
NAPOTILA ZA OPTIMALNO RABO BOTIGE

 

BOTIGA ima BOOSTER efekt!

BOTIGA vsebuje mezotrion, ki deluje preko
tal in lista. Posebna novost je druga a.s. s
foliarnim delovanjem, piridat, ki povečuje
delovanje partnerskim herbicidom, to
povečanje imenovano BOOSTER efekt, je
izjemno močno izraženo s triketoni, kamor
pripada mezotrion.
BOOSTER efekt omogoča, da je BOTIGA
idealen partner številnim herbicidom v koruzi
še posebno pa triketonskim herbicidom, ki
vsebujejo npr. izoksaflutol, tembotrion ipd.
Lastnosti BOTIGE omogočajo sestavo
izjemno zanesljivih in predvidljivih programov
varstva koruze pred pleveli ne glede na
vremenske in talne razmere.

 

 
PREDLOG ZA PROGRAME ŠKROPLJENJA Z BOTIGO

Za optimalno delovanje BOTIGE ter tudi drugih herbicidov za zgodnja škropljenju je zelo
pomembna dobra priprava tal:
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Groba priprava tal ne omogoča enakomerne
razporeditve talnih herbicidov v zgornjem
sloju tal, zato vlaga potrebna za aktivacijo ni
optimalno dostopna. To je predvsem
pomembno za mezotrion.
Ob grobi pripravi tal plevel vznika
neizenačeno, zato se foliarno delovanje
herbicidov ne izkoristi v celoti. Piridat deluje
izključno foliarno, prav tako pa ima
mezotrion izjemno močno foliarno delovanje.

Osnovni program z Botigo z enim
škropljenjem zato priporočamo na dobro
pripravljenem setvišču ob enakomernem
vzniku plevela.
Program z Botigo v deljenih odmerkih (split
aplikacija) je najbolj zanesljiv in praktično v
celoti kompenzira problem grobe priprave
tal, neenakomernega vznika ter različnih
vremenskih vzorcev.

 



Predlog programa za enkratno škropljenje zgodaj po vzniku

Zelo dobro delovanje na dobro pripravljenih tleh in ob enakomernem vzniku plevelov. Na slabše
pripravljenih tleh ter ob neenakomernem vzniku je korekcija običajno nujna:

Izven VVO:
BOTIGA 1 L/ha + Dual Gold 0,8-1 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha
Eventuelne korekcije z Motivellom Extra 6 OD in/ali s Kambo

Na VVO:
BOTIGA 0,5 L/ha + Adengo 0,35-0,4 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha
Eventuelne korekcije s korektivci za VVO

Škropljenje naj se opravi, ko je večina plevelov vznikla, pleveli naj bodo čim manjši, trave do dva
lista, širokolistni pleveli, še posebno trdovratni kot je ambrozija pa nimajo več kot 4 liste.

 

 

 
Predlog programa za enkratno škropljenje kasneje po vzniku

Osnovno škropljenje opravljeno kasneje po vzniku koruze. Posebej primerno na slabo
pripravljenih tleh, ob neenakomernem vzniku:

Izven VVO:
BOTIGA 0,75 L/ha + MOTIVELL EXTRA 6 OD 0,4-0,5 L/ha + HI-WETT 0,1 L/ha
Če je prisoten slak, dodati Kambo.Če je prisoten divji sirek povečati odmerke
Motivell Extra na 0,6-0,7 L/ha.

Na VVO:
BOTIGA 0,75 L/ha + Monsoon Active 1-1,2 L/ha + HI-WETT 0,1 L/ha

Škropljenje se opravi, ko ima koruza nekje 5-7 listov. Pleveli so lahko večji, paziti je treba le na
razvojne stadije nekaterih problematičnih plevelov, npr.  ambrozija, ki naj nima več od 6 listov.

