
 

po fázu 3. kolienka (BBCH 29-33) 

 

 

 
 

     Morforegulácia- TREGUS 500 EC 
 

Ako prvú aplikáciu je vhodné zvoliť morforegulačné ošetrenie 

prípravkom TREGUS 500 EC (trinexapack ethyl 500g/l) po 

fázu 3. kolienka (BBCH 29-33). Hlavnými prínosmi aplikácie 

TREGUS 500 EC sú:  

• zníženie výšky,  

• obmedzenie predlžovania internodií, 

• spevnenie pletív,  

• zvýšenie hmotnosti koreňov,  

• pozitívny vplyv na proces fotosyntézy. 

 

  

    Morforegulácia- TREGULÁTOR  

 

Následne odporúčame nové riešenie 

v našej ponuke, morforegulačnú stratégiu 

pod obchodným názvom TREGULÁTOR. 

Spojenie systémového a lokálneho 

účinku, ktoré poskytnú istý regulačný 

zásah bez ohľadu na počasie.  

TREGULÁTOR má výrazný vplyv na 

vyrovnanie porastu a pôsobí proti 

poliehaniu obilia. 

Zloženie TREGULÁTOR 

TREGUS 500 EC (trinexapack ethyl 500g/l) 5l + KOREKT 510 SL (ethephon 510 g/l) 15 l                                    

       

    Fungicídne ošetrenie- BUKAT KLAS PRO 

Dosiahnutie dokonalej ochrany klasu je 

možné prostredníctvom nového riešenia v 

našej ponuke, fungicídne ošetrenie pod 

obchodným názvom BUKAT KLAS PRO. 

Spojenie dvoch účinných látok 

tebuconazole a prohioconazole. 

Prothioconazole patrí do chemickej skupiny 

triazolthiolinov a na škodlivé organizmy 

pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je 

základným stavebným prvkom bunkových 

membrán. Po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj 

do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Tebuconazole poskytuje preventívny, 

kuratívny a eradikatívny účinok. 

 

 

 
TREGUS 500 EC 

dávka trinexapack- ethyl 0,2 l/ha 

po fázu 3. kolienka (BBCH 29-33)  

 
TREGULÁTOR 

dávka trinexapack ethyl 0,15 l/ha +  ethephon 0,4 l/ha 

od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) 

 
BUKAT KLAS PRO 

dávka tebuconazole 0,33 + prohioconazole 0,33 l/ha 
od rastovej fázy 3. kolienka (BBCH 33) 

Vhodné riešenia z nášho portfólia: 

Dosiahnutie spoľahlivého a kvalitného výnosu obilnín 

      NAŠE ODPORÚČANIA: 
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                 NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

                  NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

33 ha 

30 ha 

https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/tregus-500-ec/
https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/tregus-500-ec/
https://www.belbaplus.sk/wp-content/uploads/2022/02/letak-tregulator-2022-web.pdf
https://www.belbaplus.sk/wp-content/uploads/2022/02/letak-tregulator-2022-web.pdf


 

 

 

 

 

 

Zloženie BUKAT KLAS PRO: 

BUKAT 500 SC (tebuconazole 500 g/l) 10l + PROTHIOBELLA 300 EC (prothioconazole 300 g/l) 10l 

  

 

Pozitívny vplyv na kvalitu úrody a kvalitu 

zrna má fungicídne ošetrenie pod 

obchodným názvom BUKAT TOP, ktoré 

navyše poskytne insekticídnu ochranu aby 

sme včas zabránili negatívnemu vplyvu 

škodcov. Vyznačuje sa preventívnym, 

kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti 

širokému spektru hubových chorôb ako sú 

septoriózy, múčnatky, alebo hrdze.  V 

niektorých prípadoch odporúčame 

fungicídne ošetrenie rozdeliť do viacerých aplikácií 

Zloženie BUKAT TOP: 
BUKAT 500 EC (tebukonazol 500 g/l) + NORIOS (azoxystrobin 250 g/l) + DELMETROS 100 SC 
(deltamethrin 100 g/l) 

  

    Listová aplikácia- FITOBELLA N-Cu-S 
 

V neposlednej rade je dôležité doplnenie dusíka (N), medi 

(Cu) a síry (S), ktoré rastlinám efektívne dodá prípravok 

FITOBELLA N-Cu-S určený k listovej aplikácií. FITOBELLA 

N-Cu-S má priaznivý vplyv na množstvo a kvalitu úrody 

 

     

   Listová aplikácia- OPTI OBILNINY 
 

Preukázateľný vplyv na úrodu zrna  obilnín má prípravok 

OPTI OBILNINY, s vyváženým pomerom NPK s vysokým 

obsahom horčíka (Mg), medi (Cu) a mangánu (Mn), ktoré sú 

nevyhnutné pre dosiahnutie spoľahlivého a kvalitného 

výnosu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BELBA PLUS s.r.o. 
Palánok 4605/5 

Nitra 949 01 

 
BUKAT TOP 

dávka  tebuconazole +  azoxystrobin +  deltamethrin 

od rastovej fázy 3. kolienka (BBCH 33) 

 
FITOBELLA N-Cu-S 
dávka  0,5- 1,5 l/ha 

do konca steblovania (BBCH 39) 

 
OPTI OBILNINY 
dávka  2-4 kg/ha 

do konca steblovania (BBCH 39) 

 Fungicídne ošetrenie- BUKAT TOP 
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 NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

      NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

                  NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

40 ha 

https://www.belbaplus.sk/produkty/fungicidy/bukat-500-sc/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-cu-s/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-cu-s/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-cu-s/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/opti-obilniny/

