Spoštovani kmetovalci, poslovni partnerji!
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Leto je hitro na okoli in spet bo potrebno premišljeno in racionalno uporabiti fitofarmacevtska sredstva.
V posevkih žit opažamo, da so zaradi nizkih temperatur in dolge zime dokaj ne zapleveljeni. V zadnjem
času so bile po celotni Sloveniji izdatne padavine, kar pomeni, da bodo pleveli ob dvigu temperatur močno
kalili in hitro rasli. Predvsem (slak, smolenec, mrtva kopriva, ščavje…) se bodo pojavili v drugi dekadi aprila.
Obilna vlaga in povišana temperatura bo omogočila idealne pogoje za širjenje glivičnih bolezni.
Iz praktičnih in racionalnih razlogov Vam svetujemo, da za zatiranje vseh enoletnih in večletnih širokolistnih
plevelov uporabite herbicid Basagran DPP v odmerku 2,5 – 3 L/ha ali Duplosan v odmerku KV 2 L/ha. Za
zatiranje pepelaste plesni in rji dodate fungicid Corbel v odmerku 0,75 L / ha. Za drugo škropljenje žit v klas
Vam priporočamo fungicid Opus team v odmerku 1,2 L/ha ob dodatku insekticida Fastac 10% SC v kolikor
so škodljivci dosegli prag škodljivosti. Za boljšo učinkovitost zgoraj omenjenih fitofarmacevtskih sredstev
dodajte močilo Break thru v odmerku 0,2 L/ha.
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Bliža se čas setve koruze. Tudi pri zatiranju plevelov v koruzi Vam priporočamo preizkušena in v praksi
preverjene herbicide. V odvisnosti katere plevele pričakujete v posevkih oziroma bodo prisotni Vam
priporočamo naslednje možne načine zatiranja:
A) Frontier X2 v odmerku 1- 1,4 L/ha po setvi za zatiranje enoletnih travnatih plevelov in Cambio v 		
odmerku 2 – 2.5 L/ha po vzniku eno in večletnih širokolistnih plevelov v koruzi.
B) FrontierX2 v odmerku 1 L/ha + Stomp 400 SC 3 L/ha po setvi za zatiranje enoletnih travnatih in 		
širokolistnih plevelov.
C) 4X kombinacija v odmerku 0,7 l Frontier + 1,5l Stomp 400 SC + 0,5l Motivell + 1,5l Cambio, 		
škropimo po vzniku plevelu. Ta kombinacija zatira travnate in širokolistne plevele.
D) Motivell-Cambio duo pak plus uporabimo za zatiranje eno in večletnih travnatih in širokolistnih 		
plevelov. V tej kombinaciji je dodano močilo Break thru.
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N Spoštovani kmetovalci, za Vas smo pripravili gnojilo CalCin-S, sredstvo za izboljšanje in povečanje
O rodovitnosti tal. V kolikor nam pošljete etikete iz plastenk fitofarmacevtskih sredstev, iz katerih je razvidna
V distribucija Cinkarne Celje, Vam podarimo bon za vzorčno količino gnojila CalCin-S.
O Več informacij preberite iz priloženega letaka in bona.
!
V želji, da boste uspešno kmetovali Vas lepo pozdravljamo.

Kmetijsko svetovanje:
Nande Osojnik: 031/504-512; 03/427-62-32
		
nande.osojnik@cinkarna.si
Vili Kurnik:
051/367-008, 03 427-62-33
		
vili.kurnik@cinkarna.si

Če želite, da Vas v prihodnje o naši ponudbi
obveščamo po elektronski pošti, Vas
prosimo, da nam pošljete svoj e-naslov.

										

Agro program

Spoštovani kmetovalci, poslovni partnerji!
Pri nakupu BASF sredstev za varstvo rastlin, ki jih distribuira
Cinkarna Celje, Vam ob predložitvi etikete sredstev za varstvo
rastlin podarjamo tovornjak gnojila CalCin-S za izboljšanje in
povečanje rodovitnosti tal.

