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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Respektujte varovné věty a symboly.



Regionální zástupci      

FMC Agro Česká republika



Zelenina | Herbicidy

Přípravek Plodina Škodlivý činitel Poznámka

Command® 36 CS brukvovitá zelenina
dvouděložné plevele, 
některé jednoděložné

kromě kedlubny

okurka setá
dvouděložné plevele, 
některé jednoděložné

tykev obecná
dvouděložné plevele, 
některé jednoděložné

fazol keříčkový
dvouděložné plevele, 
některé jednoděložné

PORTFOLIO FMC



Zelenina | Herbicidy

Přípravek Plodina Škodlivý činitel Poznámka

Gramin® mrkev, petržel
jednoděložné plevele, 
pýr plazivý

semenné porosty

rajče
jednoděložné plevele, 
pýr plazivý

Quantum® tykev obecná
dvouděložné plevele, 
lipnicovité jednoleté

tykev na semeno

Safari® 50 WG řepa salátová dvouděložné plevele

čekanka salátová dvouděložné plevele
pouze pro kořeny          
k rychlení

PORTFOLIO FMC



Zelenina | Insekticidy & Moluskocidy

Přípravek Plodina Škodlivý činitel Poznámka

Benevia® zelenina saví a žraví škůdci NOVINKA

Coragen® 20 SC zelenina žraví škůdci ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE

Explicit® Plus okurka, rajče, paprika housenky motýlů skleníky

rajče
makadlovka               
Tuta absoluta

skleníky

paprika křísi skleníky

baklažán housenky, křísi skleníky

salát, špenát housenky, housenice skleníky

salát, špenát housenky, housenice pole

Sluxx® HP zelenina slimáci, plzáci
pole i skleník, možnost 
použití v eko-zemědělství

PORTFOLIO FMC



Explicit® Plus x Steward®

MINORITNÍ POUŽITÍ | VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRU

x

x



Zelenina | Fungicidy

Přípravek Plodina Škodlivý činitel Poznámka

Cuproxat® SC cibule, cibule šalotka plíseň cibulová

možnost použití             
v ekologickém 
zemědělství

česnek plíseň cibulová

okurka plíseň okurková

cuketa,                                   
tykev s jedlou slupkou

plíseň okurková

fazol na lusky antraknóza fazolu

PORTFOLIO FMC



Zelenina | Listová výživa

Přípravek Plodina Obsah živin

RapsimsTM brukvovitá zelenina B 3,40%  |  50 g/l

Mn 6,20%  |  90 g/l

Mo 0,27%  |  4 g/l

Zn 4,80%  |  70 g/l

N 5,60%  |  82 g/l

S 11,00%  |  160 g/l

Balení: 10 l Celkem živin 456 g/l

PORTFOLIO FMC



Benevia®

Benevia®

Insekticid na bázi nové účinné látky

proti širokému spektru žravých a savých škůdců

v řadě druhů zeleniny, bramboru a jahodníku.

NOVINKA 2020
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Typ přípravku insekticid

Účinná látka cyantraniliprole 100 g/l (= Cyazypyr®)

Skupina diamidy (IRAC 28)

Formulace OD (olejová disperze)

Působení kontaktní a požerové / translaminární

Plodina zelenina, jahodník, brambor

Škodlivý činitel žraví a saví škůdci

Aplikační omezení Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně 
zdrojů povrchové vody pro aplikaci do kořenové zeleniny. 

Riziko pro včely Nebezpečný pro včely. Přípravek je nebezpečný pro včely při aplikaci   
v cibuli, cibuli šalotce, česneku, jahodníku, mrkvi, petrželi kořenové, 
pastináku, celeru, ředkvi, tuřínu, květáku, brokolici, zelí hlávkovém            
a růžičkové kapustě. Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný 
včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté 
třetí hodiny příslušného dne

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

Benevia®



Molice

Minující škůdci

Dvoukřídlí

Brouci

Křísi a křísci

Motýli

Třásněnky

Mšice

Nosatcovití

Benevia®

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU PROTI ŽRAVÝM A SAVÝM ŠKŮDCŮM



Muscle

Muscle
fibre

Muscle
fibril

Ryanodine receptors

Depleted
Internal
Ca++ store

Internal
Ca++ store

Benevia®

Sval

Svalová
vlákna

Svalová
vlákna

Zásoba 
Ca++

Ryanodinové
receptory

Vyčerpaná
zásoba Ca++

UNIKÁTNÍ ZPŮSOB ÚČINKU

Cyazypyr® se váže na ryanodinové receptory, které mají důležitou roli na funkčnost

svalů hmyzu. Navázání účinné látky způsobuje nekontrolované uvolňování vápníku,

jehož regulovaný přísun do buněčné cytoplazmy je nezbytný pro svalové kontrakce,

a tím dochází k snížené mobilitě, zastavení příjmu potravy a uhynutí škůdce.

