Fungicidní ošetření
 Acanto® (pikoxystrobin 250 g)
Ideální fungicidní ošetření pro T2 aplikace, strobilurinový TM partner,
v dávce 0,5 l proti hlavním listovým a klasovým chorobám (listové
skvrnitosti, rzi).
NOVINKA
(picoxystrobin 200 g; cyprokonazol 80 g)
Robustní fungicidní ošetření proti listovým a klasovým chorobám (listové
skvrnitosti, rzi).

 Acanto® Plus

DuPont doporučení
pro ochranu ječmene jarního

 Plinker® (pikoxystrobin 100 g + chlórthalonil 500 g)
Fungicidní ošetření pro T2 aplikace proti ramulárii, rynchosporiové
a hnědé skvrnitosti a nespeciﬁckým skvrnitostem v dávce 1,5 l.

 Soligor®* (spiroxamin 224 g + prothiokonazol 53 g + tebukonazol 148 g)
JEDNO FUNGICIDNÍ
OŠETŘENÍ

Soligor® (0,7 l) BBCH 30–59
Soligor® (0,7 l) + Talius® (0,1 l)
Plinker® (1,5 l) BBCH 31–49

Kvalitní fungicidní ošetření pro T1–T3 aplikace proti padlí, hnědé
a rynchosporiové skvrnitosti ječmene, rzi a klasovým chorobám.

 Talius® (prochinazid 200 g )
Fungicidní ošetření pro T1 aplikace proti padlí, ideální TM partner
v dávce 0,1–0,15 l ke všem fungicidům.

 Treoris® (penthiopyrad 100 g + chlórthalonil 250 g)
®

Treoris

(1,8–2 l)

BBCH 30–59

VÍCE FUNGICIDNÍCH OŠETŘENÍ
Odrůdy náchylné na padlí

Odrůdy náchylné na hnědou
skvrnitost

Talius® (0,1 5 l) nebo
Talius® (0,1 l) + Soligor® (0,5–0,7 l)
BBCH 23–31
Soligor® (0,7 l)
BBCH 23–31

Acanto® Plus (0,75 l/ha)
BBCH 37–55

Špičkové fungicidní ošetření hlavně pro T2 aplikaci proti listovým
skvrnitostem, rzem, nespeciﬁckým skvrnitostem a ramulárii.
Pozitivně ovlivňuje fyziologii rostlin a tím i výnos.

Herbicidní ošetření
 Biplay® SX + Starane® Forte

®

Plinker (1,5 l)
Treoris® (1,8–2 l)
BBCH 37–55

Biplay® SX (35–40 g)
Biplay® SX (30 g ) + Starane® Forte (0,25 l)
Express® 50 SX
(25–30g)

(tribenuron-methyl 222 g, metsulfuron-methyl 111 g
+ ﬂuroxypyr 333 g/l)
Jarní aplikace až do fáze praporcového listu (BBCH 39) proti
dvouděložným plevelům, zejména proti svízeli, zemědýmům,
violkám, rozrazilům, kakostům, svlačci, šťovíkům a pcháči,
v dávce 30 g + 0,25 l.
NOVINKA

 Express® 50 SX

(tribenuron-methyl 500g)
Ošetření jarních ječmenů proti dvouděložným plevelům a pcháči.
Lze aplikovat v OPZV II. stupně na jaře.

Lze aplikovat
v OPZV II. st. na jaře
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