Ochrana řepky proti škodlivým činitelům
Voodo®

Ochrana proti krytonoscům,
blýskáčku a šešulovým škůdcům

0,1–0,2 l/ha

Vaztak® Active
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0,2–0,3 l/ha

Kachikoma® SL
0,2–0,3 l/ha

0,6 l/ha + 0,4 l/ha

Eﬁlor® 0,7 l/ha
nebo Caryx® 0,5–1,0 l/ha

Ochrana proti chorobám a regulace
růstu na jaře

Očekávejte více.

Pictor®

Ochrana proti hlízence
obecné a ostatním chorobám

0,5 l/ha
Používejte přípravky
na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím
si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.
Tento materiál má pouze
informativní charakter.
Respektujte varovné věty a
symboly uvedené v označení. Informace k přípravkům
na ochranu rostlin a jejich
používání jsou aktuální
k datu vydání publikace
(listopad 2021) a mohou
podléhat dalším změnám.

Caryx®

Ochrana proti chorobám a regulace
růstu na podzim

0,7–1,0 l/ha

Ochrana proti prlině rolní a dalším
dvouděl. plevelům
Ochrana proti jednoletým jednoděl.
a dvouděl. plevelům

Boscalidový štít

Eﬁlor® + Pictor®

Ochrana proti chorobám řepky
s mírnou regulací

Stomp® Aqua

Stomp® Aqua

1,0 l/ha

2,0 l/ha

®

Butisan Aqua Pack
(Butisan® Star
+ Stomp® Aqua)
2,0 + 0,67 l/ha

Stratos® Ultra + Dash® HC

Ochrana proti jednoděložným
plevelům a výdrolu obilnin

1,0 + 1,0 l/ha

Butisan® Complete

Ochrana proti jednoletým jednoděl.
a dvouděl. plevelům

2,25 l/ha

Ochrana proti dvouděložným
a jednoděložným plevelům, včetně
výdrolu obilnin

Produkční systém v řepce

Cleravis® + Dash® HC
2,0 + 1,0 l/ha
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Boscalidový ochranný štít
Dávku fungicidu Pictor lze snížit na
0,4 l/ha v případě, že je aplikován
nejdéle 21 dnů po předchozí aplikaci
fungicidu Eﬁlor v dávce 0,6 l/ha.
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AgCelence® efekt přináší
vyšší výnosový potenciál

Vysoká ekonomická
návratnost

Nejpoužívanější jarní fungicidní technologie
v systému dvou ošetření v ČR od roku 2017

Dlouhodobá fungicidní
ochrana proti fomové hnilobě

Excelentní ochrana proti
hlízence

Na základě NET plochy v programu dvou
fungicidních jarních ošetření, Kynetec 2017–2020

Vaše spokojenost
především

Osm důvodů, proč
budete spokojeni
s hybridy řepky
ozimé InVigor®

1 Více dynamický růst

Heterose je proces, při němž geneticky
různorodí rodiče produkují silnější
potomky. S InVigor řepkou to znamená
lepší podzimní vývoj a rychlejší rozvoj
na jaře.

2 Nejlepší z hlediska
obsahu oleje

InVigor hybridy jsou nejlepší
v obsahu oleje včetně jeho
kvalitativního složení. Vynikající
výtěžnost oleje z hektaru.

Osiva řepky ozimé

InV1170
InV1266CL
Tuba
Dazler
Crossﬁt
Armani
Darling

Silná odolnost
chorobám
a škůdcům

3

4 Vyšší výnos

Zkušenosti z pěstitelské praxe ukazují lepší
výnosy i stabilitu výnosu, které jsou dosaženy
právě s pomocí inVigor hybridů.

InVigor hybridy mají silnou
odolnost vůči klíčovým
chorobám a jedna z nejvýkonnějších odrůd je odolná
Phomě.

5 Lepší obnova porostu
po poškození

InVigor odrůdy nabízí rychlejší a dokonalejší
obnovu porostů po poškození škůdci či
abiotickými faktory. Tato odolnost znamená pro
pěstitele širší využití řepky i v méně vhodných
podmínkách.
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Možnost nižšího výsevku
InVigor odrůdy požadují nižší výsevek
než konvenčně používané materiály
k dosažení optimálního počtu rostlin.

Vysoce rozvinutý kořenový systém
Protože mají mohutný vysoce
rozvinutý kořenový systém, mají
InVigor odrůdy řepky výhodu
v efektivním transportu vody a živin, což je velkou předností
v období přísušku.
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BŘE DUB KVĚ ČVN ČVC SRP

6 Širší seťové okno

Je to o ﬂexibilitě. InVigor odrůdy umožňují
pozdější zásev, což přináší určité výhody při
pěstování (kontrola škůdců, plevelů i nepřerůstání porostu). Budete spokojeni s odrůdami
InVigor®