Cyazypyr®



Ošetření vrchní části listu + 1 den, infestace spodní 
části listu larvami 2. instaru 

zápředníčka polního 

+ 5 dní po aplikaci, 
vyhodnocení účinnosti

Cyazypyr® (ošetřený list) Neošetřená kontrola

Cyazypyr® | VYNIKAJÍCÍ TRANSLAMINÁRNÍ ÚČINNOST

Benevia®



Cyazypyr® (IRAC 28) 

nevykazuje křížovou rezistenci s účinnými látkami z jiných skupin

▪ Dostupná data potvrzují, že účinná látka Cyazypyr® není ovlivněna běžně se 
vyskytujícími mechanismy rezistence

▪ Je účinný proti škůdcům, kteří jsou ohroženi rezistencí anebo jsou rezistentní k jiným 
účinným látkám

▪ Zkoumány byly populace těchto skupin škůdců:

MŠICE

MOLICE

BROUCI

MOTÝLI

TŘÁSNĚNKY

KŘÍSI

Benevia®

IDEÁLNÍ DO ANTIREZISTENTNÍCH PROGRAMŮ



6,82

6,36

1,68

0,29

Cyazypyr® active ingredient

Spinetoram

Metaflumizone

Emamectin benzoate

Čas do zastavení žíru (LT50 v hodinách) 
Můra zelná (Mamestra brassicae), larvy na listech zelí

Cyazypyr® potřebuje méně než 30 minut k zastavení žíru 50% z celkového počtu larev  

RYCHLÁ ÚČINNOST | RYCHLÉ ZASTAVENÍ AKTIVIT ŠKŮDCE

Benevia®

Standard 1

Standard 2

Standard 3



Benevia®

POUŽITÍ ADJUVANTU

● Zlepšuje průnik účinné látky skrz kutikulu a pokožku listu do vnitřních pletiv

● To je důležité zejména při hubení savých škůdců, kteří sají uvnitř listu

●
Formulace přípravku obsahuje významné % oleje,                                                                      
přesto přidání např. olejového smáčedla může zlepšit účinnost proti savým škůdcům

● Etiketa: Codacide® (95% řepkový olej), nebo obdobný adjuvant

● Použití adjuvantu je doporučeno při hubení molice, třásněnky, mšice
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ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

Benevia®

Plodina Škodlivý organismus
Dávkování

l/ha
OL Poznámka

brambor mandelinka bramborová 0,125 14 BBCH 12-70

cibule, 

cibule šalotka

třásněnka zahradní,     

květilka cibulová
0,75 1 BBCH 12-80

česnek
třásněnka zahradní,     

květilka cibulová
0,75 1 BBCH 12-80

mrkev, petržel 

kořenová, pastinák, 

celer, ředkev, tuřín

housenky 0,6 14 BBCH 11-89

mrkev, petržel 

kořenová, pastinák, 

celer, ředkev, tuřín

pochmurnatka mrkvová 0,75 14 BBCH 11-89
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ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

Benevia®

Plodina Škodlivý organismus
Dávkování

l/ha
OL Poznámka

květák, brokolice,    

zelí hlávkové,    

kapusta růžičková

housenky 0,4-0,5 7 BBCH 12-49

květák, brokolice,    

zelí hlávkové,    

kapusta růžičková

květilka zelná 0,75 7 BBCH 19-49

květák, brokolice,    

zelí hlávkové,    

kapusta růžičková

molice vlaštovičníková 0,75 7 BBCH 12-49

jahodník
květopas jahodníkový, 

blýskavka červivcová
0,75 1 BBCH 12-89
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ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ – MINORITNÍ POUŽITÍ

