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Zajímavosti z odborného tisku a života
Legend
Legenda se vrací
Ing. Jiří Vašek, Agrovita
Legend je jedinečná obchodní nabídka pro pěstitele
obilnin. Jedná se o balíček dvou herbicidů Trimmer 1kg +
Tomigan 20 lt. Legend je inspirován legendární kombinací
účinných látek tribenuron + fluroxypyr, které se vyznačují
dlouhodobou a úplnou kontrolou rozsáhlého spektra
dvouděložných plevelů v obilninách na jaře, včetně přerostlé
svízele. Nově Legend přináší vynikající cenu aplikace
začínající u jarního ječmene již na 348 Kč/ha.
Inspirován legendou
Každý, kdo provozuje agronomické řemeslo již nějaký pátek, jistě
si vzpomíná na poměrně nedávnou dobu, kdy proslulý tank mix
směsi účinných látek tribenuron + fluroxypyr dominoval v hubení
dvouděložných plevelů na jaře, a to ve všech druzích obilnin.
Kombinace se vyznačovala nejen rozsáhlým plevelohubným
spektrem plevelů, včetně přerostlých stadií svízele, ale také
vynikající selektivitou ke všem odrůdám pěstovaných druhů obilnin.
S nástupem levnějších směsných herbicidů oblíbenost této
kombinace zaznamenala určitý ústup, protože začala být příliš
nákladná, byť účinností a selektivitou zůstala mnohými mladšími
herbicidy nepřekonána. Legend přináší nyní toto osvědčené řešení
za naprosto srovnatelnou cenu.

Dávkování Tomiganu se řídí podle stadia svízele: 0,3 l/ha = tři
přesleny…až 0,6 l/ha = šest přeslenů. Aplikační okno je relativně
velmi široké: od 3. listu obilniny až do konce sloupkování.
Rozsáhlé plevelohubné spektrum
Spektrum účinnosti proti dvouděložným plevelům v obilninách
v podmínkách České republiky je vskutku kompletní a to včetně
hluchavek, merlíků, violek, pcháče ve stadiu přízemní růžice
i přerostlé svízele, tedy jarních plevelů, s kterými mívají jiné
kombinace mnohdy potíže:
Na Vaše pole
S výrazně zajímavější hektarovou cenou ošetření se tak pěstiteli
obilnin dostává nyní do rukou léty vyzkoušené, bezpečné, komplexní
a finančně atraktivní řešení kontroly jarního zaplevelení obilnin všemi
dvouděložnými plevely. Jsou přitom použity osvědčené účinné látky
od originálních výrobců. Po loňském úspěšném vyzkoušení balíčku
Legend praxí, letošní množství je dostatečné a oba přípravky budou
již nabízeny ve společném balení. Jeden karton obsahuje
4x5 l přípravku Tomigan a 1 kg (10 x 100g) přípravku Trimmer. Pokud
Vás Legend zaujal, zajistěte si zboží včas.

Dávkování
Připomenutí dávkování přináší následující tabulka:
plodina
Jarní ječmen
Jarní obilniny
Ozimá pšenice
Ozimý ječmen

ha dávka
Trimmer 15 g +
Tomigan 0,3 l
Trimmer 20 g +
Tomigan 0,4–0,6 l

plevel
účinnost
plevel
Heřmánek spp.
+++
Pcháč oset
Hluchavka spp.
+++
Pohanka opletka
Hořčice rolní
+++
Pomněnka rolní
Kakost spp.
++
Ptačinec žabinec
Kokoška p. tob.
+++
Rdesno spp.
Konopice
+++
Rmen rolní
Mák vlčí
+++
Rozrazil břečťanol.
Merlík spp.
+++
Rozrazil, perský
Penízek rolní
+++
Ředkev ohnice
Pěťour maloúb.
+++
Řepka výdrol
+ + + výborná účinnost + + citlivé plevele + částečná účinnost
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plevel
Slunečnice výdrol
Smetanka lékařská
Starček obecný
Šťovíky spp.
Svízel přítula
Svlačec rolní
Úhorník mnohodíl.
Vikev spp.
Violka spp.
Zemědým
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