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Magnicur Quick – rozsah povoleného použití přípravku 

dělitelná balení 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.   

     k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

réva plíseň šedá 0,075-0,1 %    

(7,5-10 ml/10 l 

vody) 

14 1) od začátku 

kvetení  

4) do počátku  

    skanutí 

jahodník plíseň šedá 0,15 %    

(15 ml/10 l vody) 

3 1) od začátku 

kvetení, do odkvětu  

4) do počátku  

    skanutí  

5) venkovní  

    prostory 

maliník, 

ostružiník 

plíseň šedá 0,15 %    

(15 ml/10 l vody) 

7 1) od začátku 

kvetení, do fáze 

zaměkání plodů  

4) do počátku  

    skanutí  

5) venkovní  

    prostory 

meruňka, 

třešeň, višeň 

moniliová 

hniloba 

0,1 %    

(10 ml/10 l vody) 

3 

 

1) od začátku 

vybarvování plodů, 

do konzumní 

zralosti  

4) do počátku  

    skanutí 

meruňka, 

višeň 

moniliová spála 0,1 %    

(10 ml/10 l vody) 

AT 

 

1) od začátku 

kvetení, do odkvětu  

4) do počátku  

    skanutí 

slivoň moniliová 

hniloba 

0,15 %    

(15 ml/10 l vody) 

3 1) od začátku 

vybarvování plodů, 

do konzumní 

zralosti  

4) do počátku  

    skanutí 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace 

a sklizní. 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

réva, jahodník, maliník, ostružiník, 

meruňka, třešeň, višeň, slivoň 

postřik, rosení 1x za rok 
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Nižší dávka z uvedeného rozmezí v révě se použije při nižším infekčním tlaku. 

 

Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení: 

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.   

     k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení   

    sklizně 

broskvoň moniliová 

hniloba 

0,1 % 

(10 ml/10 l vody) 

3   4) do počátku  

    skanutí 

okrasné 

rostliny 

plíseň šedá 0,1 % 

(10 ml/10 l vody) 

- 2) při ohrožení 

porostů, 

nejpozději při 

prvním výskytu 

4) do počátku  

    skanutí  

rajče plíseň šedá 0,1-0,15 % 

(10-15 ml/10 l 

vody) 

3 2) od začátku 

výskytu 

4) do počátku  

    skanutí  

5) skleníky 

salát, 

paprika  

plíseň šedá 0,1 % 

(10 ml/10 l vody) 

3 2) od začátku 

výskytu 

4) do počátku  

    skanutí  

5) skleníky 

okurka plíseň šedá 0,1 % 

(10 ml/10 l vody) 

1 2) od začátku 

výskytu 

4) do počátku  

    skanutí  

5) skleníky 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

(-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit. 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

broskvoň postřik, rosení 1x za rok  

okrasné rostliny postřik 1x za rok  

rajče postřik 3x 7 dnů 

salát, paprika, okurka postřik 3x 7-10 dnů 

 


