Profesionálne Poradenstvo Pre Pestovateľov

Aktuality č. 8
Vážený pestovateľ,

O čom sa dočítate v tomto vydaní:

ķ Predzberová aplikácia do repky a termíny aplikácie ELASTIQ ULTRA, ELASTIQ
ULTRA + CLINIC TF alebo aplikácia glyfosátu CLINIC TF pre uľahčenie zberu repky

Repka je plodina, do ktorej sa počas celej sezóny investujú vysoké náklady,
za čo sa vie odvďačiť primeranou úrodou. Zber úrody však aj tento rok
môže byť komplikovaný, či už z dôvodu nerovnomerného dozrievania alebo
dlhotrvajúceho sucha, ktoré nesie so sebou riziká následného prepŕchania a
búrok spojených s ľadovcom. Aby sme predišli takýmto rizikám, odporúčame
šešule repky „zalepiť“ a tak si zaistiť úrodu. Mali by sme pripraviť porasty
repky na kvalitný zber s čo najmenšími zberovými stratami.
Na predzberové aplikácie do repky Vám spoločnosť AM-AGRO odporúča rôzne
technológie podľa stavu porastu:

ķ ELASTIQ ULTRA
ķ ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF
ķ CLINIC TF

ELASTIQ ULTRA alebo ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF
Pokiaľ sú repky vyrovnané, rovnomerne dozrievajú a chceme ich nechať pozvoľne dozrieť, odporúčame si zaistiť úrodu
a obmedziť zberové straty tým, že dozrievajúce šešule „zalepíme“ prípravkom ELASTIQ ULTRA s aktívnou zložkou:
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l.
ELASTIQ ULTRA je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát (obmedzuje praskanie šešúľ a vypadávanie
semien). Po aplikácii tvorí na povrchu šešúľ tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale
elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje výpar a zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. ELASTIQ
ULTRA sa vyznačuje rýchlym účinkom, najdlhším časom zalepenia šešúľ, dokonalou ochranou rastliny pred dažďom
a silným obmedzením rozvoja černí.
Odporúčanie pre aplikáciu ELASTIQ ULTRA:
Optimálna aplikácia by sa mala vykonať približne 3 – 4 týždne pred plánovaným zberom, (BBCH 80 – 88) v dávke 0,75 – 1,0
l/ha. Šešule by mali byť v dobe aplikácie svetlozelenej farby, pružné, s možnosťou ohnutia do tvaru písmena „U“ alebo
„V“ bez následného prasknutia.
Odporúčanie pre aplikáciu ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF:
V prípade zaburinených porastoch repky odporúčame ELASTIQ ULTRA kombinovať s prípravkami na báze glyfosátov, napr.
CLINIC TF (glyphosate 360 g/l) v dávke ELASTIQ ULTRA 0,75 l/ha + CLINIC TF 3,0 l/ha. Aplikáciu odporúčame vykonať 2 - 3 týždne
pred plánovaným zberom, podľa stavu porastu. Šešule by mali byť ešte stále pružné. Pred presnou aplikáciou môžete
kontrolovať aj vyfarbenosť semien v šešuliach v spodnejších poschodiach repky.
Využite cenovo zvýhodnené balíčky so 4% zľavou oproti sólo nákupu:

VÝMERA

ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF

15 l + 60 l

0,75 l + 3,0 l

20 ha

ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF

40 l + 160 l

0,75 l + 3,0 l

53 ha

AM - AGRO s.r.o.
Murgašova 38/2, 949 01 Nitra

i sólo
ot

av
ľ
z
%

4 náku

a

u

DÁVKA/HA

p

OBSAH

opr

ZVÝHODNENÉ BALÍKY

info@am-agro.com | www.am-agro.com

Profesionálne Poradenstvo Pre Pestovateľov

Odporúčanie pre ostatné plodiny: Elastiq Ultra je možné použiť do hrachu na obmedzenie strát pri zbere, ale aj do obilnín
v dávke 1 l/ha , kde počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania
porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami, udržuje kvalitatívne
parametre zrna, vrátane pádového čísla a klíčivosti zberaného zrna.

Aplikácia glyfosátu CLINIC TF pre uľahčenie zberu
Ďalšou možnosťou uľahčenia zberu repky je použitie samotného glyfosátu CLINIC TF (glyphosate 360 g/l), ktorý znižuje
vlhkosť repky. Táto technológia sa uprednostňuje napr. pri veľmi zaburinených pozemkoch pýrom a inými trvácimi
burinami, aby bol vôbec umožnený mechanizovaný zber. Aplikáciou prípravku CLINIC TF si uľahčíme zber vysušením
burín ako sú napr. pichliač, lipkavec, rumany, pýr a iné, v čase, keď majú maximálnu listovú plochu. CLINIC TF v pôde
nezanecháva žiadne rezíduá, pretože nie je prijímaný koreňmi ani semenami, ale zelenými časťami a svojim asimilačným
prúdením je rozvedený do celej nežiadúcej buriny. Termín aplikácie volíme podľa aktuálneho stavu porastu, približne
10 – 14 dní pred zberom. Presnosť aplikácie môžeme hodnotiť podľa vyfarbenosti šešúľ v strednej časti rastliny, v ktorej
by mali byť semená v šešuliach hnedej farby. Odporúčaná dávka prípravku je 3 - 4 l/ha.
CLINIC TF je určený na uľahčenie zberu, likvidáciu a ničenie jednoročných a trvácich burín, drevín a inej nežiadúcej
vegetácie v zberaných porastoch a na strniskách. Prípravok likviduje všetky vzídené buriny a zároveň znižuje možnosť
ďalšieho zaburinenia pozemku.

Spoločnosť AM – AGRO ponúka rôzne technológie predzberových ošetrení do repky. Podľa stavu porastov ostáva
rozhodnutie o výbere technológie na pestovateľovi. Pri každej je dôležité správne načasovanie aplikácie, s ktorou vám
ochotne pomôže poradenský servis spoločnosti AM – AGRO. Ďakujeme za pozornosť venovanú Aktualitám č. 8.
Tím spoločnosti AM-AGRO

... s nami to ide ľahšie

