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Sušenie a lepenie porastov sóje sa v posledných rokoch stalo nevyhnutnou 
súčasťou technológie pestovania sóje. V dôsledku nerovnomerného dozrievania 
a vysychania strukov sóje je ťažké zber úrody bez zásahu správne načasovať. 
Problémy môžu spôsobiť aj fytopatologické javy a zaburinenie. Prípadné daždivé 
počasie pred zberom môže nepriaznivo ovplyvniť a sťažiť zber, zvyšuje straty, 
zhoršuje kvalitu úrody a môže výrazne znížiť množstvo úrody. 

Treba spomenúť aj fakt, že niektoré odrody sóje sú značne pukavé. Akonáhle pred 
zberom zmokne a príde rýchle oteplenie, struky začínajú pukať a strata úrody do 
zberu sa môže blížiť až k 50%. Aby sme tomu zabránili, máme pripravené riešenie 
pomocou lepidla ELASTIQ ULTRA (karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l).

ELASTIQ ULTRA – je určený na šetrné ošetrenie, uvolňovanie vlhkosti a hlavne 
zabránenie pukavosti strukov sóje. Je to lepidlo , ktoré vytvára na povrchu 
strukov tenkú polymérovú vrstvu , ktorá rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú 
polopriepustnú membránu.

Táto polopriepustná membrána umožňuje vysychaniu strukov, súčasne zamedzuje 
spätnému prenikaniu vody do pletív, tým obmedzuje praskanie strukov a vypadávanie 
semien a významne obmedzuje predzberové a zberové straty.

KEDY APLIKOVAŤ ELASTIQ ULTRA DO SÓJE?

Odporúčaná je aplikácia pri 30 až 35% vlhkosti semien, keď sú struky žltkastej až 
hnedastej farby. Aplikuje sa cca 3-4 týždne pred plánovaným zberom úrody. V poraste 
sóje v čase zrelosti spodných a stredných strukov, kedy už väčšia časť listov opadla.

TREBON 30 EC – riešenie na skladových škodcov v prázdnych skladoch a silách

Ešte pred žatvou odporúčame prázdne sklady a silá pripraviť na následné uskladnenie 
komodít. Všeobecne platí, že je potrebné udržovať čistotu v skladoch v boji proti 
škodcom (plocháč skladový, múčiar obyčajný, rušník skladový, potemník skladový, 
zrniar čierny). Pred aplikáciou insekticídu by mal byť sklad pozametaný, vyčistený 
od prachu, mastnoty a zbytkových zŕn. Do takto pripravených skladov odporúčame 
aplikovať prípravok TREBON 30 EC v 2% koncentrácii, to znamená 2 l TREBON 30 EC na 
100 l vody. Odporúčaná spotreba postrekovej kvapaliny je 100 ml na 1 m2. 

TREBON 30 EC (etofenprox 287,5 g/l) 
 • pôsobí na škodcov v prázdnych skladoch ako kontaktný a požerový jed
 • nie je systémový, preto treba zabezpečiť čo najlepšiu pokryvnosť skladových priestorov
 • pyretroid, ktorý narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich následnému úhynu

Vážený zákazník,
ďakujeme za pozornosť venovanú Aktualitám č. 9. O akékoľvek rady týkajúce sa ošetrenia sóje či aplikácie insekticídu do 
prázdnych skladov neváhajte kontaktovať náš poradenský servis.

O čom sa dočítate v tomto vydaní:
•	 Prečo použiť lepidlo ELASTIQ ULTRA pred zberom sóje
•	 TREBON 30 EC – riešenie na skladových škodcov v prázdnych skladoch a silách

     Vážený pestovateľ,

Tím spoločnosti AM-AGRO


