
ALCEDO NA PADLÍ TORNÁDO

    Výborný poměr kvalita - cena

    Jeden z posledních azolů na trhu

    Dobrý ekotoxikologický profil

    Preventivní a kurativní účinnost

  Flexibilní použití - samostatně nebo v kombinacích, v různých růstových fázích

  Rychlý účinek - proniká do rostliny během 2-4 hodin

  Výborná účinnost na černou hnilobu

ALCEDO® je širokospektrální fungicid ze 

skupiny triazolů so systémovým účinkem, 

který působí proti paldí a strupovitosti 

na jabloních a padlí na révě. Může být 

aplikovaný v různých růstových fázích. 

Tetraconazole jako i ostatní triazoly patří do 

skupiny SBI inhibitorů biosyntézy sterolů, 

které v patogenech inhibují metabolizmus 

tvorby sterolů hub blokováním reakce 

demytelace lanosterolu. Tetraconazole 

namá vliv na tvorbu giberelinů ani jiných 

rostlinných sterolů a proto nezpůsobuje na 

ošetřovaných rostlinách příznaky fytotoxicity.

Detaily produktu 
Účinná látka
tetrakonazol 100 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.
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Plodina –
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
Termín
aplikace

réva padlí révová
0,125 l/ha
0,250 l/ha

30
do BBCH 61
od BBCH 61

jabloň
padlí jabloňové,
strupovitost jabloňová

0,250 l/ha
0,300 l/ha

14 + 2,1 kg Captan 80 WG

Doporučení pro aplikaci :

Réva:

   doba účinnosti se v závislosti od infekčního tlaku pohybuje na úrovni 7-14 dní

   ideální je preventivní termín aplikace a při vysokém tlaku se doba aplikace zkracuje na 7 dní

   pro zabránění vzniku rezistence je nutné střídání jednotlivých skupin účinných látek

   preventivní aplikace: Alcedo 0,125-0,250 l/ha

   preventivní aplikace při vysokém infekčním tlaku: Alcedo 0,125-0,250 l/ha + síra

   eradikativní (léčebná) aplikace: Alcedo 0,125-0,250 l/ha + Karathane New

   vysoká vedlejší účinnost na černou skvrnitost

Jabloně:

   preventivně padlí jabloňové – aplikace 0,250 l/ha v 7-14 denních intervalech. První ošetření 1-2 týdne 
před květem. Ošetřuje se do července. Maximální počet aplikací v plodině 2x.

   preventivně strupovitost jabloní – ošetřuje se od hrozby primární infekce, následně v 10 denních 
intervalech.

  při vyšším infekčním tlaku, kurativním, eradikativním použití – možnost kombinace s účinnými látkami 
mancozeb, pyrimethanil, dodine a captan
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