Battle® Delta

Silný súper v boji proti burinám

Čo môžeš urobiť na jeseň,
nenechávaj na jar!

Účinná látka: 400 g/l flufenacet + 200 g/l diflufenican

Využite šancu a ošetrite herbicídom
svoje ozimné obilniny už na jeseň s výhodami:
✓ Úspora použitých drahých herbicídov na jar
✓ 	Odľahčenie špičky prác, ľudí a techniky v jarnom období
✓ 	Lepšie vzchádzanie, zakorenenie a odnožovanie ozimných obilnín
✓ 	Zabezpečenie životného priestoru len pre obilninu
✓ 	Vrátenie investície do hnojív
✓ 	Vrátenie investícií do osív ozimných obilnín
✓ 	Široké aplikačné okno – možnosť PRE, ePOST a POST aplikácie
Battle® Delta je určený na kontrolu trávovitých a dvojklíčnolistových
burín v obilninách už na jeseň, pričom účinok na vzchádzajúce buriny
prechádza reziduálnym pôdnym pôsobením až do jari. Zabezpečuje
spoľahlivé ničenie metličky a ďalších hospodársky škodlivých burinných
druhov v obilninách, vrátane psiarky a lipnice ročnej.

Registrované použitie
Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka l/ha

pšenica ozimná,
jačmeň ozimný,
raž, tritikale

metlička, lipnica ročná
a dvojklíčnolistové buriny

0,3 – 0,425

pšenica ozimná,
jačmeň ozimný,
raž, tritikale

psiarka a dvojklíčnolistové
buriny

0,425 – 0,6

Škodlivý činiteľ
metlička obyčajná
stoklas

Battle® Delta
■■■
■■

fialka roľná

■■■

hluchavky

■■■

horčiak

■■

hviezdica prostredná

■■■

kapsička pastierska

■■■

lipkavec obyčajný

■■■

mak vlčí

■■■

mrlík

■■■

nevädza poľná

■■■

nezábudka roľná

■■■

pakosty

■■

peniažtek roľný

■■■

pohánkovec ovíjavý

■■■

repka výmrv

■■■

rumančeky

■■■

úhorník

■■■

veroniky

■■

zemedym lekársky

■■■

Preemergentná aplikácia: Prípravok Battle® Delta aplikujte po sejbe
pred vzchádzaním plodiny a burín. Pôda by mala byť dobre pripravená
s drobnohrudkovitou štruktúrou.
Postemergentná aplikácia: Prípravok Battle® Delta možno aplikovať
od prvého listu obilnín (BBCH 11) až do objavenia sa 3. odnože
(BBCH 23) pšenice ozimnej a tritikale, 4. odnože (BBCH 24) jačmeňa
ozimného a raže.
Pri postemergentnej aplikácii je dôležitá vývojová fáza burín. Ideálna
je aplikácia na vzchádzajúce buriny, kedy je pri dobrých vlahových
a pôdnych podmienkach postačujúca nižšia dávka prípravku
(0,3 – 0,4 l/ha). Na ťažšie ničiteľné buriny (psiarka, lipnica, stoklas) alebo
prerastenejšie buriny je vhodné použiť vyššiu dávku (0,5 – 0,6 l/ha).
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Aurora® 40 WG
Revolúcia v ničení burín
Účinná látka: 400 g/kg carfentrazone-ethyl
Aurora® 40 WG je postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice
ozimnej a jačmeňa jarného. Efektívne rieši problém nízkopodlažných
burín ako sú veroniky, fialky, hluchavky a ďalšie, ale aj lipkavec
obyčajný či výmrv repky. Účinná látka pôsobí kontaktne a spoľahlivo
účinkuje aj pri teplotách okolo +1 °C. Rýchly nástup účinku (do 5 dní)
a razantnosť spolu so skvelou cenou ošetrenia robia prípravok
Aurora® 40 WG zaujímavým riešením pre ošetrenie porastov obilnín
aj v neskoršom jesennom období.

Výhody
✓
✓
✓
✓
✓

 pecialista na lipkavce a nízkopodlažné buriny
Š
Lacné a účinné ošetrenie
Veľmi rýchle kontaktné pôsobenie
Spoľahlivý účinok aj pri veľmi nízkych teplotách
Výborný partner do kombinácií, ale aj na sólo aplikáciu

Fury® 10 EW

Jedinečný zo skupiny pyretroidov
Účinná látka: 100 g/l zetacypermethrin
Fury® 10 EW je insekticídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu
olej:voda v ozimných obilninách určený proti vektorom viróz, cicavému
hmyzu, voškám a cikádkam.

Naše odporúčanie
Jesennú aplikáciu herbicídov je veľmi vhodné a ekonomicky efektívne
spojiť s aplikáciou insekticídu Fury® 10 EW v dávke 0,1 l/ha proti
voškám a iným prenášačom viróz.

CENOVO ZVÝHODNENÝ
NÁKUP SETOV PRÍPRAVKOV:
Battle® Delta + Fury® 10 EW 10 l + 2 l
Battle® Delta 45 l + 5 l GRATIS
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