PRÍPRAVKY
NA JARNÉ OŠETRENIA
Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie
a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.

Tripali

®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl
na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl,
83 g/kg tribenuron methyl
1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

VÝHODY PRÍPRAVKU
Základný pilier v ochrane obilnín
proti dvojklíčnolistovým burinám

Pôsobenie prípravku
Tripali® je trojzložkový herbicíd so systémovým účinkom. Metsulfuron methyl, tribenuron (sulfonylmočoviny) a florasulam (triazolopyrimidin) ako ALS inhibítory blokujú
tvorbu esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Prijímané sú listami rastlín
a ničia väčšinu dvojklíčnolistových burín. Tripali® v krátkej dobe po aplikácii (do 6 hodín) zastavuje rast citlivých burín, účinok na buriny (zmena farby) sa prejavuje až za 1-3
týždne po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a vlhko
po aplikácii podporuje účinok prípravku. Chladné a suché počasie redukuje a oneskoruje účinok herbicídu. Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii na buriny v skorých
rastových fázach. Prerastené buriny sú odolnejšie a odporúčame evidovať veľkosť jednotlivých druhov burín v dobe ošetrenia. Rovnomerné pokrytie porastu postrekovou
kvapalinou je predpokladom spoľahlivého účinku.
Všetky tri účinné látky v Tripali® sú v obilninách rýchlo rozložené na herbicídne neaktívne metabolity a preto sú obilniny k účinným látkam v Tripali® vysoko selektívne.

Spektrum herbicídnej účinnosti
Citlivé buriny: drchnička roľná, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička
pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý
(2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak
obyčajný, veronika perzská, výmrv repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná
Menej citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný, mrlík
biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac ako
4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)
Odolné buriny: loboda konáristá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6 listov)

Odporúčané použitie
PLODINA

ÚČEL POUŽITIA

pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá,
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá,
jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž
ozimná, tritikale, ovos

dvojklíčnolistové
buriny

DÁVKA
na ha
50 g

OCHRANNÁ
DOBA

AT

Pokyny pre aplikáciu

Široká registrácia
Jednoduché dávkovanie
Široké aplikačné okno (až po
plne rozvinutý zástavnicový list)
Jedinečný synergizmus troch
účinných látok
Použitie aj v tvrdej pšenici

Benefit Trendu 90

50

50 g + Trend
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CIRAR (9)

84
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8

Veľmi citlivé > 95 %

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x. Aplikácia: BBCH 12-39; jariny BBCH 12-39,
oziminy 20-39; ideálna aplikácia v čase intenzívneho rastu burín. Množstvo aplikačnej
kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Citlivé: 85 až 95 %
Stredne citlivé: 75 až 85 %
VIOAR (5)

Tripali - 50 g/ha

TREND
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®
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Tripali®

Biplay® SX + Starane® Forte

Komerčný set cenovo zvýhodnených herbicídnych prípravkov vo forme vodorozpustných
granúl a emulgovateľného koncentrátu na ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému
spektru dvojklíčnolistových burín vrátane rumanov, lipkavca a pichliača roľného.

ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

222 g/kg tribenuron-methyl, 111 g/kg metsulfuron-methyl
+ 333 g/kg fluroxypyr
Biplay® SX 600 g + Starane® Forte 5 l

Pôsobenie prípravku
Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny so systémovým účinkom
pôsobiace ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný
pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Veľmi rýchlo
zastavujú rast citlivých burín s typickými príznakmi ich poškodenia (farebné zmeny na
listoch burín) do 3-10 dní po aplikácii. Fluroxypyr preniká do rastlín cez listy a účinná
látka je rýchlo translokovaná. Účinok fluroxypyru na burine sa prejaví už za niekoľko
hodín po aplikácii. Celkové prejavy účinku oboch prípravkov (deformácie rastových vrcholov, vybielenie, skrúcanie stoniek, deformácie listov a celých rastlín) sa prejavia už po
2 dňoch. V sete týchto 2 prípravkov je jedinečný synergizmus kombinácie 3 účinných
látok (navyšovanie účinnosti – power effect) a postupné dopĺňanie pôsobenia účinných
látok (káskádový efekt).

Spektrum herbicídnej účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný,
hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce,
kapsička pastierska, reď kev ohnica, horčica roľná, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak
vlčí, horčiak štiavolistý, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, láskavce, výmrv repky, výmrv slnečnice, zemedým lekársky, fialka roľná, viky, úhorník liečivý,
kolenec roľný, ambrózia palinolistá.
Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík mnohoplodý (viac
ako 6 listov), veronika brečtanolistá, vesnovka obyčajná, vesnovka brečtanolistá (viac
ako 5 listov).

