Repka ozimná
Systém ošetrenia
METAX 500 SC
EFECTOR 360 CS
VIGO

FLORONE
RETABELLA 750 SL
SWEEP

www.belbaplus.sk

METAX 500 SC

overené rokmi

metazachlor 500 g/l

Poznámky pre aplikáciu
Preemergentnú aplikáciu je potrebné vykonať do 3 dní po sejbe repky
ozimnej. V prípade skorej postemergentnej aplikácie termín zásahu sa
určuje vzhľadom k rastovej fáze burín, ktoré by nemali presiahnuť fázu
klíčnych listov. Neodporúča sa aplikácia v štádiu klíčenia repky.
Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu. Na dosiahnutie optimálneho herbicídneho účinku je potrebná kvalitná príprava pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou. V prípade aplikácie v suchších podmienkach sa účinok
prejaví pri následných zrážkach.

Naše odporúčanie:
Pre PRE aplikáciu do 3 dní po sejbe pre pokrytie celého spektra burín:
Metax 500 SC 1,2 l/ha+ Efector 360 CS 0,2 l/ha
Metax 500 SC 1,2 l/ha + Efector 360 CS 0,2 l/ha + Vigo 0,15 l/ha

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Pre ePOST aplikáciu:
Metax 500 SC 2,0 l/ha

Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík

Meatx 500 SC 2,0 l/ha + Vigo 0,1 l/ha

biely, metlička obyčajná, veronika perzská, rumanček
kamilkový, láskavec ohnutý.

EFECTOR 360 CS

pole bez lipkavca

clomazone 360 g/l

Poznámky pre aplikáciu
Prípravok EFECTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktorý ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia. Účinná látka clomazone preniká do rastlín
koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu
7 dní od objavenia sa burín.

Naše odporúčanie:

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Pre PRE aplikáciu do 3 dní po sejbe pre pokrytie celého spektra burín:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pakost nízky, hviez-

Efector 360 CS 0,2 l/ha + Metax 500 SC 1,2 l/ha
Efector 360 CS 0,2 l/ha + Metax 500 SC 1,2 l/ha + Vigo 0,15 l/ha

VIGO

dica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý,
kapsička pastierska, peniažtek roľný.

pôdne zmáčadlo novej generácie polysiloxanolejov

polyether-polydimethylsiloxan-kopolymér

Pôsobenie
Prípravok VIGO je pôdne zmáčadlo určené k aplikácií v kombináciách s PRE a ePOST herbicídmi, kedy pri aplikácii na pôdu umožňuje
vytvorenie dokonalého postrekového filmu a to aj v takých situáciách, kedy príprava pôdy nebola práve ideálna a pozemok je značne
hrudovitý. Prípravok zlepšuje pôdnu pokryvnosť a zvyšuje reziduálny efekt aplikovaných herbicídov. Za normálnych podmienok je VIGO
selektívny voči všetkým poľnohospodárskym kultúram. V každom prípade je nutné dodržiavať pri aplikácii podmienky dané výrobcom
použitých prípravkov, s ktorými je VIGO kombinovaný.

SWEEP

cypermethrin 500 g/l

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ochranu obilnín, repky a iných
plodín proti živočíšnym škodcom.

Pôsobenie prípravku

Rozsah použitia
Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka/ha

Pšenica ozimná,
jačmeň ozimný

vektory viróz

50 ml

Repka ozimná

Skočky, piliarka repková

50 ml

SWEEP je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov s kontaktným účinkom. Účinná látka cypermethrin vyvoláva
opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom
a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode
takmer nerozpustný.

Použitie
Aplikácia proti skočkám:
Prípravok aplikujte ihneď ako sa objaví prvé poškodenie mladých
rastlín repky požerom, v rastovej fáze BBCH 10 – 19. V prípade
ďalšieho výskytu postrek zopakujte. V prípade, že sa neprejaví
požer dospelcami, aplikujte ihneď ako počet lariev dosiahne prah
škodlivosti a ak je potrebné postrek zopakujte. Toto ošetrenie čiastočne zachytí aj krytonosa repkového a piliarku repkovú.

