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Doporučená ochrana BASF

Tango®
 Super je jeden z nejpoužívanějších fungicidů 

v České republice, který pěstitelům nabízí vysokou profita
bilitu s uni ver zálním použitím v cukrové řepě za výbornou 
cenu. Tento kombinovaný fungicid (obsahuje 84 g.l–1 epoxi
co nazolu + 250 g.l–1 fenpropimorfu) působí nejen proti nej
výz nam něj  šímu onemocnění cukrové řepy – cerkosporové 
lis tové skvrnitosti řepy (dříve skvrnatičce řepné), ale také proti 
dalším choro bám – padlí řepy, ramuláriové listové skvrnitosti 
řepy (dříve větev natce řepné) a rzivosti řepy. Přípravek 
Tango®

 Super má preventivní, kurativní a era dikativní 
účinnost a je zaregistrován v dávce 1 l.ha–1. Použít za 
vegetaci lze 2×. 

Efektivní ochrana cukrovky fungicidem Tango®
 Super 

vychází ze správného určení období počátku napadení 
porostu. Proto je základem pečlivá kontrola cukrovky již od 
počátku července. Kontrolu zaměřujeme na plně vyvinuté 
listy a počítáme podíl napadených listů. Intenzita napadení 
jednotlivých listů nerozhoduje, za napadený je počítán i list 
s jedinou skvrnou. 

V našich pokusech v Evropě i v České republice bylo 
po tvr zeno navýšení výnosu cukrové řepy v průměru o 4 % 
ve srovnání s ne ošet řenou kontrolou. Účinnost na choroby 
je také vysoká. Proti cerko sporióze dosáhl přípravek Tango®

 

Super v 51 poku sech téměř 80% účinnosti, proti padlí 93% 
(v 35 poku sech), proti rzivosti 91% (v 58 pokusech), a do
konce má efekt i na ramuláriovou listovou skvrnitost. Fungicid 
Tango®

 Super je váš spolehlivý ochránce porostů cukrové řepy 
proti houbovým chorobám s vysokou profitabilitou.

Podle výsledků pozorování a odpočtu mohou nastat dvě 
základní modelové situace:

Situace 1
Napadeno je více než 5 % listů – je nutné okamžité ošetření 
přípravkem Tango®

 Super. 
Za tři až čtyři týdny provedeme nový průzkum porostu. Druhé 
ošetření je nezbytné, pokud je v dalším průzkumu objeveno 
do 30. 8. (při plánovaném pozd ním termínu sklizně do 10. 9.) 
více než 60 % napadených listů. Tento model je určen pro 
střední a pozdní termíny sklizně.
Model ošetření:  Tango®

 Super 0,8 – 1 l.ha–1 
 + Tango®

 Super 0,7 – 1 l.ha–1.
Situace 2
Do 15. 7. není napadeno více než 5 % listů – není nutný 
oka  mžitý zásah. Pokračujeme však v dalších pravidelných 
prů zku mech do 30. 8., a jeli napadeno více než 60 % listů, 
je nutné fungicidní ošetření přípravkem Tango®

 Super. Tento 
model je určen pro rané termíny sklizně.
Model ošetření: Tango®

 Super 1 l.ha–1.

Závěr

Tango®
 Super nabízí prověřený systém, na který se lze 

spo leh nout a který je prověřen jak v pokusech, tak i na 
pro voz ních plochách u nás i v zahraničí. Zásadou ošetření 
je kva litní fungicid aplikovaný na počátku infekce, který se 
v pří padě potřeby za cca 4 týdny doplní.
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Tango® Super v cukrovce rozhodně nezklame:                                                        
zkušenosti s tímto ošetřením jsou více než pozitivní

TANGO® SUPER IN SUGAR BEET CERTAINLY DOES NOT DISAPPOINT:

EXPERIENCE WITH THIS TREATMENT IS MORE THAN POSITIVE

FIREMNÍ SDĚLENÍ

Snížení intenzity napadení cerkosporovou listovou skvrnitostí Snížení intenzity napadení padlím řepy