Benevia®

Plodina Škodlivý organismus
Dávkování

l/ha
OL Poznámka

ředkvička housenky 0,6 l/ha 14 BBCH 11-89

ředkvička, 

ředkev, tuřín
květilka zelná 0,75 l/ha 14 BBCH 11-89



Benevia®

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI | Používejte vždy v souladu s etiketou přípravku

Plodina Škůdce Termín aplikace

brambor
mandelinka 
bramborová

v době kladení vajíček 
nebo při výskytu prvních larev

Přípravek spolehlivě hubí i populace rezistentní k jiným účinným látkám 
resp. skupinám účinných látek 



Benevia®

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI | Používejte vždy v souladu s etiketou přípravku

Plodina Škůdce Termín aplikace

cibule
cibule šalotka
česnek

třásněnka 
západní

v době kladení vajíček až výskytu prvních larev

květilka 
cibulová

na začátku letu dospělců (dle signalizace)

mrkev
petržel kořenová
pastinák
celer
ředkev, tuřín

pochmurnatka 
mrkvová

na začátku letu dospělců (dle signalizace)

housenky 
motýlů

v době kladení vajíček až výskytu prvních larev

květák 
brokolice
zelí hlávkové
kapusta růžičková

květilka zelná na začátku letu dospělců (dle signalizace)

molice 
vlaštovičníková

v době kladení vajíček až výskytu prvních larev
(doporučeno v TM s olejovým smáčedlem)

housenky 
motýlů

v době kladení vajíček až výskytu prvních larev



Benevia®

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI | Používejte vždy v souladu s etiketou přípravku

Plodina Škůdce Termín aplikace

ředkvička
housenky 
motýlů

v době kladení vajíček až výskytu prvních larev

ředkvička
ředkev
tuřín

květilka zelná na začátku letu dospělců (dle signalizace)

jahodník

květopas 
jahodníkový

na začátku objevení dospělců,
tj. ještě před kladením vajíček do poupat

blýskavka 
červivcová

v době kladení vajíček až výskytu prvních larev



Benevia®

NOVÝ INSEKTICID S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU

● Nová účinná látka s unikátním způsobem účinku

● Translaminární působení

● Hubení širokého spektra savých a žravých škůdců včetně molic a třásněnek

● Hubení mandelinky bramborové včetně rezistentních populací

● Hubení více vývojových stadií škůdců (v závislosti na druhu škůdce)

● Rychlý nástup účinku a zastavení škodlivého působení (žír, přenos virů)

● Vysoká úroveň tolerance k přirozeným nepřátelům škůdců, použití v systémech IPM

● Redukce stresu z napadení, podpora vitality a výnosového potenciálu rostlin

● Příznivé toxikologické vlastnosti (nízká toxicita pro savce, ptáky, ryby, užitečné členovce)

● Příznivý environmentální profil (rychlá degradace v půdě a ve vodě)

●

Eliminace škůdců a šetrnost k užitečnému hmyzu v raných fázích vývoje rostlin vede       
k odstranění stresu z napadení, snižuje riziko virových chorob a je základem dosažení 
požadovaného výnosu a kvality produkce



Coragen® 20 SC

Coragen® SC
Inovativní insekticid k ochraně polních

i speciálních plodin proti žravým škůdcům.

ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE
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CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU 

Typ přípravku insekticid

Účinná látka chlorantraniliprole 200 g/l (= Rynaxypyr®)

Skupina diamidy (IRAC 28)

Formulace SC

Působení kontaktní a požerové / lokálně systémové

Plodina jabloň, hrušeň, réva vinná, brambor, kukuřice 

+ rozšíření registrace: slivoň, zelenina (různé druhy)

Škodlivý činitel žraví škůdci

Aplikační omezení vyloučen z použití v OP II. st. zdrojů podzemní vody;

jabloň, hrušeň: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na 

svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od 

povrchových vod < 16 m, slivoň: < 20 m;

mrkev, kořenová zelenina: na pozemcích svažujících se k povrchovým 

vodám pouze při použití vegetačního pásu o šířce min. 5 m

Balení 300 ml / 1 l → od 2020

Coragen® 20 SC
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Plodina Škodlivý organismus Dávkování
ml/ha

