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Téma: Ozimná pšenica – fungicídna ochrana vlajkového listu a klasu
Vážený pestovateľ,
posledné výdatnejšie zrážky nám vliali optimizmus ale aj obavy z rizika zvýšenia
infekčného tlaku hubových chorôb. Porasty ozimných obilnín v závislosti na ich skorosti sa
nachádzajú v štádiách vlajkového listu až klasenia. Práve tieto fázy sú veľmi dôležité pre
dosiahnutie kvalitnej úrody a vystihnutie správneho termínu fungicídneho zásahu.
Špeciálne pre toto ošetrenie sme pripravili v tomto roku kombináciu účinných látok
tebuconazole a prochloraz vo fungicídnom balíčku prípravkov: BUKAT 500 SC + MIR-BELLA
45 EC (10 l + 20 l).
Pre zvýšenie využiteľnosti N a tvorbu bielkovín v zrne odporúčame spoločnú aplikáciu
s fungicídmi prípravkov FOLIT THIOSULF 760 SL alebo AKTIFOL SULF 825 SL s obsahom síry
v thiosíranovej forme. AKTIFOL SULF obsahuje ešte špeciálny „AMIX“ KOMPLEX pre podporu
účinku aplikovaných fungicídov.
Porasty pre klasením je ešte možné regulovať prípravkom KOREKT 510 EC (ethefon)
samostatne alebo v TMixe s prípravkom FLORONE.
Pripomíname, že práve prípravok FLORONE v samostatnej aplikácií je možné
aplikovať i na vyklasený porast bez rizika úrodovej korekcie

1. FUNGICÍDNA OCHRANA OZIMNEJ PŠENICE
BUKAT 500 SC

+

MIR-BELLA 450EC

tebuconazole 500 g/l

prochloraz 450 g/l

hrdze, fuzariózy, černe

septoriózy

Pre získanie ceny ha ošetrenia špeciálne pre Vás a ďalších výhodách kontaktujte
agronomický servis.
Spoločná

aplikácia

oboch

prípravkov pokrýva široké spektrum
najdôležitejších

chorôb

v období

vlajkového listu až začiatku kvitnutia
obilnín ako sú – septoriózy, hrdze,
fuzariózy klasu, černe.

V prípade výskytu lariev kohútika odporúčame aplikáciu prípravku DELCAPS 050 CS
(delthametrin) v dávke 0,1 l/ha.
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2. POSLEDNÁ MOŽNOSŤ MORFOREGULÁCIE PORASTOV OBILNÍN

KOREKT 510 SL 0,4 l/ha + FLORONE 0,4 l/ha
- aplikácia v ozimnej pšenici vo fáze BBCH 3739, v jačmeni BBCH 37-45
- aplikácia pre skrátenie posledného
internódia pod klasom
- pozitívny vplyv prípravku FLORONE na výšku
a kvalitu úrody
- úspora 5% pri nákupe balíčka 10 l + 10 l
FLORONE 0,4 l/ha
- možná aplikácia i na vyklasený porast
- spevnenie posledného internódia
- bez rizika úrodovej korekcie

Pšenica ozimná v optimálnej fáze pre
aplikáciu, foto: lokalita Nitra

3. ZVÝŠENIE KVALITATÍVNYCH PARAMETROV ZRNA PŠENICI OZIMNEJ

fungicíd + Folit ThioSulf 760 SL 1,5 – 2,0 lt/ha (5,34 – 7,12 EUR/ha)
• podpora využitia dusíka a tvorbu bielkovín
• zvýšenie N látok
• zvýšenie kvalitatívnych parametrov zrna

fungicíd + Aktifol SULF 825 SL 2,0 lt/ha (13,02 EUR/ha)
• podpora využitia dusíka a tvorbu bielkovín
• zvýšenie N látok
• zvýšenie kvalitatívnych parametrov zrna
• podpora systémových fungicídov
• rozšírenie systémových fungicídov v rastline
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