
V času, ko se koncentrirana krmila močno dražijo, je pridelave osnovne krme zelo pomembna. V
mlečni proizvodnji in pri pitanju goveda ima racionalna pridelava osnovne krme odločilen vpliv na
ekonomiko. Kakovostna krma se zagotovi le na primerno vzdrževani travni ruši. Že manjša
prisotnost nekaterih plevelov lahko močno poslabša kakovost in količino pridelane krme, 
nekatere plevelne vrste celo negativno vplivajo na zdravstveno in proizvodno sposobnost živali.
Rastline iz rodu Rumex, kot so topolistna kislica ali ščavje ( Rumex obtusifolius), kodrastolistna
kislica (Rumex crispus) in druge, vsebujejo strupene snovi, oksalate. Pri prežvekovalcih oksalati
povzročajo edeme in krvavitve. Posledično je počutje živali slabše, proizvodna sposobnost pa
nižja.

 

Ščavje na travinju ni edini pomemben plevel. Vse večja je prisotnost tudi ostalih plevelov kot so
regrat, slak, tropotci, koprive in ostali pleveli, ki sicer nimajo, kot npr. ščavje, škodljivega vpliva pri
krmljenju prežvekovalcev, so pa velik porabnik hranilnih snovi, zavzemajo prostor in tako
neposredno vplivajo na kakovost in predvsem pridelek na travinju.
ZATO ZA NEŽELENE ZELI V INTENZIVNI PRIDELAVI KRME NI PROSTORA.  Posebej v letih,
ko je pomanjkanje vlage v poletnih mesecih izrazito, se neželene zeli lahko močno razširijo.

 

KAKO PRISTOPITI K VARSTVU PRED PLEVELI NA TRAVINJU?

Plevel v travinju se zatira pozno poleti ali zgodaj jeseni. Izbirajte med pripravki, ki imajo širok
spekter delovanja (ne samo ščavje). Tako boste z enim prehodom zajeli celotno populacijo
plevelov – tudi regrat, slak  in ostale plevele.

PRIPOROČILO:
FLUROSTAR 200   1,5 - 2 L/ha   +   Hi-Wett   0,1-0,15 L/ha
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Več o Flurostaru

Več o Hi-Wettu

Vstopite na našo spletno stran

Flurostar ima naslednje
prednosti:

Najširši spekter delovanja za ta
namen (ščavje, regrat, koprive,
trpotec, ...)
Zelo pomembno je dobro delovanje
na regrat na katerega druge aktivne
snovi za ta namen niso dovolj
učinkovite
Dovoljen za uporabo na travnikih in
pašnikih
Zelo hitro delovanje in kratka karenca
- SAMO 7 DNI
Priročno pakiranje  - 1L (dovolj za cca
0,5-0,6 ha)
Dovoljena raba tudi na VVO področjih

 

 

HI-WETT
Kakovostna aplikacija

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

 

Vaš Belchim
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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.
 

© 2021 Vse pravice zadržane.
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