DuPont doporučení
pro ochranu řepky
Herbicidní ošetření
 Salsa® 75 WG (75 % ethametsulfuron methyl) herbicid
Optimální doba aplikace: děložní až první pár pravých listů cílových plevelů. V dávce
25 g + 0,1 % Trend® 90 proti kakostům, brukvovitým plevelům (úhorníky), heřmánkům
a jiným. Pro posílení reziduálního účinku vhodná do TM CPOST a POST aplikací, nebo
oprav PRE ošetření. Do TM s graminicidy smáčedlo Trend® 90 nepřidáváme.

Caramba®
podzim/jaro
(0,7–1,5 l)

 Pilot® (100 g quizalofop-P-ethyl) graminicid

Acanto®
(1,0 l)

Acanto® Plus
(0,8–1,0 l)

Avaunt® 15 EC
(0,17 l)

NOVINKA

Nový graminicidní přípravek v portfoliu k hubení trávovitých plevelů v porostech
řepky. Vyniká vysokou selektivitou k řepce, spolehlivým účinkem vůči výdrolu, sveřepu
a pýru plazivému. Výdrol obilnin: 0,35–0,5 l/ha; pýr 1–1,25 l/ha (1,0 l/ha jaro)

Fungicidní ošetření – podzim/jaro
 Caramba® (60 g metkonazol) – fungicid s regulačním účinkem
Dle infekčního tlaku fómové hniloby se aplikuje na podzim (4.–8. list) dávka 0,7–1,0 l
a na jaře 1,0–1,2 l.

Insekticidní ošetření – butonizace
 Avaunt® 15 EC (150 g indoxakarb) – insekticid

Pilot®
(0,35–1 l)

Salsa® 75 WG (25 g)
+ Trend® 90 (0,1 %)
+ partner

Ošetření v dávce 0,17 l. Kontaktní a požerový insekticid s dlouhou reziduální účinností
na všechna vývojová stádia blýskáčka. Vhodný i do oblastí s rezistencí blýskáčka vůči
pyretroidům.

Fungicidní ošetření – dlouživý růst, květ
 Acanto® (250 g pikoxystrobin) – systémový strobilurinový fungicid
Moderní fungicidní nástroj proti hlavním chorobám řepky. Pozitivní vliv
na prodloužení vegetace a díky green-efektu (zvýšení obsahu chlorofylu v listu)
porostu dosahujete zvýšení ekonomiky v pěstování řepky.

NOVINKA

 Acanto® Plus

(200 g pikoxystrobin, 80 g cyprokonazol) fungicid
Kvalitní fungicid pro zdravý a silný porost řepky. Plně systémový účinek, rychlá
absorpce a dvojí ochrana i nových přírůstků. Preventivní a kurativní účinek s reziduálním
působením. Možnost aplikace proti chorobám řepky na jaře (od BBCH 39). U aplikace
do květu registrace sklerotinie, alternárie a vedlejší účinnost na plíseň zelnou.
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