Odporúčané použitie*
Balíček Biplay® SX (600 g) + Starane Forte® (5 l) - TM aplikácia
DÁVKA PRÍPRAVKU
BIPLAY® SX
na ha

STARANE
FORTE® na ha

OŠETRENÁ
PLOCHA
Z 1 BALÍČKA

POZNÁMKA

ozimná pšenica, ozimný
jačmeň, ozimná raž, tritikale

40 g

0,3 l

15 ha

jar

jarná pšenica, jarný jačmeň,
ovos

30 g
35 g

0,22 l
0,26 l

20 ha
17 ha

do 2 párov pravých
listov burín

PLODINA

* Na základe dlhoročných a úspešných skúseností z praktického používania sa TM
aplikácia odporúča v uvedených dávkach

VÝHODY PRÍPRAVKU
Obzvlášť široké herbicídne
spektrum
Vysoká selektivita k obilninám
Použitie v tvrdej pšenici
Synergizmus (power effect)
a kaskádový efekt
Vysoká účinnosť na lipkavec,
pichliač a problémové buriny
Výhodné široké aplikačné okno
- aplikácia do vlajkového listu
Jedna z najviac odporúčaných
kombinácií pre sladovnícke
jačmene
Možnosť aplikácie v kombinácií
aj samostatne

Pokyny pre aplikáciu
Termín aplikácie: od 2. listu obilniny
do objavenia vlajkového listu, max 1x
za vegetáciu.
Balíček Biplay® SX + Starane Forte®
aplikujte v čase najväčšej citlivosti burín v ich počiatočnom raste, najlepšie
do 2(4) párov pravých listov burín. Pri
vyššom výskyte pichliača a mrlíkov je
potrebné aplikovať min 40 g/ha prípravku Biplay® SX. Maximálna dávka
prípravku Biplay® SX je 45 g/ha.
Biplay® SX + Starane Forte® je možné
aplikovať v TM zmesi s DAM 390, ktorý zvyšuje celkový herbicídny účinok
aj bez pridania zmáčadla Trend® 90.
Starane Forte® ničí lipkavec obyčajný
vo všetkých jeho rastových fázach - pri
vyššom výskyte a počte vytvorených
praslenov lipkavca použite vyššiu dávku prípravku.
Zmáčadlo Trend® 90 (0,1 %) je potrebné pridávať len pri sólovom použití jedného z dvojice prípravkov v balíčku.
Odporúčané množstvo vody:
200 – 300 l/ha.

Biplay® SX + Starane Forte® - ideálne riešenie na takto zaburinený porast obilnín

Cuadro® NT

Cuadro NT® je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu určený
na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla obilnín.

ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

250 g/l trinexapac-ethyl
5 l HDPE/PA kanister

VÝHODY PRÍPRAVKU

Pôsobenie prípravku
Účinná látka trinexapac-ethyl patrí do skupiny cyclohexandionov, ktoré pôsobia ako
inhibítory enzýmov v biosyntéze kyseliny giberelínovej. Giberelíny sú rastové hormóny,
ktoré podporujú predlžovací rast. Trinexapac-ethyl významne inhibuje ich syntézu, čím
dochádza k spomaleniu predĺžovacieho rastu rastlín, k zhrubnutiu stebla a k podpore
koreňového systému. Prípravok je prijímaný zelenými časťami rastliny a následne
hydrolyzovaný na aktívny derivát, ktorý je translokovaný do meristematických pletív.
Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej, čo
následne vedie k redukcii dĺžky internódií, čím sa znižuje celková výška rastlín a zvyšuje
sa odolnosť proti poliehaniu.
Požadovaný efekt je možné dosiahnúť predovšetkým správnym načasovaním aplikácie.
Skorý termím aplikácie (BBCH 29-33) výrazne skracuje spodné internódia, zosilňuje
steblo a má pozitívny vplyv na tvorbu a rast koreňového systému. Mohutnejšie korene,
ktoré siahajú do väčšej hĺbky dokážu rastline zabezpečiť efektívnejšie využitie vody
a lepšiu prístupnosť k živinám. Neskorší termín aplikácie (BBCH 33-35 a neskôr) má
vplyv hlavne na skrátenie horných internódií a na celkové zníženie výšky porastu.

