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TABUĽKA KOMPATIBILITY S FUNGICÍDMI  
Účinná látka  Obchodný názov  Kompatibilita  

boscalid  Cantus  pleseň sivá  

hydroxid meďnatý  Kocide 2000  peronospóra viniča  

Champion 50 WP  peronospóra viniča  

Champ flow  peronospóra viniča  

Funguran  peronospóra viniča  

oxychlorid medi  Flowbrix  peronospóra viniča  

Kuprikol 50  peronospóra viniča  

Cuprocaffaro  peronospóra viniča  

Cuprocaffaro micro  peronospóra viniča  

cyprodinil + fludioxonil  Switch 62,5 WG    

dithianon  Delan 700 WDG    

fenhexamid  Teldor 50 EC    

folpet  Folpan 80 WDG    

captan  Merpan 80 WDG    

fosetyl Al+ oxychlorid Cu  Aliette Bordeaux  peronosóra viniča  

kresoxim methyl  Discus    

macozeb  Dithane 45 M    

Dithane DG    

Novozir MN 80    

meptyldinocap  Karathane New    

metiram  Polyram WG    

myclobutanil  Talent  múčnatka viniča  

penconazole  Topas 100 EC  múčnatka viniča  

proquinazid  Talendo  múčnatka viniča  

pyrimethanil  Mythos 30 SC  pleseň sivá  

quinoxyfen  IQ Crystal  múčnatka viniča  

síra  Sulikol K    

Thiovit Jet    

Kumulus WG    

tebuconazole  Orius 25 EW  múčnatka viniča  



Horizon 250 EW  múčnatka viniča  

Ornament 250 EW  múčnatka viniča  
     

thiophanate-methyl  Topsin 500 EC  múčnatka viniča,          
pleseň sivá  

trifloxystrobin  Zato 50 WG    
  

Vysvetlivky  
  KOMPATIBILNÝ v TM - bez významnej redukcie klíčenia spór AQ 10®  
  NEKOMPATIBILNÝ, nemiešajte s AQ 10®!; spôsobujú významnú redukciu 

klíčenia spór AQ 10; nekompatibilné fungicídy aplikujte 5 dní pred a 5 dní po  
aplikácii AQ 10®  

  
Všetky prípravky boli testované v dávkach odporúčaných výrobcom. AQ 10®miešajte s 

fungicídmi iba po ich predchádzajúcom zriedení v nádrži postrekovača. Nikdy nemiešajte 
AQ 10®s fungicídmi v ich koncentrovanej forme.   

  
Miešateľnosť AQ 10®   
Prípravok AQ 10® sa môže miešať spolu s insekticídmi, kompatibilnými fungicídmi, s hnojivami (okrem 
hnojív s vysokým pH) multifunkčnou pomocnou látkou AGROVITAL a pomocnými látkami na báze 
parafínového oleja.   

  
Upozornenie   
V prípade použitia TM prípravku AQ 10® s inými prípravkami na ochranu rastlín, rešpektujte ochrannú 
dobu toho prípravku, ktorý má dlhšiu ochrannú dobu! Neaplikujte v čase, keď je teplota vyššia ako  35 
°C!  
  
Príprava  postrekovej  kvapaliny   
Odvážené množstvo  prípravku  AQ 10® vsypte do 100 ml nádoby s vodou, tesne uzavrite a zamiešajte. 
Počas 15 – 30 minút niekoľkokrát dôkladne zamiešajte do vytvorenia jemnej disperzie. Tým dôjde k 
dôkladnému rozpusteniu a aktivácii vitálnych spór Ampelomyces quisqualis. Následne za stáleho 
miešania vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž 
na  požadovaný objem. Pre zlepšenie podmienok pre klíčenie spór odporúčame použitie 0,3 l/ha 
pomocnej látky AGROVITAL. Ideálne je použiť zmes bezprostredne po namiešaní. Namiešaný prípravok 
AQ 10® nenechávajte stáť dlhšie ako 12 hodín -životnosť spór Ampelomyces quisqualis sa tým znižuje.   
  
Aplikácia   
Aplikáciu prípravku AQ 10® vykonávajte v skorých ranných hodinách alebo neskoro večer, keď je 
vzdušná vlhkosť a ovlhčenie listov najvyššie. Ideálne je aby po dobu aspoň 3 hod. po aplikácii neklesla 
relatívna vlhkosť vzduchu pod 60%. Tieto podmienky zabezpečia maximálne klíčenie spór  AQ 10® na 
ošetrovanom poraste.   
  
Pre viac informácií navštívte našu webstránku www.asra.sk alebo nás kontaktujte na emailovej adrese: 
office@asra.sk   
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