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Pouití Marshalu 25 EC a Furadanu 5 G
v roce 2008
V nìkterých oblastech Èeské republiky se silnì zvýil
výskyt drátovcù. Mezerovitost porostù cukrovky, kterou tento kùdce zpùsobuje, je pøíèinou významného sníení výnosu. V oblastech se silným výskytem drátovcù je kvalitní insekticidní ochrana nezbytností.
Firma F&N Agro ÈR dodává u léta pøípravky vhodné
pro ochranu vzcházející cukrovky proti drátovcùm  insekticidy Marhsal 25 EC a Furadan 5 G.
Marshal 25 EC s úèinnou látkou carbosulfan se vyznaèuje systémovým úèinkem s dlouhodobou biologickou aktivitou. Carbosulfan se vlivem vnìjích faktorù postupnì pøemìòuje na carbofuran, který zajiuje vlastní úèinnost,
tj. inhibici enzymu acetylcholinesterázy. Protoe je pøemìna
carbosulfanu na carbofuran postupná, je úèinnost pøípravku
dlouhodobá. Furadan 5 G obsahuje pøímo úèinnou látku carbofuran, nástup úèinnosti je razantnìjí, díky formulaci je
i v tomto pøípadì ochrana porostu dlouhodobá.
Pouití v cukrovce
Marshal 25 EC se aplikuje pøi setí cukrovky speciálními
pumpami, které jsou namontovány na seèku. Pøípravek v dávce
3 l/ha se tryskou umístìnou na botce aplikuje pøímo do øádku
tak, aby bylo dosaeno co nejlepího pokrytí seového lùka.
Marshal 25 EC likviduje nejen drátovce, ale i dalí kùdce
vzcházející cukrovky jako maloèlence, døepèíky a mice.
Kromì pùdní aplikace pøi setí je moná i foliární aplikace Marshalu na mice, dávka je 1 l/ha.
Furadan 5 G  tento granulovaný systémový insekticid
lze v cukrovce pouít pøi setí, dávkuje se speciálními aplikátory granulátù pøi setí do øádkù. Carbofuran má nezastupitelný úèinek nejen na drátovce, ale i háïátko øepné a dalí
kùdce cukrovky, jako maloèlenec a mice.
Aplikace v dalích plodinách
Brambory
Marshal 25 EC má významné místo v ochranì brambor,
a to v likvidaci mandelinky bramborové. Oetøení se provádí
dávkou 1 l/ha v dobì pøevládajícího výskytu larev prvního

instaru a má nejen razantní, ale i dlouhodobou úèinnost. Ve
stejné dávce je Marshal 25 EC registrován na mice.
Chmel
Pìstitelé chmele vyuívají Furadan 5 G a Marshal 25 EC
v boji s lalokonoscem libeèkovým, dále je Marshal 25 EC registrován proti mici chmelové, edavce luèní, klopukám
a døepèíku chmelovému.
Kukuøice
Furadan 5 G a Marshal 25 EC mají nemalý význam i pøi
setí kukuøice. Jednak jde o oetøení proti drátovcùm, dalím
nebezpeèným kùdcem kukuøice se stává stále se roziøující
bázlivec kukuøièný. Pøed nìkolika lety byly zaznamenány
první výskyty na jiní Moravì, dnes se rozíøil prakticky po
celé Moravì a postupuje nezadritelnì do Èech. Na potlaèení
bázlivce kukuøièného je tøeba razantního insekticidního zásahu, a tím je právì aplikace Marshalu 25 EC v dávce 1,7 l/ha.
Zaregistrováno je i vyuití Furadanu 5 G v máku, semenných porostech brukvovité zeleniny, tabáku a okrasných rostlinách.
Dùleitá informace na závìr
Prodej pøípravkù Furadan 5 G a Marshal 25 EC v Èeské
republice je dle Rozhodnutí Státní rostlinolékaøské správy
moný do 31. 5. 2008 a jejich pouití do 13. 12. 2008.
V souèasné dobì máme pro vás oba pøípravky k okamitému
dodání.
Vyuijte tedy poslední monosti pouití tìchto razantních a iroce úèinných insekticidních pøípravkù v letoním
roce!
Firma FMC pøipravuje obnovu registraèního øízení v rámci
zemí EU, vìøíme proto, e se v budoucnu oba tyto úèinné
pøípravky vrátí na ná trh.
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