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Společnost Innvigo Agrar CZ si Vám 
již druhým rokem dovoluje nabíd-
nout ekonomická řešení v ochraně 
jabloní. Jde sice o již dlouho pou-
žívané účinné látky, nicméně jde 
o hlavní, páteřní fungicidy i jeden 
insekticid a herbicid. Zajímavostí 
je produkt na ošetření vypěstované 
úrody následně ve skladech. 

3 NEJPOUŽÍVANĚJSÍ FUNGICIDNÍ LÁTKY

Kontaktní fungicid BATALION 450 
SC (pyrimethanil 450 g/l) je nejví-
ce koncentrovaný na trhu a v dávce 
0,7 l/ha zajistí ochranu proti stru-
povisti. Jelikož účinkuje i za nízkych 
teplot i kolem 5°C, je vhodný pro 
sólo aplikace od fáze zeleného pou-
pěte, a dále potom po celou sezónu, 
max. však 3x za sezónu. 

Účinná látka kaptan patří mezi nej-
používanější kontatní účinné látky 
v sadech celosvětově a spolu s fun-
gicidní látkou difenokonazol, systé-
mově působíci, tvoří vhodnou kom-
binaci: ARVEMUS 80 WG (kaptan 
800 g/kg) + VIGOFUN 250 EC 
(difenokonazol 250 g/l). Doporučené 
dávkování 1,8 kg/ha + 0,2 l/ha zajistí 
preventivní i kurativní účinek proti 
padlí i strupovitosti, zvláště tam, kde 
již selhávají strobilurinové přípravky. 

Přípravek Arvemus 80 WG je navíc 
možno použít 10x za sezónu.

INSEKTICIDNÍ NABÍDKA

Unikátní, tekutá formulace účin-
né látky acetamiprid v příprav-
ku APIS 200 SE zajistí ochranu 
proti mšicím i obaleči, v dávce 
0,125 - 0,2 l/ha, použití 2x za rok je 
velkou výhodou a navíc, bez ohla-
šovací povinnosti na včely.

UDRŽOVÁNÍ PŘÍKMENÝCH PÁSŮ

V ovocných výsadbách si své mís-
to najde i neselektivní herbicid 
BARBARIAN SUPER 360 (gly-
fosát 360 g/l). 

OCHRANA PRODUKCE VE SKLADECH

Přípravek na bázi účinné látky 
1-methylcyklopropen FRUIT-
SMART je unikátní přípravek pro 
ochranu sklizených jablek ve skla-
dech, pro udržení jejich vysoké 
kvality dlouho po sklizni a snížení 
nákladů na skladování. K tématu 
konkrétního  a doporučeného po-
užití přípravku se vrátíme v dalších 
číslech. 

(Radek Bubeník, Innvigo Agrar CZ, tel. 

602297831, e-mail: radek.bubenik@

innvigo.com)


