
 

Na viacerých územiach Slovenska, nás v priebehu mesiaca máj potešili zrážky a to je pozitívna správa 

pre pestovateľov. Pri pestovaní jarného jačmeňa treba zabezpečiť optimálne podmienky pre rast 

a vývoj a rovnako dostatočnú úroveň fungicídnej ochrany, pre zvýšenie kvality úrody. 

 

Fungicídna ochrana – MOLLIS 450 SC  

Pre túto sezónu, vám v rámci fungicídnej ochrany jednoznačne odporúčame použitie prípravku MOLLIS 

450 SC, našu novinku v portfóliu. Vyznačuje sa trojnásobnou silou v boji proti hubovým chorobám 

jačmeňa jarného.  

Prečo MOLLIS 450 SC? 

• vysoká koncentrácia účinných látok v produkte 

• kombinácia 3 účinných látok s rôznym mechanizmom účinku 

• vyvážený pomer jednotlivých účinných látok 

• dlhodobá účinnosť proti širokému spektru chorôb 

• preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok 

• pozitívny vplyv na kvalitu úrody 

Prípravok obsahuje 3 účinné látky: 

• AZOXYSTROBIN 200 g/l 

• DIFENOKONAZOL 125 g/l 

• TEBUKONAZOL 125 g/l 

Aplikáciu vykonávajte pri objavení sa prvých príznakov chorôb alebo preventívne. Aplikáciu je možné 

rozdeliť: 

V prípade 1 fungicídneho ošetrenia počas vegetácie, odporúčame použiť MOLLIS 450 SC v dávke 0,9-

1,0l od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (BBCH 32 - 51).  

V prípade 2 fungicídnych ošetrení počas vegetácie: 1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového 

listu (BBCH 32 - 37) a 2. aplikácia od začiatku klasenia až po štádium plného kvitnutia (BBCH 52 - 65). 

 

          Insekticídna ochrana - SWEEP 

  
V prípade výskytu kohútika alebo vošiek, odporúčame širokospektrálne insekticídne ošetrenie 

SWEEP, s účinnou látkou cypermethrin 500 g/l. SWEEP patrí do skupiny pyretroidov s kontaktným 

účinkom.  Aplikácia sa vykonáva pri výskyte škodcov a prekročení prahu škodlivosti.  

 

            Listová výživa 

Jarný jačmeň je plodina relatívne citlivá na príjem živín z pôdy, preto treba zabezpečiť ich dostatok pre 

správny rast a vývoj. Efektívnym spôsobom je listová aplikácia prípravku FITOBELLA N-Cu-S, ktorý 

okrem dusíka obsahuje meď, dôležitú súčasť procesu tvorby a stabilite chlorofylu v dávke 0,5 l/ha. Ako 

alternatívu pre spevnenie stebla odporúčame prípravok FLORONE v dávke 0,4 l/ha. 

Na zvýšenie efektívnosti listových hnojív, odporúčame každú aplikáciu doplniť prípravkom AMINOCAT 

30, s obsahom NPK a voľných aminokyselín. Rastliny ľahšie prekonávajú stres, ako sú obdobia sucha 

a zlepšuje sa absorpcia  

 

Vhodné riešenia z nášho portfólia: 

Fungicídna ochrana a výživa jarného jačmeňa 
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