Nicogan -Sulcogan
Řešení pro suché jaro v kukuřici
Nicogan-Sulcogan je logický balíček dvou herbicidů určený
k postemergentnímu ošetření kukuřice. Spolehlivě a kompletně
odplevelí Vaše pole i za podmínek častých jarních přísušků,
kdy preemergentní aplikace selhávají.
Změna v technologiích ošetření
Tak jako jinde v Evropě, i v České republice nastává v herbicidní
ochraně kukuřice zřetelný příklon k postemergentním řešením,
a to především z důvodu častých jarních přísušků, které způsobují
nedostatečnou účinnost preemergentních půdních herbicidů.
Navíc jejich nejoblíbenější zástupce acetochlor se letos z důvodů
restrikce může používat naposledy.
Kompletní řešení
I tento fakt se stal příčinou, že na poli vývoje postemergentích
řešení odplevelení kukuřice nastalo nyní nebývalé rušno.
Společnost Agrovita rovněž přispívá s variantou a zaregistrovala
pro letošní rok dva nové přípravky: Nicogan obsahující 40 g/l
oblíbené sulfonylmočoviny nicosulfuron. Nicosulfuron je praxí
všeobecně oblíben zejména pro její relativně vysokou selektivitu
vůči kukuřici, pokud vybíráme se sulfonylmočovin.
Druhou novinkou je přípravek Sulcogan obsahující 300 g/l
účinné látky sulcotrione. Pamětníci si vzpomenou na legendární
přípravek Mikado, které tuto účinnou látku obsahovalo. Mikado
se u nás používalo u nás zejména do šlechtitelských linek
kukuřice, právě pro svou legendární selektivitu vůči citlivým liniím
kukuřice a výbornému plevelohubnému spektru. Jeho většímu
používání bránila jen jeho vysoká cena. Sulcotrione byla rovněž
vyvinutá účinná látka s moderní skupiny triketonů. Po něm
následovali další, jako je například mesotrione, nebo tombotrione.
Oba přípravky se výborně doplňují a představují dnes moderní
koncept : supfonylmočovina + triketon.

Logický balíček
Pro letošní sezónu budou oba přípravky pěstitelům k dispozici
každý zvlášť, ale také jako logický balíček na 20 ha: Nicogan 20 l
+ Sulcogan 20 l. Balíček respektuje balení a doporučené
hektarové dávkování, které je v tomto případě velmi jednoduché:
1 + 1 l/ha.
Kombinace Nicogan 1 l/ha + Sulcogan 1l/ha se používá
postemergentě, ve fázi kukuřice BBCH 12 -16 (dva až šest
pravých listů), přičemž se hlavně řídíme růstovou fází plevelů.
Optimální termín aplikace je, když plevele, včetně ježatky kuří
nohy a pýru plazivého mají 2-4 pravé listy.
Ekonomika použití
Proč ošetřovat dvakrát, když stačí jen jednou. V podmínkách
stále častějších jarních přísušků se stává preemergentní aplikace
nejistou investicí zejména v ochraně kukuřice. Nicogan-Sulcogan
řešení umožní spolehlivě kontrolovat kompletní plevelné spektrum
včetně ježatky kuří nohy. Neriskují se dvojí náklady a lze se tak
vyhnout drahým opravám. Jsme plni naděje, že nabízené
spolehlivé řešení kompletního odplevelení kukuřice jedním
ošetřením Nicogan-Sulcogan pěstitele kukuřice rovněž zaujme
i příznivou cenou.
Užitečná řešení. Agrovita je společnost nabízející spolehlivá
řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro
pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu.

Foto: Nicogan 1l/ha + Sulcogan 1 l/ha spolehlivě udrží pole
kukuřice bez plevelů
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