Profesionálne Poradenstvo Pre Pestovateľov

Aktuality č. 5
Vážený pestovateľ,

O čom sa dočítate v tomto vydaní:
ķ AM-AGRO herbicídne riešenia do kukurice

Ak porovnáme apríl 2019 a apríl 2020 môžeme skonštatovať, že zrážkovo sme na rovnakej úrovni, to znamená, že
neprší a neprší. Sejba kukuríc je na celom území Slovenska zahájená, a sú regióny, kde je sejba už dokončená. Bohužiaľ,
predpoveď počasia nám nepredpovedá žiadne zrážky v blízkej budúcnosti. Dúfajme, že máj nám prinesie zmenu počasia,
aby sme si mohli povedať: ,,studený máj, v stodole raj“. Mnohí poľnohospodári majú obavy, že pretrvávajúce sucho sa
už negatívne podpíše pod úrody ozimín, jarných obilnín a vynára veľký otáznik, čo bude s porastmi cukrovej repy, ktoré
sa v tomto prostredí vyslovene trápia.
Samozrejme, čo je dobré pre naše plodiny, to je dobré aj pre nežiadúce škodlivé činitele v našich porastoch.
V týchto Aktualitách sa chceme zamerať na buriny škodiace v porastoch kukurice.

Je dokázané, že najnegatívnejší
vplyv na úrodu má počiatočná
zaburinenosť, tzn: ak je kukurica
zaburinená už od obdobia jej
vzchádzania !

AM – AGRO pre pestovateľov kukurice odporúča nasledovné riešenie.

Herbicídy do kukurice :
BANDERA (nicosulfuron 40 g/l)
 postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a jednoročných dvojklíč. burín
 špecialista na ježatky, moháre a prstovky
 aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
 dávka: 1,5 l/ha
BARRACUDA (mesotrione 100 g/l)
 postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
 široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
 špecialista na ambróziu, podslnečník, mrlíky, durman, ivu
 aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
 dávka: 1 l/ha
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PONANT (dicamba 700 g/kg)
 postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
 špecialista na pichliač, mrlíky, láskavce, fialky a výmrv slnečnice
 aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 16)
 dávka: 0,5 kg/ha (v kombináciách s nicosulfuronom a mesotrionom 0,3 – 0,35 kg/ha)
ZEAGRAN 340 SE (bromoxynil 90 g/l + terbuthylazine 250 g/l)
 postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
 špecialista na láskavce, pohánkovec, mrlíky, lobody, horčiaky
 aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 15)
 dávka: 1,6 – 2,0 l/ha (v kombináciách s nicosulfuronom a mesotrionom 1,0 l/ha)
SULCOGAN 300 SC (sulcotrione 300 g/l)
 postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
 špecialista na podslnečník, mrlíky, durman, silný podporný účinok aj na pichliač
 a dotvára účinok nicosulfuronu na trávovité buriny vrátane prosa divého
 veľmi selektívna účinná látka ku kukurici, vhodná aj na použitie v osivovej kukurici
 aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
 dávka: 1 l/ha
NAŠE ODPORÚČANIE:
ZEA PACK TURBO
BANDERA + BARRACUDA + PONANT

20 l + 20 l + 6 kg

1,0 l + 1,0 l + 0,3 kg

20 ha

ZEA PACK TURBO
Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú buriny vzídené.
Odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené trávami a problematickými dvojklíčnolistovými burinami
ako sú napr. pichliač, durman, rumany, ambrózia, podslnečník a iné.
Kombinácia sa vyznačuje veľmi rýchlym a kvalitným účinkom na buriny. Herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok
vďaka účinnej látke mesotrione. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU
ZEA PACK RESIDUAL
BANDERA + BARRACUDA + ZEAGRAN 340 SE

20 l + 20 l + 20 l

1,0 l + 1,0 l + 1,0 l

20 ha

ZEA PACK RESIDUAL
Aplikujte postemergentne, od 3 do 6 listov kukurice, na pozemkoch zaburinených dominantne širokolistovými burinami
v čase, keď je väčšina trávovitých burín už vzídená a očakávate ešte ďalšiu vlnu vzchádzajúcich širokolistových burín.
Odporúčame do skorých POST-aplikácií.
Herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka 2 účinným látkam - mesotrione a terbuthylazine až do uzatvorenia
porastu. Odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené predovšetkým dvojklíčnolistovými burinami s nižším zaburinením
trávovitými burinami. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU (neodporúčame
použiť olejové zmáčadlo)
ZEA PACK COMPLETE
BANDERA + BARRACUDA + SULCOGAN 300 SC

20 l + 15 l + 20 l

1,0 l + 0,75 l + 1,0 l

20 ha

ZEA PACK COMPLETE
Aplikujte postemergentne, od 2 do 8 listov kukurice, keď sú buriny vzídené a neočakávate ďalšiu vlnu burín. Vhodný na
pozemky, kde prevládajú jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ale aj trávy. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť
zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU
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BANDERA + PONANT

30 l + 10,5 kg

1,0 l + 0,35 kg

30 ha

BANDERA 1 l + PONANT 0,35 kg
Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú všetky buriny vzídené. Herbicídna kombinácia je určená
na pozemky zaburinené jednoročnými trávami a prevládajú odolné dvojklíčnolistové buriny. V prípade veľkého sucha
odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU. Vynikajúca cena ošetrenia 1 ha
BANDERA + BARRACUDA

30 l + 20 l

1,5 l + 1,0 l

20 ha

BANDERA 1,5 l + BARRACUDA 1 l
Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú všetky buriny vzídené. Herbicídna kombinácia je určená na
pozemky so silným zaburinením trávovitými burinami vrátane trvácich tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín.

Vážený zákazník,
ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali Aktualitám č. 5. V prípade otázok prosím kontaktujte náš poradenský servis.
My Vám ochotne poradíme herbicídnu kombináciu podľa aktuálnej zaburinenosti porastov kukurice.
Tím spoločnosti AM-AGRO