 

 



Predlog programa s split aplikacijo

Split aplikacija omogoča izjemno zanesljivo delovanje v vseh talnih in vremenskih razmerah, prav
tako pa omogoča optimizacijo stroškov in izbire kombinacij ter odmerkov v odvisnosti od prisotnih
plevelov in okoljskih zahtev.
Prvo škropljenje se opravi, ko vznikne večina plevelov, ki so v zgodnjih fazah. Drugo škropljenje
se opravi 7-14 dni kasneje oziroma, ko vznikne drugi val plevela.

Izven VVO:
PRVO ŠKROPLJENJE

BOTIGA 0,5 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha
(+ lahko se doda Dual Gold 1 L/ha)

DRUGO ŠKROPLJENJE
BOTIGA 0,5 L/ha + MOTIVELL EXTRA 6 OD (po potrebi v odvisnosti od
prisotnosti enoletnih plevelnih trav 0,3-0,4 L/ha oz. 0,6-0,7 L/ha, če je
prisoten divji sirek ali pirnica) + HI-WETT 0,1 L/ha.
Ob prisotnosti slaka dodati Kambo. 

Na VVO:
PRVO ŠKROPLJENJE

BOTIGA 0,5 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha 
DRUGO ŠKROPLJENJE
BOTIGA 0,5 L/ha + Monsoon Active 1-1,2 L/ha (ob prisotnosti divjega sirka ali
pirnice 1,5-2 L/ha) + HI-WETT 0,1 L/ha.

 

 

HI-WETT
Kakovostna aplikacija

HI-WETT je kompleksno večfunkcionalno
močilo. HI-WETT omogoča odlično
omočevanje, zadrževanje škropilne brozge
na listu, optimizirano penetracijo FFS v
rastline ter zmanjšuje zanašanje oz. drift.
Posledično je učinkovitost fungicidov,
insekticidov in foliarnih herbicidov ne glede
na vremenske pogoje bolj zanesljiva in
izboljšana. Zato se lahko FFS uporabijo z
malimi količinami vode, 10-20% zmanjšani
odmerki FFS pa v povprečju dajejo enake
učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja
močila HI-WETT. 

 



Več o herbicidu BOTIGA

Kliknite za spletni seminar "Koruza - Belchim 2021"

Kliknite za predstavitev "Adjuvant HI-WETT"

Mag. Anton Gošnik Mitja Brežnik
Vodja BCP SI in ključni kupci Področni vodja prodaje

051 262 209 Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška

anton.gosnik@belchim.com 051 354 767

 mitja.breznik@belchim.com

Mitja Törnar  

Področni vodja prodaje Alma Flac
Štajerska in vzhodna Slovenija Vodja logistike

031 239 720 031 459 555

mitja.tornar@belchim.com alma.flac@belchim.com

  

Vasja Hafner Polona Petejan  

Vodja marketinga Področni vodja prodaje  

+385 91 4166 555 Zahodna, južna in JV Slovenija  

Vasja.hafner@belchim.com 031 459 500

 polona.petejan@belchim.com

 

Talni herbicidi morajo imeti za ustrezno delovanje na voljo dovolj vlage v tleh.
Na slabo pripravljenem setvišču, na neizenačeni njivi,... se talni herbicidi navadno zelo
neenakomerno razporejajo v profilu tal. Neizenačena razporeditev herbicida v profilu tal je lahko
vzrok za manjšo učinkovitost ter tudi za lokalno fitotoksičnost.
HI-WETT omogoča bolj enakomeren razpored aktivnih snovi v zgornjem sloju tal, posledično je
učinkovitost boljša,nevarnost za fitotoksičnost pa zmanjšana.

HI-WETT omogoča boljše delovanje herbicida BOTIGA preko tal in preko lista.

Odmerki:

0,1-0,15 L/ha pri zgodnjem 
0,1 L/ha pri poznejši uporabi

 

 

 

 

 

Vaš Belchim

Kliknite za vstop na našo spletno stran

 

Kontakti:
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Ta mail je bil poslan:  user@example.com

 
Spremljajte nas na: 

 

            
 

Prijavi se   /   Uredi podatke   /   Posreduj   /   Odjava
 

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo
pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev.

Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.
 

© 2021 Vse pravice zadržane.
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