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EXKLUZIVITY 2020

Dobrý den,
po několika málo dnech přináším opět několik řádků. Tentokrát se chci věnovat přípravkům na ochranu
rostlin. Letošní ceník se již rozváží na první zákazníky a věřím, že během příštího týdne jej bude mít
většina z Vás. Pokud ceník nepotřebujete v tištěné formě nebo jste v izolaci, tak ho můžeme zaslat i
v elektronické podobě mailem.
Každým rokem Vám společnost VP AGRO a všechny její dceřiné společnosti, nabízí nákup přípravků,
které zakoupíte pouze u nás. Běžně je označujeme jako EXKLUZIVITY. Jedná se o přípravky na ochranu
rostlin, které máme exkluzivně zakoupeny pro prodej v síti našich obchodních organizací. Nakupujeme
přímo od předních chemických firem, a proto kupujete kvalitní přípravky, které mají jasný původ a pro
odlišení na trhu mají pouze specifická jména.
V letošním roce přinášíme novinku CAVANDO. Obsahuje účinné látky epoxykonazol + metkonazol a
jeho výrobcem je firma BASF. Pozorné oko již určitě odhalilo, že se jedná o přípravek běžně prodávaný
jako Osiris. Velkou výhodou je, že tento fungicid znáte již z předešlých sezón a máte s ním dobré
zkušenosti. Já osobně jsem s ním již pracoval ve firemních pokusech a s klidným svědomím jej mohu
doporučit. Obrovská výhoda fungicidu CAVANDO je, jeho použití jako ošetření proti houbovým
chorobám ve všech obilninách. Nemusíte tedy řešit žádné zbytky a pokud dostříkáte např. pšenice, tak
není problém přejet do ječmene apod. Nemá omezení v PHO II. podzemních ani povrchových vod.
Přípravek CAVANDO je určen pro ošetření ve fázi od praporcového listu dále. Ideálně v době, kdy je
viditelný klas. Účinné látky v něm obsažené velice dobře fungují na většinu listových chorob a velice
dobře působí i na fusariozy v klasech. Maximální dávka je 3 l/ha. Běžná a dostatečná dávka v obilninách
je 1,75 – 2 l/ha. Balení je v 5 l kanystrech. Více informací naleznete v letáčku nebo u našich obchodních
zástupců.
Dalším fungicidním přípravkem je PERSEO (azoxystrobin + chlorothalonil). I tento širokospektrální
fungicid můžete použít do všech obilnin. Jedinou výjimkou je oves. Tento přípravek nabízíme v široké
paletě kombinací a balíčků. Všechny kombinace vidíte v tabulce a jsou za velmi zajímavé ceny.

Není problém si tedy od nás vybrat fungicid na celé období vegetace. V posledním řádku uvedené
tabulky, naleznete i kombinaci PERSEO + Agro-Sorb Folium.

Tím se dostáváme k další části přípravků na ochranu rostlin a tím jsou pomocné látky a listová hnojiva.
AGRO-SORB Folium je přípravek, který obsahuje spoustu mikroprvků a hlavně volné aminokyseliny,
které blahodárně působí na růst a vývoj rostlin. Velkou výhodou Agro-Sorbu je, že jej můžete
kombinovat s většinou běžných přípravků na ochranu rostlin. Ideálně v řepce s fungicidy a insekticidy
nebo v obilninách s fungicidy. Optimální dávka pro jednu aplikaci 1 až 2 l/ha. Oblibu má i u pěstitelů
brambor a zeleniny. Aplikujete-li Agro-Sorb Folium v kombinaci s herbicidem, tak je nutné dávku
upravit na 0,3 – 0,5 l/ha. V TM a plné dávce podpoříte i samotné plevele a ty mohou odolávat působení
herbicidu a účinnost nebude ideální. Tyto nižší dávky naopak snižují fytotoxicitu herbicidu k plodině a
nesnižují účinnost na plevele. Já osobně Agro-Sorb Folium používám v řepce i obilninách s fungicidy. U
řepky ideálně 2 (3)x a u obilnin alespoň 1 x za jarní vegetaci. Dobrou zkušenost mám i s aplikací v řepce
ve fázi zelených šešulí. Minulou sezónu proběhlo i několik aplikací v suchém podzimu. Jak v pokusech
i na běžných plochách byl pozorován nárůst kořenové hmoty a rostliny tak lépe odolávaly suchu. Právě
eliminace stresu je to, co tyto přípravky velmi dobře umí a mohu je tedy použít jak preventivně (sucho
aj.), tak k řešení již vzniklých problém (poškození mrazem aj.).
Opět máme v nabídce listová hnojiva řady Quantum. Každý si jistě najde tu pravou alternativu.

V nabídce stále zůstává starý známý herbicid TRATON SX. Hubí spolehlivě plevele v obilninách vyjma
ovsa až do fáze praporcového listu. Ideální i pro pozdní herbicidní opravy. V nabídce opět v různých
variantách.

Všechny naše EXKLUZIVITY naleznete v první části ceníku VP AGRO a ceny jsou již po slevách. Nabídka
platí do vyprodání zásob. Věřím, že si vyberete. S námi ušetříte!

Přeji pevné zdraví a dobrou volbu při ošetřování porostů.

Příjemný den, Karel Sýkora a kol.

*za případné chyby v textu se omlouvám ☺

