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Hybridy pre vysoké úrody repky
Voľbou vhodného hybridu
si vieme zabezpečiť nielen vysokú úrodu, ale aj
lepšiu ekonomiku pestovania repky. Ukazuje sa to
v posledných rokoch najmä v prípade olejnatosti
semien po žatve repky.

čo následne dokáže znížiť
tržbu z hektára aj o desiatky
eur. Hybridy PIONEER dosahujú vysokých olejnatostí
nielen v registráciách, v pokusoch, ale aj v praxi. V pokusoch Českej zemědělskej
univerzity v Prahe sa medzi

sejby. Dosahuje o 6 % vyššie
úrody ako predchádzajúca
generácia
polotrpasličích
hybridov triedy MAXIMUS.
Na začiatku má pomalší
rast, preto sa dajú pri jeho
pestovaní ušetriť náklady na
aplikáciu morforegulátorov

no-klimatické podmienky.
V roku 2018 bol umiestnený na 1. mieste EÚ pokusu
v Nemecku medzi 22 hybridmi z 13 lokalít. Hybrid
PT275 je vylepšený hybrid
PT271, najmä v úrodnosti. Keďže došlo k zákazu
používania
insekticídnej
účinnej látky chlorpyrifos,
bude ochrana repky značne
komplikovanejšia. Najťažšie
bude zabezpečiť kompletné
a rovnomerné vzídenie porastu a uchránenie mladých

rastlín pred požerom škodcov, najmä skočkami. Proti
týmto požerom je najefektívnejšie použitie insekticídneho moridla LUMIPOSA,
ktoré je praxou overené už
viac sezón po sebe. Spokojní
s týmto morením sú zákazníci nielen naprieč celým
Slovenskom, ale aj v okolitých krajinách. Účinná látka
cyantraniliprole pôsobí na
žravých škodcov, ktorí sú
v období vzchádzania najnebezpečnejší: skočky rodu
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Phyllotreta, ale aj skočka
repková (Psylliodes chrysocephala). Benefitom tohto moridla je aj jeho účinnosť na
piliarku a kvetárku kapustovú. Toto morenie účinkuje
do 4 pravých listov rastlín
repky. Hybridy PIONEER
sú s týmto morením dostupné v roku 2020 pre pestovateľov za zvýhodnené ceny.
ZOLTÁN APACS
Pioneer Hi-Bred Slovensko
spol. s r.o.

TECHNOLÓGIA VYŠŠÍCH VÝNOSOV

V priaznivých rokoch nie
je problém splniť normu
42 % akýmikoľvek registrovanými hybridmi, avšak
v horších podmienkach
(napr. v suchých rokoch)
nemusí tento limit dosiahnuť viacero hybridov. V tom
prípade tak pestovateľ dostane zrážky z každej tony,

prvými 10 hybridmi s najlepšou olejnatosťou umiestnilo 5 hybridov zo šľachtenia
PIONEER. Medzi hybridy
s najlepšou olejnatosťou
patrí polotrpasličí hybrid
PX131. Tento hybrid vyniká vysokou odolnosťou voči
poliehaniu, voči chorobám,
a tiež je vhodný aj na skoré

na jeseň. Ďalšia úspora je
v spotrebe nafty počas zberu. Medzi hybridmi vysokého vzrastu máme v ponuke
obľúbený hybrid PT271,
ktorý má zabudovanú genetickú rezistenciu voči Phoma
lingam vďaka génu Rlm7.
Tento hybrid vyniká svojou
plasticitou na rôzne pôd-

PT271 – najúrodnejší hybrid 2018

HYBRIDY
OZIMNEJ REPKY
PT271 | PT275 | PT264 | PT225
KVALITNÉ INSEKTICÍDNE MORENIE
ZÁKLAD ÚSPECHU

INSEKTICÍDNE MORIDLO

S ponukou odrôd pšenice a jačmeňa

Bezosinatá odroda pšenice Stromboli sa vyznačuje skorým odnožovaním, je odolná proti poliehaniu,
výborne toleruje napadnutie hrdzou pšenicovou.

produkty? Máte vo svojom
portfóliu aj nejaké novinky?
Ako distribútor sme
schopný dodať zákazníkom
osivá mnohých šľachtiteľov, rovnako i prostriedky
ochrany rastlín. Vyzdvihol
by som naše listové hnojivá
AT s najlepším pomerom
ceny a obsahu na trhu, ktoré
sú vyrábané na Slovensku.
Spomeniem
bakteriálne
„hnojivá“ Phylazonit , vďaka
čomu vieme znížiť dávky N o
50%.
Novinkou sú osivá obilnín, ktoré zároveň predstavujeme priamo na ukážkových políčkach v Dvoroch
nad Žitavou.

svoju funkčnosť a značný
prínos aj v tomto neštandardnom roku, kedy sa po-

Kde sa môžu záujemcovia o vaše produkty, prípadne odrody dozvedieť viac?

Dokončenie z 20. strany

ktoré rastliny neboli schopné získať z vysušenej pôdy.
Ďalšie listové hnojivo AT-Mikro zabezpečilo mikroprvky v období ich akútneho
nedostatku. AT‑Úroda je
listové hnojivo, ktoré dodá
potrebný dusík, či iné živiny
v čase, keď je najnižšia mineralizácia a sprístupňovanie
živín pre rastlinu a tak jej
zabezpečí živiny práve v tom
období, kedy potrebuje tvoriť úrodu a smerovať porasty
k pekárenskej kvalite.
Produkty boli aplikované
v množstvách aké zákazníci
a pestovatelia bežne aplikujú
a ich prínos je jasne viditeľný
a kalkulovateľný. Technológia pestovania s produktmi
z portfólia spoločnosti Agrotrade Group opäť preukázali

rasty mnohých pestovateľov
trápili s nedostatkom v príjme živín, keď sa ich pokú-

šali aplikovať klasicky „cez
koreň“.
Ktoré sú vaše ťažiskové

Pripravujete pre pestovateľov niečo nové do budúcnosti?
Mnohé otázky záujemcov
vieme zodpovedať na našich
stránkach www.agrotradegroup.sk, www.listovehnojivaat.sk v sekcii kontakt
nájdu telefónne čísla regionálnych zástupcov spoločnosti, ktorí ochotne zodpovedajú všetky otázky, či už
telefonicky alebo osobným
rozhovorom pri návšteve.
Samozrejme pripravujeme
i ďalšie možnosti prezentácie spoločnosti, ktoré však
bude možné realizovať podľa
vývinu pandémie. Budeme
o nich informovať prostredníctvom médií a našich obchodných zástupcov.
Ďakujeme za rozhovor.
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