Registrované použitie
PLODINA
pšenica ozimná

ÚČEL POUŽITIA
skrátenie stebla, obmedzenie
poliehania

DÁVKA na ha

OCHR. DOBA

0,4 – 0,5 l

AT

pšenica jarná

skrátenie stebla, obmedzenie
poliehania

0,4 l

AT

jačmeň ozimný

skrátenie stebla, obmedzenie
poliehania

0,5 – 0,6 l

AT

jačmeň jarný, ovos,
raž, tritikale

skrátenie stebla, obmedzenie
poliehania

0,4 – 0,6 l

AT

Vplyv termínu aplikácie Cuadro® NT na vývoj porastov obilnín
REGULAČNÝ ÚČINOK
Posilnenie odnožovania
Zvýšená tvorba koreňov
Zvýšenie obsahu chlorofylu
Vyššia vitalita
Dlhšia vegetácia
Skrátenie stebla
Spevnenie hrúbky stebla
Zníženie výšky rastliny
Zníženie lámavosti klasu

chladnejšie počasie

priemerné teploty

teplé počasie

odnožovanie
(do BBCH 29)

steblovanie
(do BBCH 35)

objavenie sa vlajkového listu
(BBCH 37-39)

zvýšenie zimuvzdornosti
vyšší úrodový potenciál

Ochrana porastov pred
poliehaním
Registrácia do všetkých druhov
obilnín
Flexibilný termín aplikácie
Skrátenie internódií a zvýšenie
hrúbky a pevnosti stebla
Podpora koreňového systému –
zlepšenie príjmu vody a živín
Pozitívny vplyv na výšku
a kvalitu úrody
Efektívnejší zber obilnín
aj následné spracovanie pôdy

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné
obdobie: 1x.
- Cuadro® NT je účinné už pri teplotách
od 7 oC. Aplikácia pri vysokých
teplotách (nad 25 oC) sa neodporúča.
- Nesmú sa ošetrovať rastliny stresované
suchom,
chladom,
podmáčaním
alebo inými nepriaznivými faktormi.
Aplikácia sa má robiť na zdravý,
aktívne rastúci porast.
- Porast pri aplikácii musí byť suchý.
Ideálna je aplikácia pri silnom svite, za
jasného alebo poloblačného počasia.
- Zrážky v priebehu 12 hodín po aplikácii
môžu znížiť účinnosť prípravku.

vyšší príjem vody a živín
vyššia odolnosť proti suchu
lepšia využiteľnosť živín

na skrátenie
stebla

intenzívnejšia fotosyntéza
viac asimilátov
vyšší úrodový potenciál
vyšší podiel uhľohydrátov
nižšia poliehavosť
vyšší úrodový potenciál
spevnenie vrchnej časti stebla
inzenzívnejšia fotosyntéza
nižšia poliehavosť
zníženie zberových strát

- silný účinok

Regulátor
rastu
a vývoja
obilnín

na spevnenie
stebla

- slabý účinok

proti
poliehaniu

Rombus® Power

NOVINKA

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený
na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

160 g/l prothioconazole, 300 g/l spiroxamine
5 l HDPE kanister

VÝHODY PRÍPRAVKU

Pôsobenie prípravku
Rombus® Power je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti
hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym
a eradikatívnym účinkom.

Registrované použitie
ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA na ha

OCHR.
DOBA

pšenica ozimná,
pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdza pšeničná,
septorióza pšenice, septorióza plevová,
helmintosporióza pšenice

1,0 l

35 dní

pšenica ozimná

múčnatka trávová, steblolam, fuzariózy

0,75 l – 1,0 l

35 dní

jačmeň ozimný,
jačmeň jarný

múčnatka trávová, hrdza jačmenná,
hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová
škvrnitosť jačmeňa, steblolam, fuzariózy

1,0 l

35 dní

PLODINA

Možnosti použitia*
TERMÍN

SPÔSOB

DÁVKA (l/ha)

POZNÁMKA

T1 (BBCH 30-32/37)

sólo

0,75 - 1

TOP ochrana bázy stebla

T2 (BBCH 39-51/59)

sólo

0,9 - 1

komplexná ochrana

T2 (BBCH 39-51/59)

TM

0,5 + 0,5 Azaka®

+ posilnenie účinnosti na hrdzu
+ posilnenie preventívnej ochrany
+ green efekt

* Odporúčané možnosti použitia na základe interných pokusov FMC v Českej republike

Odporúčaná aplikácia
T2 Choroby listov a klasov
0,9 - 1 l
T2 Choroby listov a klasov | TM
0,5 l + Azaka 0,5 l
T1 Bázy stebla oziminy
0,75 - 1 l

Preventívny, eradikatívny
aj kuratívny účinok
Široké fungicídne spektrum
Rýchly nástup účinku „stop
efekt“ na múčnatku
Prienik aj do neošetrených častí
rastliny (nových pletív)
Spoľahlivý dlhodobý účinok

