
SISTEMIČNI FUNGICID

PROMINO 300 EC

NAČIN DELOVANJA
Sredstvo PROMINO 300 EC vsebuje aktivno snov protiokonazol, ki spada v skupino DMI fungicidov, ki 
inhibirajo biosintezo ergosterola. Deluje sistemično, preventivno in kurativno.

AKTIVNA SNOV: protiokonazol 30 %
FORMULACIJA : koncentrat za emulzijo (EC)
UPORABA NA: ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimni in jari tritikali,  
ozimni in jari oljni ogrščici
UPORABA PROTI: v pšenici za zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in zmanjševanje okužb s pšenično 
listno pegavostjo (Zymoseptoria tritici), temno pegavostjo pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in 
fuzariozami (Fusarium spp.),  v ječmenu za zatiranje  ječmenove rje (Puccinia hordei) in ječmenove mrežaste 
pegavosti (Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.), v rži za zatiranje 
rženega ( ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ržene rje (Puccinia recondita), v tritikali 
za zatiranje ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) ter za zmanjševanje okužb s pšenično 
listno pegavostjo (Zymoseptoria tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.), v oljni ogrščici za delno zmanjševanje 
okužb s suho trohnobo stebla ogrščice (Plenodomus lingam) in za zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Scle-
rotinia sclerotiorum).
KARENCA : Karenca je zagotovljena s časom uporabe.
PAKIRANJE : 1L 

0,65 L/ha 0,65 L/ha

OZIMNA IN JARA PŠENICA

UPORABA PROTI: za zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in zmanjševanje okužb s pšenično listno 
pegavostjo (Zymoseptoria tritici), temno pegavostjo pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in fuzariozami 
(Fusarium spp.)
ODMEREK: 0.65 L/ha
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni s 14 dnevnim razmakom med 
tretiranji. 
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OZIMNI IN JARI JEČMEN

UPORABA PROTI: za zatiranje  ječmenove rje (Puccinia hordei) in ječmenove mrežaste pegavosti 
(Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.), 
ODMEREK: 0.65 L/ha
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni s 14 dnevnim 
razmakom med tretiranji.  
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OZIMNA OLJNA OGRŠČICA   

JARA OLJNA OGRŠČICA   

OZIMNA OLJNA OGRŠČICA

UPORABA PROTI: za delno zmanjševanje okužb s suho trohnobo stebla ogrščice (Plenodomus lingam), za 
zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum) 
ODMEREK: 0.6 L/ha
Dovoljeno je samo spomladansko tretiranje.
Tretiranje za delno zmanjševanje okužb s suho trohnobo stebla se opravi, ko se pojavijo prvi znaki bolezni, do 
razvojne faze, ko je viden prvi venčni list, cvetni brsti pa so še vedno zaprti (»rumeni brst«) (do BBCH 59).         
Tretiranje za zmanjševanje okužb z belo gnilobo se opravi  ko se pojavijo prvi znaki bolezni, od razvojne faze ko 
je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69).

JARA OLJNA OGRŠČICA

UPORABA PROTI: za delno zmanjševanje okužb s suho trohnobo stebla ogrščice (Plenodomus lingam), za 
zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum) 
ODMEREK: 0.6 L/ha
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni z 21 dnevnim razmakom med 
tretiranji.
Tretiranje za delno zmanjševanje okužb s suho trohnobo stebla se opravi, ko je viden prvi venčni list, cvetni 
brsti pa so še vedno zaprti (»rumeni brst«) (BBCH 16- 59).                       
Tretiranje za zmanjševanje okužb z belo gnilobo se opravi,  ko se pojavijo prvi znaki bolezni, od razvojne faze, 
ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69).
Priporočena poraba vode je 200-400 L.


