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Hľadáte univerzálny insekticíd?
Pomaly a isto sa insekticídna ochrana
stáva súčasťou každého vstupu do
porastu. Je to spôsobené zmenou
klimatických podmienok, zúžením
osevných postupov na tzv. komerčné
plodiny, ako aj nutnosťou prevencie
z dôvodu organizácie práce.
Jednotlivé druhy škodcov môžu na
kultúrných plodinách spôsobiť výrazné
škody a v niektorých prípadoch úplne
zničiť úrodu.

Preto jednou z najdôležitejších úloh
pestovateľov je insekticídna ochrana
porastov.
Spoločnosť ASRA prináša vynikajúci
produkt zo skupiny pyretroidov, ktorým
eliminujete široké spektrum škodcov.

Insekticídna 
ochrana ako 
súčasť 
komplexnej 
ochrany.
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Po miernej zime 
je insekticídne 
ošetrenie ešte 
dôležitejšie. 
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Medzi závažných škodcov v jarných a ozimných
obilninách patria kohútiky. Jedna larva kohútika
požerom poškodí až 10% vlajkového listu čo je
10% úrody. Vošky poškodzujú rastliny hneď
niekoľkými spôsobmi. Cicanie obiliek a vplyv
medovice, či už na zníženie fotosyntézy alebo
uľahčenie infekcie chorôb znižujú úrodu o ďalšie
dôležité percentá. Použite Sparviero® v dávke
0,075 l/ha a máte po starostiach. Vaše obilné polia
budú zaručene ochránené.

Insekticídna ochrana ako súčasť komplexnej ochrany porastov.

Včasný a razantný zásah insekticídom zabráni 
prenosu vírusových ochorení.

Hlavným škodcom repky olejnej je byľomor
kelový. V prípade silného výskytu na rastline
môže spôsobiť škody viac ako 60%.
Sparviero® v dávke 0,075 l/ha ho spoľahlivo
zneškodní. Nezabúdajme však ani na
ostatný hmyz poškodzujúci porasty repky
ako sú skočky, krytonosy či blyskáčik. Aj
tieto druhy Sparviero® dokonale likviduje.

Sparviero®
účinná látka: Lambda‐cyhalothrin 100 g/l

S pásavkou zemiakovou má
starosti každý pestovateľ tejto
okopaniny. Larvy pásavky doká-
žu nadzemné časti rastlín zničiť
za pár dní. Sparviero® je alter-
natívou k prípravkom na báze
neonikotinoidov v rámci anti-
rezistentnej stratégie. Proti pá-
savke zemiakovej aplikujeme
Sparviero® v dávke 0,075 l/ha v
období maximálneho liahnutia
lariev.



ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, Ivanka pri Dunaji
Tel: +421(0)2 4425 5264

O aktuálnych cenách sa
informujte u svojho
dodávateľa prípravkov
na ochranu rastlín.

Pre viac informácii kliknite
na www.asra.sk

Nakoniec nezabudnite pridať
multifunkčnú pomocnú látku so zmáčavým, lepivým a protiúletovým
účinkom. 

Agrovital® pridávajte do TM s herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi. 
Dávkovanie: 0,25 l/ha, resp. v TM 0,07-0,14% koncentrácia.   

Agrovital® Zloženie: (96 % pinolén)

bez Agrovitalu s Agrovitalom

Po miernej zime, keď je pravdepodobný vysoký výskyt škodcov, je insekticídne 
ošetrenie ešte dôležitejšie. 
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Napadnutie kukurice vijačkou kukuričnou v niektorých
oblastiach Slovenska dosahuje hodnotu viac ako 60%.
Húsenice poškodením rastliny vytvárajú živnú pôdu pre
rozšírenie fuzárií, ktoré produkujú mykotoxíny a tie sú
rakovinotvorné. Siláž alebo zrno z takejto kukurice
poškodzuje orgány hospodárskych zvierat, znižuje
úžitkovosť a pod. Poškodené steblá sa lámu a poľahnutý
porast sa nedá pozbierať. Vijačka Vám teda nielen
znižuje úrodu, ale aj jej kvalitu. Sparviero® v dávke
0,125 l/ha tieto negatíva bez problémov odstráni.

Skoré napadnutie škodcami môže spôsobiť oslabenie plodiny a významný úbytok úrody. 

Sparviero® má repelentný účinok voči včelám, teda
môžeme prípravok aplikovať aj do kvetu, ale v bezle-
tovom čase včiel.

Výhody použitia:
• rýchly účinok – okamžité ochrnutie škodcu a úhyn

(knock-down efekt)
• repelentný účinok – odpudzovanie škodcov i včiel

(možné použiť aj v plnom kvete)
• fotostabilita – použitie aj proti nastupujúcim štádiam

škodcov
• účinok aj pri nižších kolísajúcich teplotách v období jari

Dávkovanie: 0,075 l/ha

Spektrum účinku: 
vošky, kohútik pestrý, vijačka kukuričná, pásavka 
zemiaková 
Registrácia:
pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, raž, 
tritikale, kukurica, zemiaky


