
Sadjarstvo - začetni ukrepi proti škrlupu in ušem
Zatiranje uši in škrlupa v sadjarstvu sta izjemno pomembna ukrepa. Prvočasno zgodnje
ukrepanje je ključ za obvladovanje problematike preko cele vegetacije.

TEPPEKI je specialist za zatiranje uši in predstavlja temelj programov v zelo širokem naboru
kultur.

ALCOBAN vsebuje aktivno snov ditianon, ki je daleč najbolj pomemben za varstvo pred
škrlupom.

 

Prednosti aficida TEPPEKI

Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9) ,
osnova vsakega antirezistentnega programa varstva proti ušem

Sistemično in translaminarno delovanje
Deluje tudi na uši, ki so skrite

Deluje na izjemno širok spekter uši
Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost
Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje
Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji
Zagotovljena ekonomičnost

 Pečkarji in koščičarji - čas uporabe

Najboljša je uporaba pred cvetenjem, celo če uši še niso
prisotne oz. prag škodljivosti ni presežen, saj TEPPEKI deluje
dolgo in zavaruje nasade v fazi cvetenja, ko se ne more
uporabljati insekticidov. Škropljenje s TEPPEKI-jem
pred cvetenjem olajša varstvo pred ušmi tudi kasneje v
sezoni, saj se potencijal prerazmnožitev bistveno zmanjša. 
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Več o Teppekiju

Pečkarji in koščičarji - osnovna priporočila

JABLANA, HRUŠKA
Zatiranje mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in zelene jablanove uši (Aphis pomi) ter
na hruškah za zatiranje mokaste hruševe uši (Dysaphis pyri):

Odmerek: 0,14 kg/ha.
Čas uporabe: Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag
škodljivosti. Najboljša je uporaba pred cvetenjem, četudi uši še niso prisotne. TEPPEKI se
lahko v eni rastni dobi uporabi največ trikrat, v razmaku 21 dni. Med drugim in tretjim
tretiranjem s sredstvom TEPPEKI je zaradi nevarnosti razvoja rezistence potrebno
uporabiti sredstvo z drugačnim načinom delovanja. 

BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE, SLIVE, ČEŠNJE
Za zatiranje sive breskove uši (Myzus persicae), črne češnjeve uši (Myzus cerasi) in drugih vrst
listnih uši.

Odmerek: 0,14 kg/ha .
Čas uporabe: Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je dosežen prag
škodljivosti. Najboljša je uporaba pred cvetenjem, četudi uši še niso prisotne. TEPPEKI se
lahko v eni rastni dobi uporabi največ dvakrat.

 

Prednosti, lastnosti

Odlično varovanje listja in plodov jablan in hrušk pred škrlupom
Visoko kakovostna formulacija ditianona.
Multisite’ fungicid, ni nevarnosti za nastanek odpornosti bolezni.
Prilagodljiva uporaba, dolgo obdobje, ko se lahko ALCOBAN uporabi.
Polna selektivnost za jablano in hruško.
Ključni fungicid v programih integriranega varstva.

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2022-Teppeki_SI.pdf


Več o Alcobanu

Več o Hi-Wettu

Belchimov program varstva jablane

Uporaba v jablani in hruški

ALCOBAN je ključni pripravek za varstvo pred škrlupom, ki se
uporablja preventivno na jablanah in hruškah za zatiranje
jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa
(Venturia pyrina).

Odmerek:  0,75 kg/ha
Čas uporabe: od pojava zasnove socvetij (BBCH 50) dalje,
vendar v skladu s predpisano karenco najpozneje 42 dni
pred spravilom pridelka. Interval med tretiranji do 7 dni.

 

 

 
Močilo HI-WETT omogoča odlično omočevanje,
zadrževanje škropilne brozge na listu ter zmanjšuje
zanašanje oz. drift. Posledično je učinkovitost, ne
glede na vremenske pogoje, bolj zanesljiva in
izboljšana. Lahko se uporabijo manjše količine vode,
10-20% zmanjšani odmerki pa v povprečju dajejo
enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja
močila HI-WETT.

ODMERKI:

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

 

 

Vaš Belchim

Oglejte si našo spletno stran:

Belchimova spletna stran
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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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