ELASTIQ® GOLD
Účinná látka: karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g.l-1
Postrekový pasívny pomocný prostriedok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW)
určený na obmedzenie strát repky olejnej, hrachu, maku, bôbu, lupiny bielej, facélie
vratičolistej a semenných tráv pred a pri zbere a obilnín k ochrane zrna obilnín
a udržaniu jeho kvalitatívnych ukazovateľov.

ELASTIQ® GOLD je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát. Po aplikácii
tvorí na povrchu ošetrených rastlín tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá
a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šešúľ a strukov,
súčasne zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. ELASTIQ® GOLD obmedzuje
praskanie šešúľ a strukov a vypadávanie semien, a tým znižuje predzberové a zberové straty.
Pri použití v obilninách ELASTIQ® GOLD vytvára na klasoch trvalo elastickú polopriepustnú
membránu, ktorá počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna
v období dozrievania porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov
hubovými chorobami, udržuje porast v optimálnom stave pred zberom a najmä priamo pozitívne
ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla
a aj následného klíčivého potenciálu zberaného zrna.
NÁVOD NA POUŽITIE
PLODINA

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

hrach, repka
olejná,
mak siaty,
obmedzenie strát pri zbere
bôb, lupina
biela, facélia
vratičolistá
trávy
obmedzenie strát pri zbere
ochrana zrna, udržanie
obilniny
jeho kvalitatívnych
ukazovateľov
slnečnica
obmedzenie strát pri zbere
horčica
obmedzenie strát pri zbere
sója
obmedzenie strát pri zbere

DÁVKA
l.ha-1

OCHRANNÁ
DOBA

POZNÁMKA

0,8-1,0 l

AT

pozemne aj letecky

0,8 l + 1 l

AT

pozemne aj letecky

1,0 l

AT

pozemne aj letecky

1,0-1,5 l
0,5-1,0 l
0,5-1,0 l

7 dní
7 dní
7 dní

pozemne aj letecky
pozemne aj letecky
pozemne aj letecky

AT - ide o spôsob použitia alebo určenia, ktoré stanovenie ochrannej lehoty nevyžadujú.
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MORFOREGULÁTORY A POMOCNÉ LÁTKY

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY
Odmerané množstvo pomocného prostriedku sa za stáleho miešania vleje do nádrže
aplikačného zariadenia naplnenej do polovice vodou, rozmieša sa a doplní vodou na
predpísaný objem.
Balenie: 12x1 l HDPE fľaša

MORFOREGULÁTORY A POMOCNÉ LÁTKY

ELASTIQ® GOLD / ELASTIQ® ULTRA

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Ozimná repka
ELASTIQ® GOLD aplikujte v dobe približne 3-4 týždne pred očakávaným termínom zberu
(BBCH 81) v nezaburinených porastoch. Šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené,
pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez ich prasknutia.
Pri pozemnej aplikácii použite 250-500 litrov aplikačnej kvapaliny, pri leteckej aplikácii použite
70-90 litrov aplikačnej kvapaliny na hektár.
Pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s prípravkom KAPUT® GREEN.
Obilniny
ELASTIQ® GOLD aplikujte vo fáze žltej zrelosti (BBCH 87).
Aplikujte pozemne alebo letecky. Pri pozemnej aplikácii použite 100-200 litrov aplikačnej
kvapaliny, pri leteckej aplikácii použite 70-90 litrov aplikačnej kvapaliny na hektár.
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