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F U N G I C Í D

kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

• Plne systémový účinok s Xylem Pro Technology
• Rýchly STOP-efekt na listové choroby
• Flexibilita použitia ako preventívne tak aj kuratívne
• Synergický účinok dvoch výkonných molekúl
• Dva odlišné spôsoby účinku – antirezistentná stratégia ochrany

Balenie: 

5L

EVITO T
Fluoxastrobin 180 g/L + Tebuconazole 250 g/L

Excelentná penetrácia cez list

EVITO T penetruje kutikulu listu rýchlo
a následne je transportovaný xylémom

do nových pletív pre ich ochranu.

Najlepší účinok na zdravie rastliny

Pre zdravé rastliny, dlhšiu dobu
nalievania semien a vyššie úrody.

Silne systémový

Vďaka Xylem Pro Technology je Evito T 
rýchlo transportované v rastline

a chráni nové prírastky.

Expresná odolnosť voči zmytiu

EVITO T preniká do rastliny a zaručuje
maximálnu penetráciu do rastlinných pletív.



EVITO T

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA/HA OCHRANNÁ DOBA POZNÁMKA

REPKA OLEJNÁ biela hniloba 0,8 L 56 dní

Informácie v tomto letáku nepredstavujú odporúčanie, majú iba informačný charakter. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke www.upl-ltd.com/sk. Názvy značiek použité v tejto písomnej informácii sú ochranné známky spoločnosti UPL  
a ďalších výrobcov, u ktorých môžu existovať vlastnícke práva. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Ďalšie informácie získate od miestneho distribútora alebo UPL.

Strobilurín ďalšej generácie kombinovaný 
s jednou z najlepších triazolových účinných látok  
pre excelentnú účinnosť na hubové ochorenia 
repky olejnej.

ZLOŽENIE Fluoxastrobin 180 g/L + Tebuconazole 250 g/L

FORMULATION Kvapalný suspenzný koncentrát pre 
riedenie vodou

BALENIE 5 L

BENEFITY
-  EVITO T je kombinácia výnimočných účinných látok a inovatívnej 

technológie pre distribúciu fungicídu do všetkých častí plodiny 
prostredníctvom vodivých pletív xylému transportujúcich vodu

-  Rýchly STOP-efekt na listové choroby
-  Flexibilita použitia ako preventívne tak aj kuratívne
-  Synergický účinok dvoch výkonných molekúl
-  Dva odlišné spôsoby účinku – antirezistentná stratégia ochrany

Fluoxastrobin je fungicíd ďalšej generácie s Xylem Pro Technológiou TM. 
Xylem Pro umožňuje distribúciu fungicídnej látky do celej rastliny

v rámci transportu vody v rastline.

RÝCHLY POHYB V RASTLINNÝCH PLETIVÁCH
-  aktivita účinnej látky sa prejavuje už po 15 minútach
-  vysoká odolnosť voči zmytiu vďaka rýchlej penetrácii do pletív 
-  garantované vstrebávanie účinnej látky počas 6-9 hodín
-  reziduálna aktivita v pôde, rýchly príjem koreňmi

DVE KOMPLEMENTÁRNE MOLEKULY
-  Fluoxastrobin a Tebuconazole sú spôsobom účinku odlišné 

účinné látky pre lepšie zvládanie rizika rozvoja rezistencie
-  majú protektívny ako aj kuratívny účinok
-  okamžite sú asimilované rastlinou čo zabezpečuje rýchlu 

ochranu a účinok počas všetkých fáz rozvoja hubového 
ochorenia a dlhšie pretrvávanie v rastline
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Fluoxastrobin

Synergia dvoch molekúl
Výsledky testovania účinnosti v repke olejnej (Sclerotinia) 

Všetky zóny EU, 29 pokusov
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UPL Slovensko
Vystupujúca ako Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.
Komárňanská ulica 16, 940 76 Nové Zámky, T: +421 35 64 60 421

www.upl-ltd.com/sk

EVITO T


