Profesionálne Poradenstvo Pre Pestovateľov

Vážený pestovateľ,
všetci sme už netrpezlivo čakali na príchod jari a prebudenie vegetácie. Koniec februára ukázal, že
zima sa len tak ľahko nevzdáva. Na Slovensku boli miesta, kde namerali teploty aj -20 °C. Zasiate
oziminy dostali zabrať ku koncu zimy najmä tam, kde bola snehová pokrývka minimálna. Viaceré
podniky už stihli vykonať regeneračné hnojenie dusíkom. Najväčšia pozornosť sa v jarnom období
venuje dusíkatej výžive. Po prihnojení majú rastliny k dispozícii pomerne veľké množstvo dusíka
a zároveň dostatok zimnej vlahy. Takto pripravené porasty odporúčame naštartovať aplikáciou
stimulátora ASAHI SL®, v dobe obnovenia jarného intenzívneho rastu pomôže zhodnotiť dodaný
dusík a naštartuje intenzívny rast.
ASAHI SL® je stimulátor rastlín pre obmedzenie stresov počas vegetácie, pre rýchlejšiu regeneráciu
poškodených rastlín a pre vyšší výnos pestovanej plodiny.

ASAHI SL®
má výrazný proti stresový účinok
podporuje príjem živín z pôdy
zlepšuje regeneráciu po poškodení mrazom
podporuje odnožovanie
stimuluje vitalitu
Zvýhodnené balíky 2018
ASAHI SL + AMCEL
ASAHI SL + MIKROVIT BÓR
ASAHI SL + MOSPILAN 20 SP
ASAHI SL + SULVIT

(20 l + 30 l)
(20 l + 40 l)
(20 l + 4 kg)
(20 l + 20 l)
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33 ha
40 ha
32 ha
40 ha
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Profesionálne Poradenstvo Pre Pestovateľov
Po jarnom oteplení, zapojení porastov ozimín je dôležitá aj ochrana repky ozimnej proti nežiaducim
škodcom. Výskyt škodcov je podmienený teplotou ovzdušia a pôdy. Ideálne teploty vzduchu pre
prebudenie škodcov sú 8-10 ˚C aspoň počas 3 dní a nočné teploty by nemali klesnúť pod 3 ˚C.
Ochrana proti týmto škodcom by sa mala vykonať ešte pred nakladením vajíčok, preto nezabudnime
na prehliadku porastov hneď, ako teploty dosiahnu spomenuté hodnoty.

9 CYTHRIN® MAX + PYRIFOS® 480 EC
9 Cypermethrin 500 g/l + Chlorpyrifos 480 g/l
9 Dávka: 0,05 l + 0,6 l /ha (balík na 50 ha)
CYTHRIN® MAX
CYTHRIN MAX je širokospektrálny insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov,
s okamžitým kontaktným účinkom. Pre dobrý účinok musia byť teploty v čase aplikácie od 4 – 23 °C.
Keďže nepôsobí systémovo, musí byť zabezpečená dobrá pokryvnosť rastlín postrekovou kvapalinou.
Na škodcov pôsobí ako dotykový a požerový jed, pričom má silný kontaktný účinok. CYTHRIN MAX
koncentrovanejší ako pôvodný CYTHRIN, postačujúca dávka prípravku je 0,05 l/ha, t.j. 50 ml.
PYRIFOS® 480 EC
Obsahuje chlorpyrifos známu a osvedčenú účinnú látku zo skupiny organofosfátov. PYRIFOS 480
EC sa vyznačuje silným repelentným a dlhodobým účinkom. Aplikácia proti krytonosovi repkovému
by sa mala vykonať na začiatku náletu chrobákov do porastov, t.j. pri zistení 6 imág za 3 dni v žltej
miske. Správne aplikovaný PYRIFOS 480 EC ničí škodcov vyskytujúci sa na repkových poliach vo
všetkých vývojových štádiách.

Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali nášmu infolistu AKTUALITY, ďalšie informácie nájdete
na web. stránke www.am-agro.com. Do prebúdzajúcej sezóny Vám želáme úspešný štart
a spokojnú inventarizáciu porastov.
Pre akékoľvek otázky a rady kontaktujte obchodný tím AM - AGRO. Sme tu pre Vás.
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