
FAXER STÉBLOLAMU BOXER

Působení přípravku : FAXER je fungicid 

s preventivním a kurativním účinkem 

proti septorióze pšenice (Septoria tritici) 

a stéblolamu (Pseudocercosporella 

herpotrichoides) na pšenici ozimé a jarní, 

pšenici tvrdé, žitu a tritikale.

Má translaminární a lokálně systemický 

způsob účinku.

    Vynikající proti chorobám pat stébel a braničnatkám

    Lokálně systémový účinek – účinná látka :

 • Zůstává na povrchu listu/stonku

 • Se neředí a proto dlouho chrání

    Účinný proti tzv. pravému stéblolamu R typu, který je v CZ velmi rozšířen – více než 60 %

    Chrání i proti dalším chorobám jako jsou fuzariozy a listové choroby ječmene

    Ekonomicky výhodná aplikace

Detaily produktu 
Účinná látka
prochloraz 450 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)
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Plodina Škodlivý organismus
Dávkování, 
mísitelnost

OL
Termín
aplikace

pšenice, žito, tritikale stéblolam, braničnatka pšeničná 1 l/ha AT BBCH 30-32

Maximální počet aplikací v plodině – 1 x.

5 L

Mísitelnost:
Přípravek je mísitelný s jinými přípravky. Při přípravě směsí postupujte v souladu s platnými právními 
předpisy. Doporučuje se předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci a 
následně ošetřit malou část porostu za účelem vyzkoušení biologické kompatibility

Působení
Přípravek Faxer obsahuje úč. látku prochloraz, která není typickým azolem, patří na základě mechanismu 
svého účinku do FRAC skupiny 3 (inhibitory biosyntézy ergosterolu). Z tohoto důvodu není vystaven 
takovému riziku rezistence jako ostatní azoly. Působí především v místě dopadu, kde translaminárně 
proniká hlouběji do pletiv, ale chybí ji klasické systémové rozvadění. Nedochází k rozředění přípravku, a to 
je jednou z příčin silného kurativního a eradikavního účinku.

Následné plodiny
Volba následných plodin není omezena

Doporučení pro aplikaci :

   možnosti použití :

 na podzim : pro zlepšení zdravotního stavu před přezimováním a podporu odnožování - kontrola 
chorob pat stébel, stéblolamu a částečně plísně sněžné – dávka 0,75 – 1 l/ha

 časně na jaře : proti chorobám pat stébel, stéblolamu a částečně plísni sněžné – 1 l/ha

  kontrola fuzarioz v klase - standardní použití přípravků na bázi prochlorazu – 1 l/ha v době 
metání až plného květu

  BELCHIM doporučení:

 FAXER® 0,7 l/ha + SPIKE 0,7 l/ha

 ekonomicky zvýhodněné dlouhodobé řešení padlí, braničnatek  
a stéblolamu


