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Návod k použití

Plodina Škodlivý organizmus Dávka OL (dny) Poznámka

Řepka olejka, 
hořčice 

fomová hniloba brukvovitých, 
alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň 
zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých

1 l/100 kg AT
výsevek  
3–6 kg/ha

Návod k použití - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009 

Plodina Škodlivý organizmus Dávka OL (dny) Poznámka

Ředkev olejná, 
řepice olejná, 
hořčice sarept-
ská

fomová hniloba brukvovitých, 
alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň 
zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých

1 l/100 kg AT
výsevek 
2,5–6 kg/ha

Scenic® Gold
Účinná látka
fluopikolid 200 g/l
fluoxastrobin 150 g/l

Kombinované fungicidní mořidlo ve formě ka-
palného suspenzního koncentrátu pro moření 
osiva řepky olejky ,hořčice, ředkve olejné, ře-
pice olejné a hořčice sarepské proti houbovým 
chorobám.

Balení a hmotnost
HDPE kanystr 5 l

Působení přípravku
Scenic® Gold je základním prvkem fungicidní ochra-
ny v počátečních fázích vývoje rostlin, podporuje 
kvalitu a rychlost vzcházení. Zaručuje vyváženou 
konkurenceschopnost jednotlivých rostlin, což je 
základem zdravého a vyrovnaného porostu. Za-
braňuje šíření  houbových patogenů do pozděj-
ších růstových fází rostlin. Scenic® Gold byl vyvinut 
k ochraně řepky olejky a hořčice proti chorobám 
pocházejícím z osiva či z půdy. Jeho předností je 
účinnost i na rozšiřujícího se patogena plíseň zel-
nou již od počátku vegetace. Dále působí v období 
klíčení a vzcházení proti komplexu chorob způso-
bujíích padání klíčních rostlin, proti fomově hnilobě 
a altérnáriové skvrnitosti brukvovitých.
Fluopicolide představuje novou chemickou skupinu 
(benzamidy) s novým způsobem účinku u něhož 

nebyla zaznamenána cross rezistence na houby 
ze skupiny Oomycetes. Vyznačuje se konzistentní 
vysokou preventivní účinností, ale také antisporu-
lačním efektem s kurativním účinkem.
Fluoxastrobin je širokospektrální fungicidní účin-
ná látka ze skupiny strobilurinů. Působí kontaktně 
a částečně penetruje do ošetřeného osiva.
Nebyl zaznamenán negativní vliv při přeskladnění 
osiva.

Dávkování a doporučení pro aplikaci
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým po-
stupem platným pro daný typ aplikačního zařízení.
Pro snížení prašnosti a dosažení optimální pokryv-
nosti doporučujeme aplikovat s Peridiam® Quality 
208 nebo 009, zároveň se zaprašovadlem Fluency 
Powder proti spékání namořeného osiva, pro rovno-
měrné pokrytí a barevnost.
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