ODPORÚČANIA PRE OŠETRENIA CUKROVEJ REPY A KU KOMBINÁCIÁM PRÍPRAVKOV
1. V prípade výskytu jednoročných tráv alebo pýru je možné prípravky firmy Agro Aliance
kombinovať s graminicídom RANGO® SUPER v dávke 1,0-1,5 l.ha-1 proti jednoročným
trávam a v dávke 2,5 l.ha-1 proti pýru (pri aplikácii proti pýru môžeme použiť aj delenú
aplikáciu 2-krát 1,25 l.ha-1 RANGA® SUPER). Pri použití iných registrovaných graminicídov
je potrebné ich aplikáciu konzultovať so zástupcami výrobcov jednotlivých produktov.
2. V prípade výskytu pichliača používame výrobok VIVENDI® 200 na báze clopyralidu podľa
špecifických odporúčaní pre použitie tejto účinnej látky v cukrovej repe.
3. Herbicídy firmy Agro Aliance je možné kombinovať v rámci BETANAL® systému:
4. V prípade potreby zvýšenia účinnosti jednotlivých prípravkov v kombináciach v T-1 až T-3
a) posilnenie účinku na horčiak, lipkavec, bažanku a citl. jedn. trávy a pôdneho účinku
s prípravkom STEMAT® SUPER v dávke 0,2-0,5 l.ha-1
b) posilnenie účinku na láskavce a prerastené buriny prípravkom DESTOR®
v dávke 0,3-3,0 l.ha-1
c) posilnenie pôdneho účinku prípravkom TOPCAT® v dávke 0,3 (T1)-0,6 (T2, T3) l.ha-1,
METAFOL® 700 SC v dávke 1,0-2,0 l.ha-1.
d) letné zaburinenie prípravkom VENZAR® 500 SC v dávke 0,2-0,5 l.ha-1
e) ničenie pichliača roľného podľa príslušných odporúčaní prípravkom VIVENDI® 200
5. Prípravok BETAFLEX® zaraďujeme do aplikačného sledu na posilnenie účinku proti
láskavcom a pri výskyte abutilonu v dávke 0,015-0,02 (T1)-0,03 (T2, T3) l.ha-1.
6. V ošetreniach je možné použiť:
a) zmáčadlo TREND® 90 s prípravkom BETAFLEX® v dávke 0,1 až 0,2 l.ha-1
b) adjuvant GONDOR® v dávke 0,2-0,25 l.ha-1

APLIKÁCIA PRÍPRAVKOV V CUKROVEJ REPE
Buriny v cukrovej repe vzchádzajú vo vlnách. Pri ošetrení cukrovej repy je potrebné klásť dôraz
na včasnosť a kvalitu aplikácií.
Prvá aplikácia sa vykonáva pri objavení sa prvých burín, teda v štádiu klíčnych lístkov.
Druhá postemergentná aplikácia herbicídov má za úlohu zničiť buriny vzídené po prvej
aplikácii a „doraziť“ poškodené buriny, ktoré prvá aplikácia celkom nezničila. Vykonáva sa 5-9
dní po prvej aplikácií, keď vznikne nové zaburinenie a prvé lístky druhej vlny burín majú klíčne
lístky. Ak bola prvá aplikácia 100 % účinná, s druhou počkáme na vzídenie novej vlny burín.
Pokiaľ prvá aplikácia nesplnila svoj účel (zmytie dažďom, prerastené buriny, chybná aplikácia,
nevhodná kombinácia trysiek a tlaku a pod.), je potrebné druhú aplikáciu zopakovať za 3-5 dní
a to úmerne zvýšenou dávkou. Pri zvýšení dávky vychádzame z poškodenia či nepoškodenia
burín pri prvej aplikácii.
Tretia postemergentná aplikácia sa vykonáva na vzídené buriny zväčša za 10-14 dní po
úspešnej druhej aplikácii. K tejto tretej aplikácii je účelné pridávať herbicíd proti letnému
zaburineniu. Proti letnému zaburineniu musíme intenzívne bojovať od začiatku vegetácie, hlavne
dôsledným použitím pôdnych herbicídov v druhej a tretej postemergentnej aplikácii.
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