Boscalidový
ochranný štít

D
 lhodobá fungicídna clona
 Ochrana pred všetkými dôležitými
chorobami repky
U
 nikátna technológia s vysokou ekonomickou
návratnosťou

Ako použiť technológiu
Boscalidového ochranného štítu?
Hlavné výhody
Boscalidového štítu:
• Komplexná fungicídna clo
na na jar od začiatku inten
zívneho rastu repky, až po
jej zber
• Ekonomický prínos – Efilor®
aj Pictor® aplikovaný v sle
de umožňuje zníženie dáv
ky na hektár pri súčastnom
zachovaní vysokej fungicíd
nej účinnosti
• Efilor® prináša vynikajúcu
ochranu proti fómovej hnilo
be a primárnej infekcii bielej
hnilobe, naviac podpo
ruje
tvorbu vetiev a šešulí

Prvá časť odporúčania technológie
Boscalidového ochranného štítu je aplikácia unikátneho dvojzložkového systémového fungicídu Efilor® v dávke 0,6 l/ha počas
jari do začiatku kvitnutia (výška repky 15 –
40 cm). Ide o jediný prípravok ponúkajúci
pre skoré jarné ošetrenie repky účinnú látku zo skupiny karboxamidov (SDHI) a poskytujúci ochranu proti najdôležitejším hubovým chorobám repky - fómovej hnilobe,
bielej hnilobe, černi repkovej, plesni sivej
a vedľajšiu účinnosť má proti verticiliovému
vädnutiu. Unikátna kombinácia účinných
látok metconazole a boscalid podporuje
tvorbu bočných vetiev, nasadenie šešulí
a zároveň šetrnú reguláciu porastu.
Druhá časť je aplikácia fungicídu Pictor®
v dávke 0,4l/ha v období kvetu (BBCH
61 – 65), ktorý kombinuje dve účinné látky
– boscalid a dimoxystrobin z dvoch odlišných skupín – karboxamidov a strobilurinov.

Táto kombinácia poskytuje nielen špičkovú
ochranu pred spektrom dôležitých chorôb
v období kvitnutia repky, ale najmä pred
jej najnebezpečnejšou chorobou – bielou
hnilobou. Naviac, pretože sa Pictor® radí
do skupiny prípravkov označovaných ako
AgCelence, tiež pozitívne ovplyvňuje fyziológiu rastlín, zvyšuje ich odolnosť voči stresovým podmienkam a umožňuje maximálne využitie úrodového potenciálu.
Zníženie dávok fungicídov Efilor® na 0,6l/ha
(o 14%) a Pictor® na 0,4 l/ha (čiže o 20%),
ktoré bolo umožnené vďaka technológii
Boscalidového ochranného štítu prináša
nielen špičkovú ochranu porastov repky
ozimnej počas celého jarného obdobia,
ale prináša zároveň významnú ekonomickú úsporu pre poľnohospodárske
podniky, keďže automaticky dochádza
k zníženiu ceny za ošetrenie v porovnaní
s cenou pri použití týchto fungicídov aplikovaných samostatne.

Schéma odporúčania aplikácie technológie Boscalidového
ochranného štítu
Obdobie medzi aplikáciami prípravkov Efilor® a Pictor® by nemalo byť dlhšie ako 25 dní z dôvodu
kontinuálnej ochrany porastu repky. Ak je obdobie medzi ošetreniami dlhšie, odporúčame po
fungicíde Efilor® následnú aplikáciu fungicídu Pictor® v plnej dávke, teda 0,5 l/ha.

• Efilor® kombinuje preventív
ny a kuratívny účinok
• Pictor® excelentne chráni
rep
ku proti bielej hnilobe
a vďaka AgCelence efektu
ochraňuje úrodový poten
ciál, ktorý prináša aplikácia
fungicídu Efilor®.
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Obr. 1 – 3: Infračervené fotografie s porovnaním plnej a redukovanej dávky Pictor ® a neošetrenej kontroly, 27.06.2016, ZS Kluky.
Fialová farba zobrazuje vegetačnú plochu napadnutú bielou hnilobou.

Flexibilné dávkovanie fungicídu Pictor ®
Pre zobrazenie účinnosti fungicídneho ošetrenia môže byť použitá moderná technológia snímkovania porastov infračervenou
kamerou z vtáčej perspektívy. Fotografie
z maloparcelového pokusu založeného na
skúšobnej stanici ZS Kluky zobrazujú flexi-

bilitu dávkovania fungicídu Pictor® (plná dávka 0,5 l/ha a redukovaná 0,4 l/ha odporučená v technológii Boscalidového ochrannéhu
štítu) v porovnaní s neošetrenou kontrolou.
Obidve dávky preukazujú veľmi dobrú účinnosť pri vysokom napadnutí bielou hnilo-

bou. Zdravý porast sa na infračervených
snímkach zobrazuje zelenou farbou, oproti
tomu stresovaný porast neošetrenej kontroly je na infračervených snímkach fialový.

Porovnanie účinnosti technológie Boscalidového štítu s konkurenčnou technológiou
Fotografie aj grafy (na nasledujúcej strane) vyhodnocujúce účinnosť porovnávaných technológií fungicídnej ochrany
repky ozimnej, pričom potvrdzujú vysokú
1. Neošetrená kontrola
(bez aplikácie fungicídov)

efektivitu Boscalidového ochranného štítu. Na fotografiách 1 až 3 sú zachytené
sledované varianty dňa 1. 7. 2016.

2. Boscalidový štít
Efilor® 0,6 l/ha pri výške repky 40 cm +
Pictor® 0,4 l/ha v kvitnúcej repke
(BBCH 61 – 65)

3. Konkurenčná technológia
Difenoconazol (paclobutrazol 0,5 l/ha
výška repky 40 cm + azoxystrobin)
cyproconazol 1,0 l/ha v kvete.
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Porovnanie účinnosti
technológie Boscalidového
ochranného štítu
s konkurenčnou
technológiou
Technológia Boscalidového ochranného
štítu dokázala spoľahlivo ochrániť porasty
ozimnej repky v porovnaní s neošetrenou
kontrolou aj s konkurenčnou technológiou
a v podmienkach veľmi intenzívneho napadnutia bielou hnilobou zaistila o 4,0 q/ha
vyššiu úrodu ako konkurenčná technológia
resp. o 16,7 q/ha vyššiu úrodu v porovnaní
s kontrolným neošetreným variantom.

Skúsenosti z praxe
Spokojnosť s technológiou Boscalidového ochranného štítu preukazujú okrem
výsledkov maloparcelových pokusov tiež
úrodové výsledky priamo z poľnohospodárskych podnikov naprieč celou Českou
republikou, kde bola použitá technológia
Efilor® + Pictor®, ako aj iná konkurenčná
technológia. Technológia Boscalidového
ochranného štítu poskytla v priemere
o 8% vyššiu úrodu ako konkurenčná technológia.
Táto technológia zaistí tie najlepšie pod
mienky k dosiahnutiu vysokých úrod pestovanej repky ozimnej vďaka zabezpečeniu ochrannej fungicídnej clony.
Zároveň je použitie tejto technológie ekonomicky zaujímavá vďaka možnosti zníženia aplikačnej dávky oboch fungicídov.
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Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Tento materiál má iba informatívny charakter.
Rešpektujte varovné vety a symboly uvedené na etikete.
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