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•  VYSOKO RENTABILNÉ OŠETRENIE PROTI 
HUBOVÝM CHOROBÁM

•  MIMORIADNE ŠIROKÉ FUNGICÍDNE 
SPEKTRUM ÚČINKU

•  ZNAMENITÝ PREVENTÍVNY  
AJ KURATÍVNY EFEKT

BRAVÚRNY VÝKON 
NA POLI OBILNÍN A REPKY

www.sumiagro.sk

PHABIA® 300 EC



Systémový fungicíd  určený na ochranu 
obilnín, repky ozimnej a repky jarnej 
proti hubovým chorobám.

Účinná látka:  300 g/l prothioconazole

Prípravok PHABIA 300 EC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchle preniká 
do vodivých pletív a je akropetálne transportovaná aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Má veľmi dobrú 
účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

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

PHABIA® 300 EC

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)

pšenica ozimná, pšenica jarná hrdze, septoriózy, helmintosporióza pšenice 0,65 l 35

jačmeň ozimný, jačmeň jarný hrdze, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa 0,65 l 35

raž ozimná, raž jarná rynchosporiová škvrnitosť, hrdze 0,65 l 35

tritikale rynchosporiová škvrnitosť, hrdze, septoriózy 0,65 l 35 

repka ozimná, repka jarná biela hniloba 0,6 l 56

Odporúčania pre aplikáciu
Pšenica ozimná a jarná
Ošetrenie proti hrdziam, septorióze, helmintosporióze 
pšenice sa vykonáva preventívne alebo po zaznamenaní 
prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po 
začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61). 

Jačmeň ozimný a jarný
Na ochranu proti hrdziam, rynchospóriovej škvrnitosti 
jačmeňa sa prípravok aplikuje preventívne alebo okamžite 
po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od konca 
odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61).

Raž ozimná a jarná
Pri aplikácii proti bielej hnilobe v repke sa odporúča 
vykonať zásah preventívne alebo ihneď po zaznamenaní 
prvých príznakov chorôb od začiatku do konca fázy 
kvitnutia (BBCH 61-69).

Využite nákup Phabia 300 EC prostredníctvom balíčku:
PHABIA 300 EC + TUBOSAN PACK na 30 hektárov obilnín alebo repky, 
kde získate obidva prípravky s výhodnou zľavou.

Ďalšie výhody použitia

•  Dlhodobé pôsobenie po aplikácii

•  Rovnomerná ochrana nových prírastkov

•  Bezproblémová miešateľnosť s inými účinnými 
látkami

•  Dávka 0,4 l/ha je postačujúca aj na riešenie 
steblolamu a chorôb päty stebla v ozimných 
obilninách

•  Využíva sa aj na ochranu obilnín proti klasovým 
fuzariózam

•  Je vynikajúcim kombinačným partnerom s ďalšími 
prípravkami na ochranu obilnín a repky (Tubosan, 
Mandarin, Cyflamid 50 EW, Intuity)

●  Komplexná fungicídna ochrana obilnín v jednom balíčku.
●  Univerzálne použitie s veľmi širokým spektrom účinnosti.
●  Dlhodobé preventívne, kuratívne a eradikatívne pôsobenie.

Phabia 300 EC 15 l
Tubosan 10 lBALÍČEK