Pokyny pre aplikáciu
Maximálny počet aplikácií počas
vegetačného obdobia: 1x.
Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa
typu aplikačného zariadenia a stavu
porastu.
Pšenica ozimná:
Ošetrenie proti múčnatke trávovej,
steblolamu a fuzariózam v dávke
0,75 l/ha vykonávajte pri zistení
prvých príznakov infekcie od začiatku
steblovania, kedy sa hlavné steblo
a odnože vzpriamujú až do štádia
zreteľného 1. kolienka (BBCH 30-31),
v štádiu zreteľného 1. kolienka
(BBCH 31) najneskôr do štádia konca
odnožovania, pri objavení sa vlajkového
listu (BBCH 37) ošetrenie vykonávajte
v dávke 1,0 l/ha.
Pšenica ozimná, pšenica jarná:
Proti listovým a klasovým chorobám
aplikujte preventívne alebo čo najskôr
po zistení počiatočných príznakov
choroby, od štádia, kedy je plodina
na začiatku predlžovania stebla (vrchol
klasu je min. 1 cm nad odnožovacím
uzlom) (BBCH 30) až do štádia konca
klasenia (BBCH 59).
Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:
Ošetrenie vykonajte pri zistení prvých
príznakov
choroby
od
začiatku
steblovania do začiatku klasenia (BBCH
30-51).
Prípravok Rombus® Power nie je určený
na leteckú aplikáciu!

Azaka®

Širokospektrálny systémový fungicídny prípravok na ochranu pšenice ozimnej, pšenice
jarnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, ovsa, raže ozimnej, raže jarnej, tritikale, repky
ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

250 g/l azoxystrobin
5 l HDPE kanister

VÝHODY PRÍPRAVKU

Pôsobenie prípravku
Prípravok Azaka® obsahuje účinnú látku azoxystrobin. Azoxystrobin je QoI fungicíd
– inhibítor viazania chinónov na cytochrómový bc1 komplex (FRAC skupina 7). Má
systémové a translaminárne vlastnosti. Inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov,
čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Účinkuje predovšetkým protektívne,
preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.

Registrované použitie
PLODINA
pšenica jarná,
pšenica ozimná
jačmeň jarný

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA na ha

OCHR.
DOBA

1l

AT

1l

AT

1l
1l

AT
AT

1l

AT

1l

21 dní

septorióza pšenice,
septorióza plevová, hrdze
hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná,
múčnatka trávová
hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná
hrdza ovsená, múčnatka trávová
hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť,
múčnatka trávová

jačmeň ozimný
ovos
raž ozimná, raž
jarná, tritikale
repka ozimná,
čerň repková, biela hniloba
repka jarná
Prípravok AZAKA má významný vedľajší účinok proti rynchospóriovej
meni ozimnom a jačmeni jarnom.

Široké spektrum účinnosti
proti hubovým chorobám
obilnín
Dlhodobá ochrana porastov
– zabraňuje vzniku nových
infekcií po dobu 3-8 týždňov
Zabezpečuje dlhodobo zelené
porasty (tzv. green efekt)
a predlžuje obdobie ukladania
asimilátov
Zvyšuje úrodu a HTZ

škvrnitosti jačmeňa v jač-

Sparta® 200 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo formulácii EC určený na ochranu pšenice ozimnej,
jačmeňa jarného, raži ozimnej, tritikale a repky ozimnej proti hubovým chorobám.
ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

 00 g/l tebuconazole
2
5 l HDPE kanister

VÝHODY PRÍPRAVKU

Pôsobenie prípravku
Sparta® 200 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo
spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaná listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Má veľmi dobrú účinnosť
proti širokému spektru hubových patogénov a dlhotrvajúci účinok. Účinná látka má
vysokú tenziu pár a osvedčila sa v obilninách proti chorobám listov a klasov: pšenica
ozimná - múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice (Septoria spp.), hrdze (Puccinia spp.), jačmeň jarný - múčnatka trávová, hrdza jačmenná (Puccinia hordei).

