
BAGHIRA
prothioconazole 125 g/l + tebuconazole 125 g/l

NOVINKA 2021 
V PORTFÓLIU AM-AGRO



tebuconazole 125 g/l

BAGHIRA

systémové účinné látky
rovnomerné rozmiestnenie v pletivách

transport aj do pletív, ktoré neboli zasiahnuté postrekom
poskytujú dlhodobý fungicídny účinok

najsilnejší špecialisti na fuzariózy klasov

NOVINKA

prothioconazole 125 g/l



Formulácia: emulzný koncentrát (EC)

Vlastnosti a výhody použitia

• kombinácia 2 silných azolov so systémovým účinkom znižuje riziko vzniku 
rezistencie

• rastline zaručuje dlhodobú fungicídnu ochranu
• pozitívne vplýva aj na celkovú vitalitu a obranyschopnosť rastliny
• preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
• okamžitý „stop efekt“ na choroby
• použitie možné vo všetkých aplikačných termínoch T0 – T3
• aplikácia možná 2x za vegetáciu plodiny

BAGHIRA



Plodina Účel použitia AM EXTRA PLUS Dávka l/ha Poznámka

pšenica ozimná, 
pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdze, septoriózy
pšenice, fuzariózy klasov, steblolam

0,8 ochranná doba 
35 dní

jačmeň ozimný, 
jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť, rynchospóriová
škvrnitosť, 
fuzariózy klasov

0,8

0,8 – 1,0

ochranná doba 
35 dní

repka ozimná, 
repka jarná

biela hniloba, fómová hniloba, 
alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá

0,75 ochranná doba 
56 dní

aplikácia možná 2x za vegetáciu

BAGHIRA



APLIKÁCIA V OBILNINÁCH

BAGHIRA

Účinkuje proti všetkým významným chorobám obilnín.
Aplikácia sa odporúča preventívne alebo ihneď 
na začiatku vzniku infekcie.

• proti steblolamu - ošetrujte skoro na jar,
• proti múčnatke  - od objavenia sa posledného listu až 

do začiatku kvitnutia
• proti listovým škvrnitostiam – preventívne alebo ihneď 

na začiatku infekcie
• proti klasovým fuzariózam – od začiatku kvitnutia do 

začiatku tvorby obiliek



APLIKÁCIA V REPKE

BAGHIRA

Účinkuje proti všetkým významným chorobám repky.
Aplikácia sa odporúča preventívne alebo ihneď na začiatku 
vzniku infekcie.

• proti bielej hnilobe - ošetrujte na začiatku opadu
korunných lupienkov (BBCH 65)

• proti fómovej hnilobe  - aplikujte preventívne podľa 
prognózy počasia, od skorej jari

• proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej – pri prvých 
príznakoch, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 67)



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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