Profesionálne poradenstvo
pre pestovateľov

Aktuality č. 5
	  Vážený pestovateľ,

O čom sa dočítate v tomto vydaní:
ķ Herbicídne ošetrenie obilnín vrátane lipkavca – FLAME DUO
ķ Ošetrenie riedkych porastov a jarných obilnín – DINA + SAVVY
ķ Fungicídna ochrana ozimných obilnín prípravkom BAGHIRA

Skoro jarné herbicídne ošetrenie ozimných obilnín
Vážený pestovateľ,
v predchádzajúcich Aktualitách sme písali, že jar sa prebúdza, no dnes môžeme skonštatovať, že sa prebudila.
Preto Vám pripomíname naše kvalitné prípravky na skoro jarné zásahy proti burinám. Čím skôr odstránime
z našich porastov konkurenciu burín, tým lepšie pre kultúrnu plodinu.
Nie je vhodné odsúvať herbicídne ošetrenie obilnín na neskoršie jarné obdobie, kedy už rastliny prechádzajú
do fázy tzv. „veľkej periódy“. V štádiu po BBCH 31 sú už obilniny citlivejšie na fytotoxicitu herbicídov, najmä
na poškodenie klasu, ktoré môže prispieť k nižšej HTZ pri zbere. Taktiež buriny v tomto čase môžu byť už
prerastené a stúpajúce denné teploty v spojení s veterným počasím veľakrát obmedzujú vykonávanie
herbicídnych ošetrení.
Spoločnosť AM – AGRO má v portfóliu pripravené kvalitné prípravky na jarné ošetrenie obilnín. Jednoznačne
preferujeme skoro jarné herbicídne ošetrenie proti burinám. To znamená, že akonáhle prestanú byť nočné
mrazy a pôdne podmienky nám povolia vstúpiť na polia, navrhujeme ihneď ošetrovať proti burinám.
Samozrejme aj na jar sa môžu vyskytnúť nočné mrazíky a preto je potrebné zohľadniť pri výbere herbicídov
také účinné látky, ktoré sú rastliny schopné prijať a translokovať aj pri nízkych teplotách.
Uvedené podmienky spĺňajú najmä sulfonylmočoviny, ako sú napr. tribenuron-methyl, metsulfuron-methyl,
a taktiež účinná látka florasulam, alebo účinná látka diflufenican.
Pripravili sme progresívne riešenie na odburinenie porastov na jar:
1. FLAME DUO je komplexný herbicíd
zložený z dvoch účinných látok tribenuron
241 g/kg + florasulam 104 g/kg.
FLAME DUO je postemergentný herbicí
určený na ničenie lipkavca obyčajného
a ďalších dvojklíčnolistových burín v pšenici
ozimnej, jačmeni ozimnom a jarnom,
raži, tritikale a ovse. Tribenuron-methyl
a florasulam sú selektívne, systémovo
pôsobiace účinné látky prijímané koreňmi
a listami a prenášané do rastového
vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je
spôsobená inhibíciou kľúčového enzýmu acetolaktátu syntázy (ALS).
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Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý,
rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, konopnica
napuchnutá, tetucha kozia, ambrózia palinolistá, veronika
brečtanolistá, horčica roľná, peniažtek roľný, hluchavka
purpurová, mrlík biely, stavikrv vtáčí.
Stredne citlivé: fialka roľná, horčiak obyčajný, pohánkovec
ovíjavý
Dávkovanie:
FLAME DUO 60 g/ha (balenie 300 g na 5 ha)
2. DINA 500 SC + SAVVY je herbicídny balíček zložený z dvoch prípravkov DINA 500 SC (diflufenican)
a SAVVY (metsulfuron-methyl)
Herbicídny balík DINA + SAVVY je určený pre skorú postemergentnú aplikáciu najmä v neprerastených
a riedkych porastoch ozimných obilnín. V prvom rade je však účinným riešením na likvidáciu jednoročných
dvojklíčnolistových burín v jarných obilninách. Okrem účinnosti cez listy burín sa vyznačuje aj dlhodobým
pôdnym reziduálnym účinkom. Obsahuje dve účinné látky: diflufenican, ktorý inhibuje biosyntézu
karotenoidov a metsulfuron- methyl, sulfonylmočovinu pôsobiacu ako inhibítor ALS.
Citlivé buriny: rumančeky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka roľná, konopnica napuchnutá,
hluchavky, hviezdica prostredná.
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, mrlík biely, veroniky, pohánkovec ovíjavý
Dávkovanie: DINA 500 SC + SAVVY (balenie na 40 ha)
DINA 500 SC 0,125 l/ha + SAVVY 30 g/ha
FUNGICÍDNA OCHRANA OBILNÍN PRÍPRAVKOM BAGHIRA
V jarnom období sú ozimné, ale aj jarné obilniny citlivé na niektoré choroby. Jedná sa najmä o steblolam,
choroby bázy stebla, počiatočné fuzariózy, múčnatku trávovú ale aj septoriózy, či iné listové škvrnitosti.
Najefektívnejší fungicídny zásah je preventívny. Môže sa však vykonať aj za začiatku vzniku infekcie po
prehliadke porastov. Na túto T1 aplikáciu má spoločnosť AM-AGRO vysoko spoľahlivé riešenie v podobe
fungicídneho prípravku BAGHIRA, ktorá je zložená z dvoch systémovo pôsobiacich azolov (tebuconazole
125 g/l + prothioconazole 125 g/l). Kombinácia tak silných účinných látok zabezpečuje 100% ochranu pred
spomínanými chorobami, s dlhodobým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Môže sa
aplikovať ako do pšenice, tak aj do jačmeňa a má širokospektrálny účinok. Vhodné aplikovať v kombinácii
s herbicídnym ošetrením. Odporúčané dávkovanie je 0,8 l/ha.
Vážený zákazník,
ďakujeme za pozornosť venovanú aktualitám č. 5. V prípade otázok v oblasti aktuálnej problematiky
neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov.
Tím spoločnosti AM-AGRO
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