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firemní sdělení

Difure Pro – komplexní fungicid do cukrové řepy 
společnosti Belchim

roman lesa – Belchim

Do povědomí odborné veřejnosti se belgická společnost 
Belchim Crop Protection dostala zejména přípravky na 
ochranu vinné révy a brambor. V posledních letech dochází 
k rozšiřování pole působnosti o produkty do obilnin, řepky, 
kukuřice a v neposlední řadě i cukrové řepy. V letošním 
roce přichází společnost se zcela novým fungicidem pro 
kontrolu nejčastějších listových chorob cukrovky a krmné 
řepy, Difure Pro.

Základní charakteristika

Difure Pro je zcela novou kombinací azolů do cukrovky 
a krmné řepy. Jedná se o kombinaci dvou účinných látek, 
difenokonazol 150 g.l–1 a propikonazol 150 g.l–1. Obě 
účinné látky patří do chemické skupiny DMI triazolů, kdy 
působí jako demetylační inhibitor. Difure Pro je systémový 
fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován 
listy a v rostlině se šíří akropetálně (směrem nahoru) a transla-
minárně (přípravek se dostane skrz pletiva i na neošetřenou 
stranu listu). 

Cílové choroby

Působí zejména proti cerkosporové skvrnitosti (Cercospora 
beticola), která může snížit výnos o 10–30 %. Jistě máte ještě 
v živé paměti silný tlak cerkosporiózy v roce 2012. Mezi další 
choroby patří ramulariová skvrnitost (Ramularia beticola), 
padlí řepy (Erysiphe betae), které může v nejhorším případě 
snížit výnos cukru o 6–10 %, a v neposlední řadě rzivost (Uro-
myces betae), která však v ČR nepředstavuje takový problém. 

Dávkování a doba aplikace

Ošetření je vhodné provádět od BBCH 40, kdy dochází 
ke kompletnímu uzavření porostu a většina rostlin sousedních 
řádků se nedotýká. Doporučené dávkování je 0,6 l.ha–1 při 
dávce vody kolem 100–500 l.ha–1. Maximální počet aplikací 
v plodině je 2× za sezónu s intervalem mezi aplikacemi 14 dní. 
Ochranná lhůta je 21 dní.

Doplňující informace

Ošetřené nadzemní části se nedoporučuje používat pro 
krmení hospodářských zvířat. K zabránění vzniku rezistence 
neaplikujte tento přípravek, nebo jiný s obsahem účinné látky 
ze skupiny azolů po sobě; je vhodné kombinovat fungicidy 
s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo 
co nejdříve na počátku životního cyklu houby.

lesa: Difure Pro – komplexní fungicid do cukrové řepy společnosti Belchim

EC - 150 g/l difenokonazol + 150 g/l propikonazol

  preventivní a kurativní účinek

  komplexní ochrana proti houbovým chorobám cukrovky a krmné řepy

  kombinace 2 účinných látek zvyšuje účinnost

  výborný poměr ceny a užitku

Komplexní fungicid do cukrové řepy

Regionální zástupci v České republice :
Ing. Dita Kourková - dita.kourkova@belchim.com,
tel. + 420 727 858 856
Ing. Robert  Schäffer - robert.schaffer@belchim.com
tel. + 421 911 835 661  (+420 727 991 171)
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Ing. Michaela Boušková - michaela.bouskova@belchim.com
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