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Še malo in različne sadne vrste bodo
zaključile fazo mirovanja, številni škodljivci v
nasadih sadnega drevja in v vinogradih pa se
bodo aktivirali, zato se lahko v primeru
neustreznega varstva prerazmnožijo že
zgodaj v vegtetaciji.
 

 

Zgodnje zatiranje jajčec in ličink škodljivcev, kot so ameriški kapar, vejičasti kapar, rdeča sadna
pršica, listne uši,…,  zmanjšuje možnost prerazmnožitev v toku vegetacije.
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VEČ O OVITEX-u

Parafinsko olje

Pridelovalcem je na razpolago zelo malo insekticidov, zato je pomen zgodnje uporabe
parafinskega olja toliko večji, pomeni osnovo za lažje varstvo pred škodljivci kasneje v vegetaciji.

OVITEX je parafinsko olje, ki ima v Sloveniji dovoljeno najširšo uporabo:

Registriran je za: koščičasto in pečkato sadno drevje, vinska trta, oljka, hruška, lupinasto
sadje, agrumi, ameriška  borovnica, gozdne drevesnice, kaki, kosmulja, malina, murva,
figa, šipek, okrasne grmovnice, ribez, robide, aktinidija, krompir, tobak.
Lahko se uporablja v programih integrirane in organske pridelave.
Lahko se meša z vsemi FFS.
Ovitex se lahko uporablja sam ali pa se meša z bakrom za razširitev delovanja na bolezni.
Odmerki so do 20 l/ha. Maksimalni odmerki so predvsem pomembni za zatiranje kaparjev,
medtem ko so lahko za ostale škodljivce, na primer pršice, odmerki nižji, nekje do 10 l/ha.
Primerljivi parafinski pripravki v Sloveniji so registrirani z 10 L/ha kar pomeni, da
registrirani odmerki nimajo zadovoljivega delovanja na kaparja.
Pakiranja: 1 L in 10 L.

Ovitex je že na voljo v prodajalnah s FFS!
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Spletni seminar Sadjarstvo

Spletna stran BELCHIM Slovenija

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
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Mitja Törnar  
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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

 

Spletni seminar Sadjarstvo

S spletnimi seminarji Vam želimo posredovati ključne informacije o rešitvah, ki jih Belchim ponuja
v Sloveniji. Spletni seminarji v zgoščeni obliki posredujejo bistvene usmeritve za uporabo naših
pripravkov po kulturah, na način, ki omogoča najbolj smotrno uporabo naših pripravkov.
Uporabnikom, ki ste v naši bazi podatkov, pošiljamo informacije in povezave za nove spletne
seminarje preko e-obvestil, ostali pa si lahko ogledajo naše spletne seminarje neposredno z
brskanjem preko spletne strani na tem mestu.

S klikom na spodnji gumb si oglejte naš prvi spletni seminar o naših priporočilih za sadjarstvo.

 
Za podrobnejše informacije o našem podjetju in pripravkih s klikom na spodnji gumb vstopite na
našo spletno stran.
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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.
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