Doporučení pro DRUHÉ OŠETŘENÍ
SMART KWS cukrovky herbicidem
CONVISO® ONE





Současná situace po prvním ošetření SMART KWS cukrovek

První aplikace herbicidu CONVISO® ONE při dodržení všech doporučení a použití smáčedla MERO® i přes obtížné podmínky v naprosté
většině případů zvládla bez problémů většinu plevelů v cukrovce, včetně obtížně hubitelných.
Příznaky odumírání plevelů po první aplikaci se projevují zvláště za sucha pomaleji, než u klasických herbicidů, plevele ale nerostou a
zcela odumírají po 2 – 3 týdnech (pozor - po pěti dnech od aplikace nemusí být ještě vidět vůbec žádné příznaky) .
Půdní působení herbicidu může být za sucha slabší, po dešti se vlhkostí opět zesiluje.
V některých lokalitách může být již nyní čas na druhé ošetření, vždy se ale řiďte velikostí nově vzešlých plevelů!

Jak správně načasovat
druhou aplikaci?
1. Minimální odstup od první aplikace musí být 10 dnů.
2. Termín aplikace se vždy řídí růstovou fází plevelů,
především merlíku bílého.
3. Ideální je opět načasování aplikace zhruba do fáze
4 pravých listů merlíku bílého (velikost cca 4 cm), nebo jiných nově
vzešlých plevelů. Plevele musí mít pro aplikaci dostatečnou listovou
plochu pro zachycení postřikové kapaliny.
4. Nezáleží na růstové fázi cukrovky, která je k herbicidu tolerantní.
5. Vždy použijte dávku herbicidu CONVISO® ONE 0,5 l/ha spolu s 1 l/ha
smáčedla Mero®.
6. Za dlouhotrvajícího sucha se osvědčuje aplikace v ranních hodinách.
7. Pokud další vlna plevelů nevzchází, je možné počkat s ošetřením na
dobu, kdy plevele vzejdou, odstup od první aplikace může být i 20 až 30 dní.
8. Druhé ošetření je však NEZBYTNÉ provést VŽDY, tedy i v případě že další
vlna plevelů nepřichází! (zabráníme tak případnému pozdnímu zaplevelení a
vzcházení dalších plevelných řep z půdní zásoby).
9. Druhé ošetření je nutné provést nejpozději před zakrytím meziřádků listy
řepy, poté by již nebylo účinné (herbicid by nezasáhl plevele a půdu)!

Zásady pro aplikaci
herbicidu CONVISO®
ONE
Vždy aplikujte 0,5 l herbicidu
CONVISO® ONE s plnou dávkou
smáčedla Mero® (1 l/ha) při doporučené dávce vody 200 - 300 l/ha.
Před použitím nezapomeňte herbicid v
kanystru řádně promíchat!
Porost musí být při ošetření suchý,
neošetřujte bezprostředně po dešti.
Odstup srážek od aplikace by měl být
alespoň 1,5 hodiny po zaschnutí
postřikové kapaliny na plevelech.
Optimální teplota vzduchu je 10 – 25 oC.
Po intenzivních srážkách je vhodné
ošetření o 2 až 3 dny odložit.
Reziduální působení je závislé na
vlhkosti půdy a trvá 2 – 3 týdny po
aplikaci.
Herbicid CONVISO® ONE nikdy
nepoužívejte na klasické odrůdy
cukrovky!

Příliš brzo: stadia merlíku bílého nevhodná
pro aplikaci herbicidu CONVISO® ONE
(děložní listy nebo velmi malé rostliny
s malou listovou plochou).

Aktuální situace na mnoha polích: plevele odumírají po prvním ošetření
herbicidem CONVISO® ONE (červeně označené) a zároveň vzchází a roste nová
vlna plevelů (žlutě označené). Při dosažení správné velikosti plevelů (cca 4 cm,
4 listy) je třeba přistoupit k druhé aplikaci herbicidu.

Správná velikost merlíku bílého pro
aplikaci herbicidu CONVISO® ONE (4
pravé listy, velikost cca 4 cm).

