
VÁŽENÍ PĚSTITELÉ
Stojíme na prahu nové sezóny, a tak bychom se s Vámi rádi podělili o novinky, které pro Vás máme letos připraveny. 
Po loňské „vánici“, kdy jsme rozšířili nabídku o 5 produktů (Kaishi, Apyros, Betasana Trio SC, Rango Super, 
Colzamid), letos opět nezahálíme. Těšit se můžete hned na tři. Intuity - špičkový japonský fungicid do řepky proti 
hlízence obecné, Lieto - dvousložkový moderní fungicid do brambor a Kinvara - trojkombinace, která zatočí 
s dvouděložnými plevely, a to i těmi víceletými a úpornými.

Úřední šiml nespí a touží nás čím dál tím více ochraňovat. Jedním z nástrojů se vloni stalo GDPR. Jednoduše řečeno, 
sice se v mnohých případech známe, vídáme se, nicméně pokud Vás budeme chtít oslovit takovým dopisem, jaký 
zrovna čtete nebo e-mailem či SMS zprávou, budeme napříště potřebovat Váš souhlas. Ten nám můžete udělit tak, 
že vyplníte a podepíšete dokument na dalším listu a vložíte ho do připravené odpovědní obálky nebo se přihlásíte 
jako uživatelé na naše nové webové stránky (www.sumiagro.cz).

Novým internetovým stránkám jsme se věnovali v průběhu zimy. Myslíme si, že jsou přehlednější a najdete na nich 
více informací. Za významný krok vpřed považujeme jejich schopnost plně a čitelně se zobrazovat na chytrých 
mobilních telefonech. Rychlou informaci tak můžete získat i na obhlídkách svých porostů.
Na webu najdete kromě jiného kompletní informace o letošních novinkách, katalog přípravků na rok 2019 
a možnost vyřešit souhlas (GDPR) na pár kliknutí.

Velice rádi s Vámi zůstaneme v kontaktu, a tak se těšíme na Vaši odpověď. Malá odměna za zaregistrování se 
na webu nebo „papírování“ Vás nemine.

Přejeme Vám úspěšnou sezónu. 
Váš Sumi Agro tým
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LOMIS + TOPSIN

APYROS

Aktuální doporučení
Výhodné partnerství 

Plamen nejen na sveřepy

V péči nejen o zdravé kořeny na jaře pomůže fungicid se schopností bazipetálního pohybu Topsin M 500 SC. Jeho aplikace 
ke konci odnožování a na počátku sloupkování (0,7 l/ha) účinně bojuje proti pravému stéblolamu, komplexu chorob pat 
stébel, a výrazně se angažuje proti souboru půdních patogenů negativně ovlivňující zdraví kořenového systému. Topsin působí 
hloubkově a systémově. Pokusy z předešlých let potvrdily, že zvýšení schopnosti bazipetální translokace Topsinu silně podporuje 
Kaishi. Jedná se o stimulátor schopný podpořit nastartování metabolismu rostlin a odstraňovač stresu.

Kombinace Topsinu s fungicidem Impulse Super rozšiřuje fungicidní záběr. Vyřešíte navíc padlí a primární infekce braničnatek 
a rzí. Nejefektivnější - účinkem i cenově - je kombinace Topsin 0,5 l/ha + Impulse Super 0,5 l/ha.
I přes špatné vláhové podmínky se vloni ukázalo, že bez správné regulace se současné odrůdy neobejdou. Regulace růstu je 
nepostradatelným opatřením, které je třeba provádět citlivě na základě vlastností odrůdy, hnojení, termínu, lokality a průběhu 
počasí. Nejvíce aplikačních „chyb“ dokáže odpustit dvousložkový regulátor Lomis. Aplikační okno (BBCH 30–39) umožňuje 
začít s budováním pevných stébel už od počátku jejich růstu, tj. od konce odnožování. Aplikace v tomto časném termínu se 
projeví zesílením buněčných stěn pletiv a zkrácením prvních internodií. Lomis současně podporuje rozvoj kořenového vlášení.

Velkým plusem Lomisu je jeho účinnost už při teplotách nad 5 °C, a to bez závislosti na intenzitě slunečního záření po aplikaci. 
Dávkování volíme v rozmezí 0,6–0,8 l/ha dle stavu porostu, odrůdy a zamýšlené intenzity hnojení. V kombinaci s azolovými 
fungicidy lze snížit dávku o 0,1 l/ha.

I v letošním roce zůstává v nabídce balíček Topsin M 500 SC + Lomis (10 l + 10 l) nebo čistě fungicidní řešení nejen 
na začátek sezóny v podobě balíčku Topsin M 500 SC + Impulse Super (10 l + 10 l).

Herbicid Apyros najde využití při jarním odplevelení pšenice. Už jeho poloviční dávka 13 g/ha spolehlivě funguje na chundelku 
metlici. Proti ní je ideální zasáhnout dříve, než vytvoří první kolénko, ale jak praxe ukázala, i pozdější zásah je uspokojivý. Pro 
kompletní jarní odplevelení pšenic (chundelka metlice a dvouděložné plevele) se osvědčilo nasazení kombinace 13 g/ha Apyros 
+ 0,2 kg/ha Arrat. Oba přípravky se skvěle doplňují. Vloni spolu vytvořily úspěšný tandem, a proto také letos můžete zvolit 
zvýhodněný balíček na 20 ha (2 ks balení Apyrosu (2x133 g) + 4 kg Arratu). Při sólo aplikaci Apyrosu je vždy nutný 
přídavek smáčedla. To je možné vynechat pouze v případě, když odplevelovací zásah spojujeme s přihnojením kapalným 
hnojivem DAM 390.

V plné dávce 26 g/ha Apyros neúprosně bojuje i s obtížnými plevely (pýr plazivý, sveřepy). V tomto případě je ideální doba 
zásahu co nejdříve po obnovení vegetace, ve stadiu 3–4 listů plevele. Zároveň tímto ošetřením docílíme spolehlivého zásahu 
proti vyskytujícím se heřmánkům, svízeli přítule a ptačinci. Pokud pšenici máte pro osivářské využití, přináší použití Apyrosu 
mimo uvedenou herbicidní účinnost i účinný nástroj podporující čistotu osiva. Apyrosem lze odstranit z porostu výdrol ječmene. 
Ječmen zpravidla po zásahu neodumře zcela, ale Apyros mu nedovolí přejít do generativního stádia a vytvořit obilky.

Význam Apyrosu v posledních letech stoupá na pozemcích s výskytem agresivních sveřepů. Jak řada pokusů, tak praktické 
zkušenosti potvrdily, že Apyros v plné dávce 26 g/ha umí tento stále se rozšiřující plevel výrazně eliminovat. Aplikaci 
doporučujeme ihned po obnovení vegetace, jakmile teploty vystoupí alespoň na 10°C. Už tak dobrou účinnost na sveřepy 
a výdrol ječmene v pšenici můžete znásobit poměrně jednoduchým způsobem. Stačí rozdělit dávku Apyrosu na dva zásahy 
po 13 g/ha s rozestupem ne větším než 14 dnů.

Pokud jste se v průběhu suchého podzimu rozhodli neošetřovat ozimou pšenici nebo víte, že se budete muset postarat 
o kontrolu sveřepů, ječmene, nebo vás zlobí lipnice roční, máte v rukách osvědčeného partnera. Apyros vás na holičkách 
nenechá.
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