
Več o Teppekiju

Belchim v hmeljarstvu že vrsto let ponuja nekatere zelo inovativne in učinkovite rešitve. Vsako
leto se paleta povečuje in dopolnjuje.
To obvestilo je opomnik za osnovna priporočila za uporabo naših pripravkov ter kratka
informacija o njihovih prednostih.

 

Po prepovedi neonikotinoidov je edini sistemični aficid za hmelj na trgu. Zanj je značilno,
da deluje na vse najpomembnejše vrste uši.  Registriran je v številnih kulturah, v hmelju je
odmerek 180 g/ha. Uporabi se lahko 2x v sezoni v razmaku 21 dni.
 
Prednosti njegove uporabe v hmelju so:

izrazita sistemičnost (najbolj intenzivno translaminarno premeščanje v rastlini med vsemi
pripravki tega tipa na trgu)
način delovanja (dolžina in učinkovitost delovanja na vse razvojne stadije uši)
izrazito ugoden ekotoksikološki profil (prijazen za predatorje in koristne žuželke)
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Več o Zaftri

Več o Beloukhi

Zaftra je fungicid, ki se uporablja za zatiranje številnih bolezni. Njena uporaba je dovoljena v
številnih kulturah. Premešča se sistemično in translaminarno. V hmelju se uporablja za
preprečevanje pojava nekaterih najpomembnejših  bolezni (hmeljna peronospora, siva pegavost
hmelja in pepelovke) v odmerku 1,6 l/ha. Uporabi se lahko 2x v sezoni v razmaku najmanj 14 dni.
V  zadnjih letih ste hmeljarji dobro prepoznali pomen uporabe Zaftre v škropilnem programu
hmelja.

 

Pomembno je izpostaviti tudi dodano
vrednost, ki jo nudi uporaba Zaftre v hmelju
in jo morda nekateri hmeljarji niste opazili.
Njena uporaba signifikantno poveča
fotosintetsko aktivnost v listih, kar vpliva na
bistveno  povečanje  proizvodnega
potenciala.
Učinek uporabe je vizualno opazen kot
intenzivnejše obarvanje listov, pridelek pa se
poveča.

 

 

 

 

NESELEKTIVNI KONTAKTNI HERBICID za
uničevanje zalistnikov, stranskih
poganjkov hmelja in zatiranje plevelov v
hmelju.
IZREDNA REGISTRACIJA v HMELJU TUDI
V 2021. EDINA REŠITEV NA TRGU.
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Več o Hi-Wettu

Kliknite za vstop na našo spletno stran

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

 

MOČILO, KI JE TEMELJ KAKOVOSTNE APLIKACIJE V HMELJU

HI-WETT je kompleksno večfunkcionalno močilo. Omogoča odlično omočevanje, zadrževanje
škropilne brozge na listu, optimizirano penetracijo FFS v rastline ter zmanjšuje zanašanje oz.
drift. Posledično je učinkovitost FFS povečana in zanesljiva ne glede na vremenske pogoje.

 

 
Vaš Belchim

 

Kontakti:

 

 

 
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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