
Belchimov program varstva žit

Stanje žit

Dolga suša je negativno vplivala na razraščanje žit, zato je pričakovati, da bo sklop posevkov žit
podpovprečen in posledično tudi nevarnost za bolezni. Zaradi prepotrebnega dežja pred dnevi, je
pričakovati zelo hiter kompenzacijski razvoj žitnih posevkov, zato je potrebno hitro in pravočasno
opraviti škropljenja proti boleznim. Prednost ima škropljenje ječmena, kjer se bolezni pojavijo
bistveno bolj zgodaj kot pri drugih žitih, poleg tega pa je razvoj ječmena bistveno hitrejši kot pri
drugih žitih. Za prva škropljenja so naša priporočila zasnovana na fungicidih BOUNTY,
PROTENDO in ZAFTRA, ki jim priporočamo tudi dodajanje adjuvanta HI-WETT. Skupaj s
fungicidi je povsem kompatibilno foliarno dušično gnojilo AZO-SPEED, ki ga letos ponujamo
prvič.

 

BOUNTY in PROTENDO
Optimalni biološki in ekonomski učinki 

BOUNTY in PROTENDO, sama ali v kombinacijah, omogočata odlično varovanje posevkov žit
pred boleznimi nevarnih v začetnih spomladanskih fazah razvoja žit.

BOUNTY je registriran v vseh žitih. Vsebuje tebukonazol, ki je v Evropi najbolj
prodajana aktivna snov za zatiranje bolezni žit. BOUNTY ima širok spekter delovanja, še
posebno na rje, dobro pa deluje tudi na fuzarioze.Zaradi širokega spektra delovanja se lahko
uporablja praktično celotno sezono. 

PROTENDO vsebuje aktivno snov protiokonazol, ki je po biološki učinkovitosti eden
najpomembnejših fungicidov. Protiokonazol odlikuje izjemno širok  spekter delovanja za bolezni
žit, velja npr. za fungicid z najboljšim delovanjem na fuzarioze, za katere ni na voljo veliko
učinkovitih rešitev.

PRIPOROČILA ZA ZGODNJA ŠKROPLJENJA PŠENICE, RŽI IN TRITIKALE

Za zgodnja škropljenja (škropiti najkasneje do 3. kolenca - BBCH 33) zadošča že uporaba samo
vsakega posamičnega pripravka. BOUNTY je močnejši proti rjam, PROTENDO pa proti
septoriozam.

BOUNTY 0,6 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha
ali
PROTENDO 0,65 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha
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BOUNTY - več o pripravku

PROTENDO - več o pripravku

ZAFTRA - več o pripravku

HI-WETT - posebni adjuvant

Več o Azo-Speedu

Azo-Speed vsebuje lignosulfonate

PRIPOROČILA ZA ZGODNJA ŠKROPLJENJA JEČMENA

Bolezni ječmena so specifične, zato so priporočljivi nekoliko drugačni pristopi kot pri
drugih žitih. Posledično naša priporočila vključujejo kombinacije s fungicidom
ZAFTRA. ZAFTRA je strobilurinski fungicid na osnovi azoksistrobina, ki dobro
deluje na zelo širok spekter bolezni, še posebno pa ga odlikuje delovanje na
bolezni specifične za ječmen ter najmočneje izražen vpliv na metabolizem žit,
značilen za strobilurinske fungicide, ki rezultira v pomembnem povečanju pridelka
tudi kadar bolezni niso prisotne. Škropiti najkasneje do 2. kolenca - BBCH 32 !

PROTENDO 0,4 L/ha + ZAFTRA 0,5 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha
ali
BOUNTY 0,5 L/ha + ZAFTRA 0,5 L/ha + HI-WETT 0,1-0,15 L/ha

 

 

 

 

 
Foliarno gnojenje 

 Priporočeni fungicidi se lahko uporabljajo skupaj s foliarnim gnojilom AZO-SPEED. Letos je dušik
iz foliarnega gnojila AZO-SPEED cenejši od dušika iz standardnih mineralnih gnojil, zlasti če
upoštevamo da se dušik iz gnojila AZO-SPEED v rastlino absorbira praktično 100%. AZO-
SPEED lahko še bolj zgodaj uporabimo s herbicidi, še bolj primerna pa je uporaba skupaj s
fungicidi, ko je prisotna večja listna masa, ki absorbira dušik. Ob prvem škropljenju žita s fungicidi
priporočamo 5-8 L/ha AZO-SPEEDA.

 

 

 

 
Vaš Belchim

Več informacij o naših pripravkih lahko pridobite na naši spletni strani

Spletna stran Belchima
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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

 

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.
 

© 2022 Vse pravice zadržane.
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