škvrnitosť), Basidiomycota (koreňomor ľuľkový), Oomycota (Pythium) a huby nedokonalé (antraknózy, septoriózy, cerkosporióza)
•  na patogénov pôsobí preventívne, ale aj čiastočne kuratívne
•  v pletivách rastlín je účinná látka rozvádzaná translaminárne a čiastočne aj lokálne systémovo. Účinná látka sa 

transportuje pletivom aj na neošetrené strany listov, kde následne vykazuje vysokú mieru účinnosti proti hubovým patogénom
•  dlhodobo pôsobí na povrchu aj vo vnútri rastlín až počas šiestich týždňov. Intuity zabraňuje rozvoju bielej hniloby v priebehu 

jej celého vývojového cyklu. Pôsobí proti klíčeniu askospór, rastu mycélia v pletivách rastliny, tvorbe sklerócií a následne 
aj rastu apothécií

•  rýchle sa vstrebáva do rastliny a po krátkej dobe od aplikácie vyniká vysokou odolnosťou voči zmytiu dažďom
• preukazuje vyborný ekotoxikologický profil z hľadiska životného prostredia a bezpečnosti potravín

Intuity je zárukou dlhodobej a kvalitnej ochrany repky proti hubovým patogénom, najmä však proti bielej hnilobe. Okrem 
fungicídneho pôsobenia, mandestrobín pozitívne ovplyvňuje fyziológiu rastlín, čo má kladný vplyv na zvýšenie úrody a kvality 
produkcie. Najvhodnejším termínom aplikácie je štádium, keď sú prvé kvety otvorené (BBCH 60) až do konca kvitnutia (BBCH 
69) a keď prejavy choroby ešte nie sú viditeľné.
Intuity sa používa buď v sólo aplikácii (0,8 l/ha) alebo v tank-mix kombináciách s prípravkom Topsin 500 SC (TM: 0,6 l/ha Intuity 
+ 0,7 l/ha Topsin 500 SC), prípadne spolu s prípravkom Tubosan (TM: 0,6 l/ha Intuity + 0,5 l/ha Tubosan) alebo s prípravkom 
Phabia 300 EC (TM: 0,6 l/ha Intuity + 0,4 l/ha Phabia 300 EC).

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Termín aplikácie

repka jarná, repka ozimná biela hniloba 0,8 l AT BBCH 60 - BBCH 69

Ing. Adrián Janík
obchodný zástupca - západ
+421 917 495 638
adrian.janik@sumiagro.sk

Ing. Andrej Abrahám
obchodný a marketingový riaditeľ
+421 917 238 517
andrej.abraham@sumiagro.sk

Ing. Ján Cvopa
obchodný zástupca - stred, sever
+421 903 278 160
jan.cvopa@sumiagro.sk

Ing. Ján Murín
obchodný zástupca - juh
+421 905 411 561
jan.murin@sumiagro.sk

Ing. Dušan Konček
obchodný zástupca - východ
+421 907 941 378
dusan.koncek@sumiagro.sk

Topsin 500 SC
+ Kaishi Pack

BALÍČEK
NA 40 ha

Flexi 
+ Barclay Gallup Hi-Aktiv Pack

BALÍČEK
NA 10 ha

Mospilan 20 SP 
+ Markate 50 Pack

BALÍČEK
NA 40 ha

Phabia 300 EC
+ Tubosan Pack

BALÍČEK
NA 30 ha

Topsin 500 SC
+ Intuity Pack

BALÍČEK
NA 25 ha

zabraňuje klíčeniu askospór, rastu mycélia,  
tvorbe sklerócií a rastu apothécií

rast apothécií askospora

rast mycéliatvorba sklerocií

sklerocia klíčenie askospór

Vývoj bielej hniloby

Výhodné balíčky na jar do repky, väčšia úspora pre Vás

AT - ochranná doba je daná 
odstupom medzi termínom 
aplikácie a zberom

zľava
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zľava
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zľava
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Skvelá 
zľava


