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Účinné látky
penflufen 100 g/l
prothioconazole 18 g

Moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené
na ochranu zemiakov proti vločkovitosti ze-
miakov a striebristosti šupky zemiakov.

Balenie
HDPE kanister 5 l

Pôsobenie prípravku
Emesto® Silver je preventívne pôsobiaci fungicíd
určený na morenie zemiakových hľúz proti vloč-
kovitosti zemiakov a striebristosti šupky zemia-
kov. Obsahuje dve účinné látky s odlišným me-
chanizmom účinku.
Ošetrenie sadby vedie k vyšším výnosom hľúz,
lepšej kvalite zemiakov a vyššej výťažnosti
zdravšej sadby.
Penflufen patrí do skupiny carboxamidov (SDHI
- succinate dehydrogenaza inhibitor). Inhibuje
transport elektrónov v dýchacom reťazci citli-
vých patogénnych húb. Systémová účinná látka
preniká do klíčiacich hľúz a je transportovaná
xylémom do mladých častí rastlín, kde preven-
tívne chráni vyvíjajúci sa trs.
Prothioconazole po aplikácii rýchle preniká do
vodivých pletív. Vyznačuje sa preventívnou
a kuratívnou účinnosťou proti širokému spektru
hubových chorôb a dlhou dobou trvania účinku.
Na rozdiel od ostatných azolových fungicídov je
touto účinnou látkou reťazec biosyntézy ergo-
sterolu inhibovaný na viacerých miestach.

Odporúčania pre aplikáciu
Moridlo možno aplikovať pomocou aplikátora
umiestneného na valčekovom dopravníku alebo
priamo na sadzači. Aplikujte podľa schváleného
technologického postupu platného pre konkrét-
ny typ moriaceho zariadenia. Maximálny počet
aplikácii za sezónu je 1x za 3 roky na rovnakom
pozemku.
1. Moridlo aplikujte neriedené formou ULV pos-

treku na hľuzy tak, aby bol pokrytý celý ich
povrch. Ak je potrebné moridlo riediť, použite
maximálne 2 l vody na 1 t hľúz. Ošetrenie vy-
konávajte skoro na jar pri vyskladňovaní hľúz
zo zemiakárne a príprave na sadbu. Vhodné
sú valčekové dopravníky, ktoré umožňujú otá-
čanie hľúz. Na dopravník je pripevnené schvá-
lené aplikačné zariadenie, ktoré musí byť na-
stavené tak, aby postrekovací kužeľ pokryl
celú plochu dopravníka. S cieľom zabrániť prí-
padnému úletu postrekovej suspenzie je postre-
kový kužeľ odtienený impregnovanou látkou.
Ošetrovaná sadby musí byť v bezchybnom
stave, t. j. musí vykazovať požadovanú klíči-
vosť a nesmie byť napadnutá chorobami,
škodcami, alebo bakteriálnymi hnilobami. Rov-
nako nesmie byť poškodená ani mechanicky.

2. Ošetrenie priamo pri výsadbe schváleným
aplikačným zariadením pripevneným na sa-
dzači. Dávka vody 60-80 l na 1 ha, 2-3 t sadby
na 1 ha. V tomto prípade sú ošetrené nielen
hľuzy, ale i pôda v ich okolí.

Emesto® Silver

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka
zemiaky (konzumné, vločkovitosť zemiakov, 0,2 l/t sadby,
priemyslové, sadbové) striebristosť šupky zemiakov resp. 0,5 l/ha


