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Účinné látky
trifloxystrobin 40 g/kg
captan 600 g/kg

Fungicídny prípravok vo forme dispergova-
teľných, vo vode rozpustných granúl určený
na ochranu jadrovín proti chrastavitosti,
múčnatke a skladovým chorobám.

Balenie
papierová škatuľa s Al vložkou 6 kg

Pôsobenie prípravku
Flint® Plus obsahuje dve účinné látky s odlišným
mechanizmom účinku. Moderná strobilurínová
molekula trifloxystrobin pôsobí prevažne preven-
tívne na povrchu rastlín a vďaka translaminárnej
penetrácii aj vo vnútri rastlinných pletív. Vyzna-
čuje sa originálnym mezostémovým pôsobením,
pre ktoré je typické rýchle naviazanie účinnej
látky na voskovú vrstvičku a jej redistribúcia aj
na spodnú stranu listov, a čiastočným odparom
aj na tie časti rastliny, ktoré neboli priamo zasiah-
nuté postrekovou kvapalinou. Pôsobí ako inhibí-
tor respirácie v mitochondriách hubových buniek.
Primárne inhibuje klíčenie spór a tvorbu a rast
hubových vláken. Neskoršie vývojové štádiá hu-
bových patogénov (tvorba haustórií, rast a vývoj
mycélia, sporulácia) sú, v závislosti od druhu
patogéna, na účinnú látku taktiež citlivé.
Captan je osvedčený kontaktný fungicíd zo sku-
piny phthalimidov. Patrí medzi viacbodové, tzv.

multi-side inhibítory respirácie. Blokuje rast my-
célia a sporuláciu hubových patogénov. Pôsobí
predovšetkým preventívne, proti chrastavitosti
jadrovín do 24 hodín po vzniku infekcie. Jeho
použitie výrazne eliminuje riziko vzniku rezisten-
cie.

FiTonics efekt
Horká pehovitosť plodov je fyziologická poru-
cha, ktorá spôsobuje nižšie kvalitatívne zatrie-
denie a zhoršuje predajnosť ovocia. Celý rad
konzumentmi vyhľadávaných odrôd jabloní je
pritom vysoko náchylný na toto poškodenie.
Výskumní pracovníci Univerzity Bonn v trojroč-
ných pokusoch potvrdili, že po aplikácii triflo-
xystrobinu dochádza v plodoch jabloní k zvýše-
niu obsahu vápnika a lepšej vyváženosti pome-
ru vápnika a draslíka. Tieto skutočnosti sa ná-
sledne prejavujú významným znížením výskytu
horkej pehovitosti plodov jadrovín. Nezanedba-
teľným prínosom pre pestovateľov je potom zvý-
šenie podielu kvalitného tržného ovocia a reduk-
cia nákladov na výživu vápnikom.

Odporúčania pre aplikáciu
Prípravok sa aplikuje preventívne, optimálne po-
dľa prognózy a signalizácie výskytu chorôb, v ob-
dobí od fázy myšieho uška (BBCH 11) do rasto-
vej fázy, keď plody majú 90 % konečnej veľkosti
(BBCH 79). Pri použití prípravku proti neskorej
chrastavitosti (do BBCH 81) sa významne ob-
medzuje výskyt pôvodcov skladových chorôb
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Návod na použitie
Plodina Škodlivý činiteľ Dávka Ochr. doba (dni)
jadroviny chrastavitosť jadrovín 1,25 -1,8 kg/ha 35

múčnatka jabloňová (0,6 kg/ha/1m výšky koruny)
skladové choroby plodov
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(Monilinia fructigena, Botrytis cinerea, Alternaria
spp., Penicillium expansum, Gloeosporium fructi-
genum a Gloeosporium album).
V závislosti na intenzite infekčného tlaku chorôb
odporúčame používať interval medzi ošetrenia-
mi v rozmedzí 7-12 dní. Pri silnom infekčnom
tlaku nie je vhodné prekročiť interval 7 dní. Flint®

Plus patrí k prvým prípravkom, u ktorých bolo
zaregistrované flexibilné dávkovanie v závislosti
na výške koruny stromu: 0,6 kg/ha/1m výšky ko-
runy. Pre bežnú výsadbu odporúčame aplikovať
min. 1,25 kg/ha. V podmienkach silného infekč-
ného tlaku, prípadne pri výške koruny 3 m je
však potrebné použiť plnú dávku 1,8 kg/ha. U in-
tenzívnych výsadieb dávku prípravku prispôsob-
te skutočnej výške koruny.

Flint® Plus aplikujte postrekovačmi a rosičmi, kto-
ré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie.
Pri voľbe množstva aplikačnej kvapaliny je dôle-
žité rešpektovať rastovú fázu a habitus ošetrova-
ných stromov. Na 1 meter výšky koruny odporú-
čame používať 500 l vody, maximálne 1500 l/ha.

Príprava aplikačnej kvapaliny
Presne odmerané množstvo prípravku sa za
stáleho miešania pomaly nasype do predmieša-
vacieho zariadenia. Po dokonalom rozpustení
prípravku sa zmes vpraví do nádrže aplikačné-
ho zariadenia do polovice naplneného vodou.
Následne sa nádrž doplní na požadovaný objem
a dôkladne sa znovu premieša. Pri absencii ta-
kéhoto zariadenia je vhodné odmerané množ-

stvo prípravku najskôr dôkladne premiešať v 3-
5 násobnom množstve vody v pomocnej nádo-
be, homogénnu zmes potom za stáleho mieša-
nia vliať do nádrže aplikačného zariadenia do
polovice naplneného vodou, doplniť na potrebný
objem a dôkladne premiešať.

Antirezistentná prevencia
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte
Flint® Plus, ani žiadny iný produkt, ktorý obsa-
huje účinnú látku zo skupiny QoI fungicídov
(kresoxim-methyl, pyraclostrobin, trifloxystrobin
ai.) viackrát ako 3x v priebehu vegetácie. Proti
chrastavitosti neaplikujte prípravky zo skupiny
QoI fungicídov kuratívne a nie viac ako 2x bez-
prostredne za sebou.

Miešateľnosť
Flint® Plus je miešateľný s väčšinou bežne pou-
žívaných insekticídov a akaricídov. V prípade
neoverených kombinácií odporúčame najskôr
otestovať miešateľnosť jednotlivých zložiek v ma-
lých množstvách. Pri príprave zmesí zásadne
nemiešajte koncentráty prípravkov, kombinač-
ných partnerov do nádrže, alebo predmiešava-
cieho zariadenia vpravujte vždy oddelene.

Integrovaná produkcia
Pri dodržaní registrovaných dávok, aplikačných
podmienok a rešpektovaní pravidiel konkrétnych
systémov môže byť Flint® Plus úspešne použitý
aj v rámci integrovaných systémov ochrany ja-
drovín.
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