
 
Konec meseca avgusta se bo začela sejati oljna ogrščica. Na trgu je že nekaj let precej
pripravkov, ki nudijo različne pristope varstva pred pleveli  (pred vznikom in po vzniku).
 
Osnovno pravilo je, da je varstvo pred pleveli nujno izvesti  čimprej. S tem se onemogoči sočasen
vznik in razvoj plevelov s posevki ogrščice.
 
V oljni ogrščici je v zadnjih letih vse bolj pomembno zatiranje nekaterih širokolistnih plevelov
(kamilica, smolenec, … ). Njihova prisotnost ob žetvi ima močan vpliv na zmanjšanje pridelka in
kakovost – povečanje vsebnosti primesi. Omenjeni pleveli imajo  hiter in močan vegetativni
razvoj, učinkovitost njihovega zatiranja  pa se po vzniku  ogrščice  zmanjšuje.

 

DOLGOLETNE IZKUŠNJE V PRIDELAVI OLJNE OGRŠČICE
KAŽEJO, DA JE UPORABA TALNIH HERBICIDOV  NAJBOLJŠA.

 

Zaradi omejitev glede uporabe aktivnih snovi in različnega nivoja
intenzitete pridelave iz našega programa priporočamo 3 različne
kombinacije varstva pred pleveli:
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1.
Varstvo pred pleveli na VVO
območjih:

ANGELUS  0,33 l/ha 
takoj po setvi (pred vznikom)

Vsebuje a.s. klomazon širokega
spektra, ki zagotavlja nadstandarno
varstvo pred smolencem in kamilico
Kapsulirana formulacija omogoča
postopno sproščanje aktivne snovi,
posledično je delovanje podaljšano,
selektivnost pa izboljšana
Velja za enega najbolj odpornih talnih
herbicidov za sušne razmere.

 

 

2.
Varstvo pred pleveli izven
VVO območij
(PREMIUM PRISTOP ZA INTENZIVNO

PRIDELAVO)

ANGELUS 0,25 L/ha
+
RAPSAN 2 L/ha
takoj po setvi 

Kombinacija aktivnih snovi klomazon
+ metazaklor zagotavlja najboljše
delovanje praktično v vseh pogojih in
je standard v pridelavi v D, HU, FRA,
CZ...
Izjemno zanesljivo in široko talno
delovanje na vse jesenske plevele pri
različnih pogojih

 

 



3.
Varstvo pred pleveli izven
VVO območij
(STANDARDNI PRISTOP)

RAPSAN 2 L/ha
takoj po setvi 

Uveljavljena in preverjena standardna
zaščita pred pleveli v večini držav
proizvajalk oljne ogrščice
Cenovno najbolj ugodna rešitev

 

 
Kakovostna aplikacija

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.

 

 

Kliknite za informacijo o herbicidu ANGELUS

 

Kliknite za informacijo o herbicidu RAPSAN

 

Kliknite za predstavitev "Adjuvant HI-WETT"

 

Vaš Belchim

Kliknite za vstop na našo spletno 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.
 

© 2021 Vse pravice zadržane.
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