Profesionálne poradenstvo
pre pestovateľov
O čom sa dočítate v tomto vydaní:

Aktuality č. 3

ķ Stimulácia repky po zime – ASAHI SL
ķ Fungicídna ochrana repky s podporou vetvenia – ASPIRE

Vážený pestovateľ,

ķ Výdrol obilnín v repke - ALIGRAM

Posledné chladné dni a nočné mrazy pravdepodobne
skončia tento týždeň a s prichádzajúcim jarným počasím
sa začne vo veľkom ošetrovanie ozimín. K jarnému štartu
veľmi prospejú zrážky, ktoré nám spadli v priemere 20 – 30
mm podľa lokality. Niektoré repky už začínajú predlžovací
rast a to je ideálne obdobie na podporu vetvenia repiek,
fungicídne a insekticídne ošetrenie. O insekticídnom
ošetrení sme písali v Aktualitách č. 2, kde sme odporúčali
aplikovať spoľahlivý a progresívny insekticíd DACOR
(etofenprox 287,5 g/l). Teraz sa budeme venovať aplikácii
fungicídu s efektom aj na podporu vetvenia, aplikácii
stimulátora ASAHI SL a graminicídnemi ošetreniu proti
výdrolu obilnín v repke – ak to nebolo možné vykonať
na jeseň.
Porasty repky ktoré sú poškodené mrazom, suchom
alebo škodcami, poprípade neskoro siate porasty, ktoré
zaostávajú v raste a vývoji môžeme úspešne stimulovať
prípravkom ASAHI SL v dávke 0,6 l/ha. ASAHI SL
je regulátor rastu na báze aromatických nitrozlúčenín s výrazným biostimulačným účinkom na rast koreňovej sústavy,
kvitnutie, násadu šešúľ a taktiež veľmi pomáha rastlinám k prekonávaniu stresových situácií v priebehu rastu. Aplikáciu
ASAHI SL je výhodné spojiť s použitím komplexného listového hnojiva SAMPPI, s obsahom makro i mikroživín, amínokyselín
a cukrov potrebných pre rastliny repky v dávke 0,5-1 l/ha.
V intenzívnych porastoch repky a po predchádzajúcich zrážkach môžeme predpokladať aj rozvoj hubových chorôb (fómová
hniloba) v jarnom období. Preto odporúčame už pri výskyte prvých príznakov ochorenia, ošetrenie porastov prípravkom
ASPIRE (metconazole 60 g/l) v dávke 1,0 - 1,5 l/ha. Fungicíd ASPIRE je novinkou v portfóliu firmy AM-AGRO. Jedná
sa o azolový, hĺbkovo systémový fungicíd, pôsobiaci proti fómovému černaniu stoniek, bielej hnilobe a černi repkovej
s dlhodobým fungicídnym účinkom. Navyše skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek, podporuje vetvenie a zabraňuje
poliehaniu porastov repky.
Ak sa objavuje v porastoch repky výdrol obilnín, alebo trávy od jesene, či vzídené na jar, odporúčame vykonať ošetrenie
graminicídom ALIGRAM (propaquizafop 100 g/l) v dávke od 0,5 – 0,8 l/ha, v prípade ničenia pýru odporúčame dávku zvýšiť
na 1,2 – 1,5 l/ha. Ošetrenie je ideálne vykonať hneď ako to bude možné, keď listy repky ešte beprekrývajú výdrol.
Vážený zákazník,
ďakujeme za pozornosť venovanú aktualitám č. 3. V prípade otázok v oblasti aktuálnej problematiky neváhajte kontaktovať
našich obchodných zástupcov.
						

...s nami to ide ľahšie.
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