
NADČASOVÉ ŘEŠENÍ PRO PRVNÍ APLIKACE

Přípravek KUNSHI obsahuje účinné látky 

fluazinam a cymoxanil.

Fluazinam je kontaktní fungicid s protektivní 

účinností. Zabraňuje klíčení spór a růstu 

mycelia.

Cymoxanil je foliární fungicid s protektivní 

a kurativní účinností. Působení cymoxanilu 

je kontaktní a lokálně systémové 

(translaminární).  

Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

    2 Účinné látky - systémová i kontaktní = > jistota dvojího způsobu účinku

 • Cymoxanil (systém)- preventivní i kurativní účinek, STOP EFEKT (zastaví rozvoj patogena)

 • Fluazinam (kontakt) – protektivní účinek

	 Výborný účinek proti plísni bramboru

  Významný vedlejší účinek na další choroby brambor :

 Sclerotinia ssp., Alternaria ssp., Botrytis cinerea

	 Alternativa pro náhradu produktů s mancozebem

	 Vhodný pro jakoukoliv variantu v termínu ošetření během růstu brambor

	 Výborné reference z vyspělých bramborářských zemí (BENELUX, Anglie)

Detaily produktu 
Účinná látka
250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam

Formulace
vodorozpustné granule (WG)
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Plodina Škodlivý organismus Dávkování Dávka vody OL

brambor plíseň bramborová 0,4 - 0,5 kg/ha 200-500 l/ha 7

Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby.
Optimální dávka se volí podle síly infekčního tlaku a na základě signalizace.
V průběhu sezony se ošetřuje maximálně 8 x v intervalu 7-10 dní, při silném infekčním tlaku se interval 
zkrátí na 7 dní.

Doporučení pro aplikaci :
   v rámci postřikového programu aplikujte na začátku– ideálně první 3 postřiky

   přípravek nejdříve do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou důkladně rozmíchejte a 

doplňte vodou na stanovený objem

   od 3. postřiku přidávejte do TM přípravek NARITA k pojištění účinnosti vůči listovým skvrnitostem 

brambor (Alternaria ssp.)- zejména u citlivých odrůd a v případě stresových faktorů během vegetace 

– střídání vysokých a nízkých teplot, period sucha a vlhka atd.

▶▶

125 g/ha CYMOXANIL FLUAZINAM 188 g/ha

• 0,25 kg/ha Cymbal (112,5 g ú.l./ha) • 0,3 L/ha standardní přípravek (150 g ú.l./ha)

+
0,5 kg/ha

2 účinné látky = jistota dvojího účinku

• Kurativní působení

Výborný partner pro složité situace

Preventivní  účinek P. infestans

Multifunkční fungicid (FRAC)

Ochrana hlíz

Významný vedlejší účinek  

na Sclerotinia spp. 

Alternativa k mancozebu