Riešenie na široké spektrum
hubových patogénov v repke
a obilninách
Flexibilný termín aplikácie
Široké možnosti použitia –
sólo aplikácia, aj ako partner
do kombinácií

DÁVKA na ha

OCHR. DOBA

1 - 1,25 l

AT

Morforegulačné vlastnosti
v porastoch repky – regulácia
výšky, zvýšenie odolnosti proti
vyzimovaniu, zjednotenie
kvitnutia a dozrievania
porastov

múčnatka trávová, hrdza
jačmenná

1 - 1,25 l

AT

Zvýšenie produkcie a kvality
úrody

biela hniloba, čerň repková

1,25 l

56 dní

Registrované použitie
PLODINA
pšenica ozimná,
raž ozimná, tritikale

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ
múčnatka trávová, hrdze,
septoriózy pšenice

jačmeň jarný
repka ozimná

HERBICÍDNY TANDEM DO KUKURICE
Successor® TX

Nico Super® 240 SC

ODPORÚČANÁ KOMBINÁCIA
SUCCESSOR TX 2 l/ha + NICO SUPER® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha
®

(dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a viacročné trávy, pýr plazivý)

VÝHODNÝ BALÍČEK - SUCCESSOR TX PACK
4 l NICO SUPER® 240 SC + 40 l SUCCESSOR® TX
Účinnosť prípravkov Successor® TX + Nico Super® 240 SC na niektoré druhy burín
BURINNÝ DRUH

ÚČINNOSŤ

BURINNÝ DRUH

ÚČINNOSŤ

BURINNÝ DRUH

ÚČINNOSŤ

Ježatka Kuria

+++

Peniažtek roľný

+++

Mlieč drsný

+++

Ovos hluchý

+++

Žltnica maloúborová

+++

Pýr plazivý

+++

Mätonoh mnohokvetý

+++

Hluchavky

+++

Cirok alepský

+++

Lipnica ročná

Láskavec ohnutý
Rumančeky

Parumanček nevoňavý
Čistec roľný

Hviezdica prostredná
Kapsička pastierska
Fialka roľná

Výmrv slnečnice
Ľuľok čierny
Moháre

Podslnečník Theo.
Prstovka krvavá
Praslička roľná

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++
++

++

+++
++

++

Zemedym

Drchnička roľná

Reď kev ohnicová
Horčica roľná
Výmrv repky

Pupenec roľný

Durman obyčajný
Mlieč zelinný

Durman obyčajný

Pohánkovec ovíjavý

+++

+++

+++

+++
++

++

+++

+++
++

Mrlíky

+++

Nezábudka roľná

+++

Pakosty

Fialka trojfarebá

Coragen® 20 SC

Postrekový insekticíd vo forme kvapalného
suspenzného koncentrátu pre riedenie
vodou, určený na ochranu kukurice, jabloní,
viniča a zemiaka proti žravým škodcom.
ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

+++

200 g/l chlorantraniliprole
1 l HDPE fľaša

+++

+++

Proso siate

Mohár zelený

Lipkavec obyčajný
Loboda konáristá
Horčiak štvorlistý
Horčiak obyčajný

Portulka zeleninová
Bažanka ročná
Veroniky

Láskavce

Konopica

Drchnička roľná
Úhorník liečivý
Pichliač roľný

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++
++

+++

+++
-

Steward®

Postrekový insekticíd vo forme
dispergovateľných granúl na ochranu
jadrovín, viniča, kukurice a kapustovej
zeleniny proti žravým škodcom.
ÚČINNÁ LÁTKA
BALENIE

300 g/kg indoxacarb
1000 ml HDPE fľaša s náplňou 500 g

VÝHODY PRÍPRAVKU

VÝHODY PRÍPRAVKU

Nová účinná látka - nový mechanizmus účinku - nové
cieľové miesta v tele hmyzu

Účinná látka z novej skupiny insekticídov

Pôsobí ovicídne, ovicídno-larvicídne a larvicídne

Prípravok vhodný do programu antirezistentnej
ochrany

Výborná účinnosť na škodlivé organizmy, ale minimálne
následky pre užitočný hmyz

Traslaminárne pôsobenie zabezpečuje ochranu
celej rastliny

Výborná účinnosť aj na rezistentné populácie škodcov
(napr. pásavka zemiaková)

Vysoká odolnosť prípravku proti zmytiu dažďom
už 30 minút po aplikácii

Prípravok vhodný na použitie aj v integrovanej ochrane
rastlín

Spoľahlivosť aj pri rastúcich teplotách, ktoré
naopak zvyšujú razanciu pôsobenia

Vstup do ošetreného porastu možný ihneď po uschnutí
postrekovej kvapaliny

Povolený v integrovanej ochrane rastlín

ZVÝHODNENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY
NA JARNÉ OŠETRENIA
Azaka®

Sparta® 200 EC

25 l

40 l

Successor® TX

Nico Super® 240 SC

2l

40 l

ZVÝHODNENÉ MNOŽSTEVNÉ BALÍČKY
Cuadro® NT Cuadro® NT

1

za
cent

100 l

15 l

Azaka®

Azaka®

50 l

5l

1

za
cent

15 %
zľava

Cuadro® NT Cuadro® NT

50 l

5l

1

za
cent

10 %
zľava

10 %
zľava
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