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Téma: Ozimné obilniny - fungicídna ochrana, zvýšenie kvality zrna 

 

Vážený pestovateľ, 

vzhľadom k vývojovej fáze skorých odrôd ozimných obilnín, niektoré už vyklasené, by sme Vám radi 
dali do pozornosti efektívne fungicídne ošetrenie ponúkané pod obchodnými názvami BUKAT KLAS 
(tebuconazole + prochloraz) a BUKAT TOP (tebuconazole + azoxystrobin). V oboch prípadoch sa jedná 
o spojenie dvoch účinných látok vyznačujúcich sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom 
proti širokému spektru hubových chorôb ako: septoriózy, hrdze, černe na klasoch, fuzariózy klasov a pod. 

Ideálne je spojenie aplikácie posledného fungicídu s dodávkou tiosíranov podieľajúcich sa na 
zvýšení kvalitatívnych parametrov zrna. Thiosírany sú ľahko a veľmi rýchlo absorbované rastlinou 
a podieľajú sa na lepšom využití N a tvorbe bielkovín v zrne. Z nášho portfólia ponúkame prípravky 
THIOFIX SULF a FOLIT THIOSULF 760 SL. Špeciálnym prípravkom je AKTIFOL SULF 825 SL 
s obsahom thiosíranov ale i tzv. AMIX KOMPLEXu (aktívna organická zložka), ktorý podporuje fungicídnu 
účinnosť aplikovaných prípravkov ale aj príjem a transport živín. 

V prípade výskytu lariev kohútika odporúčame aplikáciu DELCAPSu 050 CS (50 g/l deltamethrin) 
v dávke 0,1l/ha. 

A.) ODPORÚČANIE PRE FUNGICÍDNU OCHRANU VLAJKOVÉHO LISTU A KLASU 

BUKAT KLAS – balík určený pre ošetrenie 33 ha           BUKAT TOP – balík určený pre ošetrenie 40 ha 

BUKAT 500 SC + MIRABELLA 450 EC BUKAT 500 SC + NORIOS 

tebuconazole 500 g/l  prochloraz 450 g/l tebuconazole 500 g/l  azoxystrobin 

hrdze, fuzariózy, černe  septoriózy hrdze, fuzariózy, černe  hrdze, septoriózy 

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

 

B.) ZVÝŠENIE KVALITATÍVNYCH PARAMETROV ZRNA PŠENICE OZIMNEJ 

 fungicíd + Thiofix Sulf/Folit Thiosulf 760 SL 1,5 – 2,0 l/ha 

 podpora využitia dusíka a tvorbu bielkovín 

 zvýšenie N látok 

 zvýšenie kvalitatívnych parametrov zrna 

 

 fungicíd + Aktifol Sulf 825 SL 2,0 l/ha 

 podpora využitia dusíka a tvorbu bielkovín 

 zvýšenie N látok 

 zvýšenie kvalitatívnych parametrov zrna 

 podpora systémových fungicídov 

 rozšírenie systémových fungicídov v rastline 

Vplyv aplikácie síry v rôznej forme na kvalitatívne parametre zrna. 

alebo 