FLORONE

nová dimenzia v morforegulácií repky

Listové hnojivo fungujúce ako inhibítor, nositeľ informácie, ktorý reguluje vegetatívny rast. Vytvára optimálne
podmienky pre reguláciu rastu, podpory rastu koreňa
a koreňového vlásnenia a podporu vetvenia. Rastlina po
aplikácií má kompaktnejší vzhľad a štruktúru.

Poznámky pre aplikáciu
V súčasnom období s meniacimi sa klimatickými podmienkami
v systéme morforegulácie je nutné počítať s dvomi vstupmi. V našom systéme odporúčame pre prvý vstup vo fáze 4. listu repky aplikáciu prípravku Florone v dávke 0,4 l/ha spoločne s Retabella 750
SL 1,0%-1,5 l/ha. Florone účinne inhibuje vegetatívny rast repky,
podporuje rast koreňa a koreňového vlásnenia a pozitívne vplýva na
vetvenie repky. Následným vstupom vo fáze 8-10 listu odporúčame
použiť pre morforeguláciu prípravok i s fungicídnym efektom proti
fómovej hnilobe.

Naše odporúčanie
Morforegulácia repky vo fázy 4.-5. listu repky
Florone 0,4 l/ha + Retabella 1,0-1,5 l/ha

Zloženie
voľné aminokyseliny 4%, cytokiníny 0,03%, organický materiál
8%, celkový Dusík (N) 1%, fosfor (P2O5) 10%, Draslík (K2O), Bór
(B) 0,25%, Molybden(Mo) 0,20%

Technológia ošetrenia
repky ozimnej na jeseň

•

Variabilita aplikácie úč. Látky
metazachlór v závislosti na zrážkach

Nové trendy v pestovateľskej
technológií ozimnej repky
Podpora rastu koreňovej sústavy

•

S pozitívnym vplyvom na konečnú
Sweep
0,05 l/ha
skočky

Insekticídna ochrana

•

úrodu

Listová výživa
Štandardným ošetrením dodávka

•

Vhodné doplniť Mo najmä na kyslých
pôdach

Listová výživa

g/ha

Cropvit Bmo 1,0 l/ha
B 150g/l, Mo 6 g/l

Odporúčaná jesenná dávka 150 – 300

Cropvit B 1,0 l/ha
B 150g/l

•

Borohumine 100 1,0 l/ha
B 100 g/l, humínové látky

najmä B

OPTI repka 3,0 – 4,0 kg/ha
N 11%, P2O5 15%, K2O 21%, MgO 23%,
SO3 19%, b 1,5%, Cu 0,1%, Fe 0,15%,
Mn 0,2%, Mo 0,04%, Zn 0,15%

•

Morforegulácia

Florone
0,4 l/ha
+
Retabella
1,0 l/ha
S PRE a POST
herbicídmi

Morforegulácia
•

POST aplikácia

ochranu

PRE aplikácia

Osvedčené účinné látky pre herbicídnu

METAX 500 SC
2,0 l/ha

•

buriny v klíčnych listoch

a jednoklíčnolistových tráv

METAX 500 SC
1,2 l/ha
+
Efector
0,2 l/ha
do 3 dní po sejbe

Široké spektrum dvojklíčnolistových

EFECTOR
0,33 l/ha
do 3 dní po sejbe

•

VIGO
0,1 - 0,15 l/ha
S PRE a POST herbicídmi

Herbicídna ochrana

Zvýhodnené balíky pre jeseň 2020
METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS 12 l + 2 l (10 ha)
METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS + VIGO 12 l + 2 l + 1 l (10 ha)
METAX 500 SC + EFECTOR 360 CS + SWEEP 12 l + 2 l + 1 l (10 ha)
FLORONE + RETABELLA 750 SL 20 l + 50 l (50 ha)
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