
Spoľahlivá ochrana 
už od 5 °C

Scala®

n  Účinná látka pyrimethanil znižuje riziko rezistencie 
v aplikačných sledoch (rozdielny spôsob účinku)

n  Spoľahlivo funguje aj za nestáleho počasia  
a pri nízkych teplotách od 5 °C

n  Kontaktný fungicíd s fumigačným efektom,  
naviac s kuratívnym účinkom
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Prípravok Scala® je priamym 
nástupcom známeho prípravku  
Mythos® 30 SC. Jedná sa o rov-
nakú účinnú látku. Obsahuje väč-
šie množstvo účinnej látky na liter 
a má detailnejšie odporučenie pre 
dávkovanie. Pre pestovateľov ja-
drovín, viniča a jahôd znamená 
Scala® spoľahlivý a špecializovaný 
prípravok, ktorý možno aplikovať 
už pri nízkych teplotách a vďaka 
variabilnému dávkovaniu je možné 
použiť šetrnejšie množstvo prí-
pravku pri zachovaní dostatočnej 
účinnosti, ktorá je v priebehu 48 
hodín od vzniku infekcie dokonca 
aj kuratívna.     

Scala® je fungicidný prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) 
proti chrastavitosti jadrovín a proti pliesni sivej na viniči a jahodách. 

Účinná látka pyrimethanil je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným 
mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické 
fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným 
účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) a naviac po dobu 2-3 dní aj kuratívne.

Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú 
na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa spomaľuje a prerušuje infekčný proces. 
Spoľahlivo účinkuje aj pri teplotách už od 5 °C , kedy systemické fungicídy zo sku-
piny DMI zlyhávajú.

Aplikačné okná prípravku Scala® v jadrovinách, viniči a jahodách

Technické údaje
Účinná látka:  pyrimethanil 400 g/l
Formulácia:  suspenzný koncentrát (SC)
Spektrum účinku:   chrastavitosť jadrovín, pleseň sivá na viniči a jahodách 
Plodina:  jadroviny, vinič, jahody

Plodina Aplikačná dávka Ochranná lehota

Jadroviny 0,375 l/ha/m výšky koruny stromu AT

Vinič

0,5 - 1,0 l/ha - do začiatku kvitnutia - 
BBCH 61

1,5 l/ha - od začiatku kvitnutia do nasad-
zovania bobúľ - BBCH 61-71

2,0 l/ha - od nasadzovania bobúľ po 
veľkosť hrášku - BBCH 71-75

28 dní

Jahody 2,5 l/ha 7 dní

Max. počet aplikácií v plodine a sezóne: jadroviny 3x, vinič a jahody 1x

Scala®

Registrované aplikačné rozmedzie podľa signalizácie do BBCH 69

Registrované aplikačné rozmedzie podľa signalizácie do BBCH 75, OL 28 dní

Registrované aplikačné rozmedzie od začiatku do konca kvitnutia, OL 7 dní

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Tento materiál má iba informatívny 
charakter. Rešpektujte varovné vety a symboly uvedené na etikete.


