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Tilmor – rozsah povoleného použití
1) rozsah povoleného použití:
1)Plodina,
2) Škodlivý
Dávkování, OL
oblast použití
organismus,
mísitelnost
jiný účel použití
řepka olejka
ozimá

fomová hniloba

1 l/ha

56

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Pozn. k
dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně

1) od: 15 BBCH,
do: 30 BBCH na
podzim (max. 1x),
od: 33 BBCH,
do: 51 BBCH na
jaře (max. 1x)
2) preventivně
1) od: 33 BBCH,
do: 51 BBCH

řepka olejka
fomová hniloba
1 l/ha
56
jarní,
hořčice
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední
aplikace a sklizní
Plodina,
Dávka vody
Způsob
Max. počet
Interval mezi
oblast použití
aplikace
aplikací v plodině aplikacemi
hořčice
200-400 l/ha
postřik
1x
řepka olejka
200-400 l/ha
postřik
2x v řepce ozimé, 120 dnů
1x v řepce jarní
Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou
ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu.
Při aplikaci na jaře, pouze 1x za vegetaci plodiny, za podmínek silného infekčního tlaku
fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku. Použití přípravku konzultujte
s držitelem povolení.
Přípravek vykazuje významný vedlejší růstově-regulační účinek na porost řepky ozimé před
přezimováním.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
bez
tryska
tryska
tryska
Tilmor
redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
řepka, hořčice
4
4
4
4
ÚKZÚZ
Adresa sídla: Hroznová 2,
656 06 BRNO

Telefon: 543 548 111
Tel./Fax: 543 211 148

ID DS: ugbaiq7
ukzuz@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz
IČ: 00020338

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1107/2009
1)Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování, OL
mísitelnost

mák setý

padlí,
regulace růstu

1 l/ha

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Pozn. k
dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně

56

1) od: 21 BBCH,
do: 69 BBCH
2) preventivně,
při prvním výskytu
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední
aplikace a sklizní
Plodina,
Dávka vody
Způsob
Max. počet
Interval
oblast použití
aplikace
aplikací
mezi
v plodině
aplikacemi
mák
200 - 600 l/ha
postřik
1x
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
bez
tryska
tryska
tryska
Plodina
redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
mák setý
4
4
4
4
3) Další společné pokyny pro použití přípravku
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně
účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným
mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách
s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.
Zvláštní bezpečnostní opatření s cílem chránit zdraví místních obyvatel:
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy od hranice oblasti využívané širokou veřejností
nesmí být menší než 5 metrů.
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