Предизвикателства в житните посеви през есента
При голяма част от житните посеви в страната, особено тези в Южна България и високите
полета на Северна България се наблюдава разширяващо се разпространение на зимнопролетни видове плевели и ефемери, които поникват основно през есента - овча
власатка, полска овсига, райграс, полска лисича опашка, ветрушка, житна пиявица.
Широколистните видове като див мак, синя метличина и други се наблюдават в цяла
България. Тези плевели са една от основните заплахи и конкурират зимната пшеница в
началото на нейното развитие, което влияе отрицателно и върху гарнираността на
посевите. Ето защо в случаите, когато се знае, че има голям запас от жизнеспособни
семена в почвата от посочените видове и се очаква силно заплевеляване на посевите от
пшеница, химичната борба трябва да започне още от есента с подходящия продукт.
Упоритите житни плевели като овсига, власатка и райграс се контролират изключително
успешно още от есента с новия продукт на Байер - Атлантис Флекс (с прилепител
Биопауър).
Опитите, проведени през последните години, доказват напълно това. Най-подходящият
момент за контрол на тези плевели е преди те да прераснат. Проведените опити
показват високата степен на ефикасност на Атлантис Флекс срещу трудните за контрол
житни плевели.
Как се справя АТЛАНТИС ФЛЕКС срещу едни от най-разпространените плевели?
ОВЧАТА ВЛАСАТКА е един от най-упоритите плевели, срещащи се в определени
местности на България. Проведеният опит показва отличен контрол на плевела, като
третирането е извършено наесен преди неговото братене. Поради спецификата на
листната петура комбинирането на Атлантис Флекс с прилепителя Биопауър е
задължително за постигане на максимален ефект срещу този упорит плевел.
ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 25 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка есенно
приложение

След 35 дни ефектът от Атлантис Флекс + Биопауър сравнен с алтернативен продукт на
пазара е с 20% по-добър .

РАЙГРАС - житен плевел, често срещан по полетата на България. 15 дни след
третирането с Атлантис Флекс вече има ясно изразено изжълтяване на основния лист и
начало на загиване на плевела.
ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 25 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка есенно
приложение

Райграс, третиран с Атлантис
Флекс във фаза братене

Атлантис Флекс успява да контролира райграса дори и в силно прераснала фаза.

ОВСИГА е другият изклюлително труден за борба плевел поради множеството власинки
по листната му петура. В конкретния опит тя е третирана напролет, макар и тук да е
препоръчително борбата да се изведе още през есента в доза 25 гр + 100 мл Биопауър,
ако плевелът е поникнал. За да се демонстрират възможностите на Атлантис Флекс
третирането е направено напролет в прераснала фаза на овсигата – между братене и
вретенене. 22 дни по-късно разликата между третираните и нетретирани плевели е
видима.
ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 30 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка пролетно
приложение

ОВСИГА В КОНТРОЛИТЕ / ОВСИГА ТРЕТИРАНА ПРЕДИ 22 ДНИ
Третираната овсига постепенно загива докато тази в контролата осеменява и
продължава своето развитие.

ДИВ ОВЕС – Често срещан плевел по полетата на цялата страна. Тук борбата се води
напролет с Атлантис Флекс, като действието му е изключително бързо спрямо
унищожаването на плевела.

Напълно унищожен див овес
третиран с Атлантис Флекс

Дивият овес в контролата задушава
колтурното растение

При широколистните плевели, особено поникващите през есента, Атлантис Флекс
показва отлични резултати срещу МАК.
ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 30 гр/дка + прилепител Биопауър 100 мл/дка

Освен изключително комплексното действие срещу трудните за контрол плевели, като
всеки от продуктите на Байер, Атлантис Флекс е изключително толерантен за културното
растение благодарение на вградената антидотна технология. Това позволява продукта
да бъде използван в много широк диапазон от 2-3 лист до вретенене на пшеницата.

Друго предимство на продукта е, че може да бъде смесван с фунгициди, инсектициди и
листни торове. Опитите в България показват, че практически Атлантис Флекс може да
бъде прилаган и с по-нисък работен разтвор (до 10л/дка), без това да повлияе на
ефективността му.

С АТЛАНТИС ФЛЕКС, приложен в ранните фази на растеж на житните култури, намалявате
риска от заплевеляване и запазвате високия потенциал за добив на културата!
За по-чисти полета наесен и по-високи добиви – изберете АТЛАНТИС ФЛЕКС – иновативна
хербицидна технология от БАЙЕР!

