LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ
firemní sdělení

Belvedere Forte – kód prolomen
Belvedere Forte – Code Broken

Belvedere Forte je speciálně vyvinutý třísložkový herbicid do cukrovky s optimálním poměrem spolehlivých účinných látek.
Je ideálním partnerem přípravku Goltix Top, vytváří spolu Belvedere systém kontroly plevelů v cukrovce. Nabízí jednoduchý
recept na čisté pole cukrovky. Tento systém je výjimečně šetrný k cukrovce již od jejího vzcházení.
Originální poměr spolehlivých účinných látek
Přípravek Belvedere Forte je selektivní postemergentní
herbicid se širokým spektrem účinnosti proti jednoletým
dvouděložným plevelům a některým jednoletým travám.
Obsahuje tři, v ochraně cukrovky často používané, účinné
látky – desmedipham, phenmedipham a ethofumesate s unikátním poměrem 100 + 100 + 200 g.l–1. Na plevele působí
optimálně v raných stádiích. Účinek nastupuje rychleji při
vyšší teplotě a současné vyšší vzdušné vlhkosti. Dostatečná
půdní vlhkost posiluje půdní účinek. Přípravek má kontaktní
i reziduální účinnost.

zejména při první aplikaci. Belvedere Forte splňuje také
náročné požadavky z hlediska omezení jeho použití, působení
na necílové organismy a zároveň poskytuje vysoký standard
z hlediska pěstování následných plodin (bez omezení).
Belvedere systém – jednoduchost použití
Belvedere Forte byl speciálně vyvíjen s cílem nalézt optimálního partnera pro přípravek Goltix Top, který obsahuje
originální a osvědčenou formulaci účinné látky metamitron
700 g.ha–1. Spolu tak nyní vytváří logickou kompozici účinné plevelohubné strategie v cukrovce nazvané Belvedere
systém. Jeho základní schéma přináší následující tabulka:

Účinný a zároveň nadstandardně šetrný k cukrovce
Díky zcela novému poměru účinných látek (ve zkratce
100 P + 100 D + 200 E) má přípravek Belveder Forte vysokou
plevelohubnou účinnost a současně je velmi šetrný k pěstované plodině. Má razantní účinek i na obávané laskavce,
které často mohou dosavadním standardům takzvaně „utéct“,

Termín aplikace

Belvedere Forte (l.ha–1)

Goltix Top (l.ha–1)

T1

0,8

1,0

T2

1,0

1,0

T3

1,0

1,0

Ekonomika použití
Koncepce Belvedere systému je vymyšlena tak, aby mohla nabídnout kompletní řešení postavené na čtyřech základních
pilířích:
1. Vysoká účinnost.
2. Vysoká šetrnost k cukrovce.
3. Jednoduchost.
4. Ekonomická zajímavost.
S přípravkem Belvedere Forte dostává
pěstitel cukrovky další možnost kvalitní volby kontroly nežádoucích plevelů v porostu.
Protože byl přímo koncipován jako ideální
partner pro Gotix Top nabízí díky novému
a ucelenému Belvedere systému jednoduché použití s jednoznačným dávkováním
a snadnou aplikací. Jsme přesvědčeni, že
budete s kvalitou i s cenou nabízeného
řešení spokojeni.
Jiří Vašek, Agrovita spol. s r. o.
Užitečná řešení. Agrovita je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu.
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