OL Poznámka

jabloň,
hrušeň

obaleč jablečný
obaleči pupenoví
obaleči slupkoví
podkopníčci

160 14

dle signalizace
BBCH 70-87
max. 1x
700-1.000 l vody/ha

réva vinná
obaleč jednopásý
obaleč mramorovaný

150 28 dle sign., max. 1x

brambor mandelinka bramborová 50 - 60 14 dle sign., max. 1x

kukuřice zavíječ kukuřičný 100 7 dle sign., max. 1x

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

Coragen® 20 SC
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Plodina Škodlivý organismus Dávkování

ml/ha

OL Poznámka

slivoň
obaleči (Cydia spp.)

tj. např. obaleč švestkový
160-263 14

dle signalizace, 

max. 1x

květák, brokolice, 

zelí hlávkové, kapusta

zápředníček polní, můra 

zelná, bělásek řepový, 

bělásek zelný, zavíječ 

zelný, obaleč pryšcový

125 1
BBCH 12-49,  

max. 1x

mrkev pochmurnatka mrkvová

175 21
BBCH 15-49,  

max. 1xkořenová zelenina
pochmurnatka mrkvová, 

housenky motýlů

rajče makadlovka Tuta absoluta 263 1 skleníky, max. 2x

ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE

Rajče: od 07/2019 | Ostatní: od 2020

Coragen® 20 SC



Coragen® 20 SC
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◼ Zelenina (registrované druhy/použití na poli)

Housenky motýlů

od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek

Pochmurnatka mrkvová

během kladení vajíček, před vrcholem náletu dospělců

◼ Rajče (skleníky)

Makadlovka

podle signalizace, 

od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI | ZELENINA/RAJČE

Používejte vždy v souladu s etiketou přípravku
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◼ Brambor / mandelinka bramborová

podle signalizace, na začátku líhnutí larev;

BBCH 31-60 (začátek zakrývání řádků až počátek kvetení)

◼ Kukuřice / zavíječ kukuřičný

podle signalizace, 

od začátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek;

BBCH 14-55 resp. BBCH 73-87

Coragen® 20 SC

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI | BRAMBOR/KUKUŘICE

Používejte vždy v souladu s etiketou přípravku



INOVATIVNÍ INSEKTICID BEZPEČNÝ PRO OPYLOVAČE 

● Účinná látka s lokálně systémovou účinností

● Hubení širokého spektra škůdců 

● Převážně larvicidní a ovilarvicidní působení

● Rychlá s dlouhodobá účinnost nezávislá na teplotě

● Hubení populací škůdců s rezistencí k jiným účinným látkám

●
Maximální tolerance k opylovačům, predátorům (např. Typhlodromus pyri)                                         
a parazitoidům (např. Aphidius rhopalosiphi)

● Vhodný do systému integrované produkce (IPM/SISPO)

● KUKUŘICE ➔ top řešení zavíječe + pozitivní vliv na snížení obsahu mykotoxinů

● BRAMBOR ➔ účinné hubení mandelinky včetně rezistentních populací

● SADY/RÉVA ➔ top řešení obalečů ideální pro integrovanou produkci

● ZELENINA ➔ novinka s výborným poměrem cena/výkon

Coragen® 20 SC



Ochrana bramboru

Přípravek Účinná látka Škodlivý činitel Poznámka

Cetus® clomazone + metribuzin dvouděložné plevele není doporučeno pod fólií

Command® 36 CS clomazone dvouděložné plevele není doporučeno pod fólií

Gramin® quizalofop-P-ethyl dvouděložné plevele

Benevia® Cyazypyr® mandelinka

Coragen® 20 SC Rynaxypyr® mandelinka

Ecail® Ultra thiacloprid mandelinka, mšice

Fury® 10 EW zeta-cypermethrin mandelinka

Nexide® gamma-cyhalothrin mšice

Sluxx® HP fosforečnan železitý slimáci, plzáci i pro ekozemědělství

Criterium® benalaxyl + mancozeb plíseň

Cuproxat® SC síran měďnatý zásaditý plíseň i pro ekozemědělství

Penncozeb® 75 DG mancozeb plíseň

Vendetta® azoxystrobin + fluazinam plíseň, hnědá skvrnitost
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Děkuji za pozornost, těším se na spolupráci

a přeji úspěšný rok 2020!

FMC Agro Česká republika spol. s r.o. | Na Maninách 876/7 | 170 00 Praha 7 | www.fmc.com


