
SÍLA KAPALNÉ SÍRY

Postřikový fungicidní přípravek ve formě 

suspenzního koncentrátu určený k 

ochraně révy, jabloní, obilovin, cukrovky, 

jahodníku a zeleniny proti padlí. FLOSUL 

je kapalný sirný fungicid s kontaktním 

a preventivním účinkem, zejména proti 

houbovým patogenům ze skupiny pravých 

padlí. Přípravek vykazuje vedlejší akaricidní 

účinnost proti sviluškám, hálčivcům a 

vlnovníkům. Kapalná formulace obsahuje  

smáčedla, která zajišťují dokonalé pokrytí 

povrchu ošetřovaných rostlin a tím i zvýšení 

účinku a efektivnějšího využití obsažené 

elementární síry.

 Kapalná formulace

 Kontaktní a preventivní účinek

 Vedlejší akaricidní účinek

 Možné použití v ekologickém zemědělství

Flosul

využijte výhodný balíček s mědnatým 
přípravkem Airone: 20 l Flosul + 20 l Airone

Detaily produktu 
Účinná látka
síra 800 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.
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Doporučení pro aplikaci:
Réva: 
 nemá negativní účinek na dravého roztoče Typhlodromus pyri
 ošetření proti roztočům provádějte při rašení
 první ošetření proti padlí při délce letorostů 20 cm a dále dle infekčního tlaku
 před květem (BBCH 15-61): 2 l/ ha / 300-500 l vody
 květ-sklizeň (BBCH 61-89): 2-4 l/ha / 500-1000 l vody
 doporučené kombinace:

před květem: Flosul 2 l/ ha + Airone 1,25 l/ha
květ-sklizeň: Flosul 2-4 l/ha + Airone 2-2,5 l/ha

 pro posílení účinku na padlí je možné kombinovat s ostatními fungicidy
Jabloň:
 nemá negativní účinek na dravého roztoče Typhlodromus pyri
 aplikaci provádějte do 25°C – při vyšších teplotách riziko fytotoxicity
 na citlivých odrůdách jádrovin může ošetření způsobit rzivost slupky plodů.
 před květem: dávka 7 l/ha (koncentrace 0,7%)
 po kvetení: 4 l/ha (koncentrace 0,4%)

 Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL (dny) Poznámka

réva padlí révové 4  l/ ha 5 od: 15 BBCH

rajče padlí rajčatové 2  l /ha 3
od: 10 BBCH,      

do:  89 BBCH

růže padlí růžové 3  l/ha -
Od: 10 BBCH,      

do: 89 BBCH

oves, pšenice, ječmen, žito padlí travní 10  l/ ha 35
od: 10 BBCH,   

do: 69 BBCH

broskvoň padlí broskvoňové 5  l/ ha 3 od: 69 BBCH

jabloň padlí jabloňové 7,5  l/ ha 3 od:60 BBCH

cukrovka padlí řepné 7,5  l/ ha 3
od: 10 BBCH,      

do:  89 BBCH

cuketa padlí cukety 7,5 l / ha 3
od: 10 BBCH,                    

do:  89 BBCH

okurka, tykvovité-jedlá slupka padlí okurky 7,5  l/ ha 3
od: 10 BBCH,                    

do:  89 BBCH

tykev, tykvovité – nejedlá slupka padlí okurky 5  l/ ha 3
od: 10 BBCH,                    

do:  89 BBCH

meloun cukrový, meloun vodní padlí 7,5  l/ ha 3
od: 10 BBCH,                    

do:  89 BBCH

paprika padlí 5  l/ ha 3
od: 10 BBCH,                    

do:  89 BBCH

jahodník padlí jahodníkové 7,5 l/ha 3 od: 60 BBCH

10 L


