MAVRIK 2 F – blyskáčiky vyrieši, včely poteší...
MAVRIK 2 F je moderný insekticíd, ktorý zaručuje razantné riešenie proti
škodcom v repke olejnej a v horčici a zároveň vysokú bezpečnosť voči včelám
a ďalším užitočným organizmom.
Jediná účinná látka zo skupiny pyretroidov, na ktorú nebola zistená rezistencia blyskáčika
repkového.
Účinná látka: 240 g/l tau-fluvalinate
Spôsob účinku:
1. zabudovanie účinnej látky do voskovej vrstvičky ošetrených rastlín, čo zabezpečuje účinok
v poraste až 4-6 dní
2. po následnom nálete a dotyku nastáva zabudovanie účinnej látky do chitínu hmyzu a následne
dochádza k paralýze nervovej sústavy
3. účinok MAVRIK 2 F je odlišný od iných insekticídov v tom, že štruktúra tau-fluvalinátu bráni
väzbe na receptor včiel tzn. je bezpečný pre včely (tau-fluvalinate sa používa v boji proti
klieštikovi včeliemu), vrátane včelích vajíčok a plodu
Výhody použitia:
 škodcov odstráni - včely ochráni
 razantný insekticíd s akaricídnym účinkom
 účinkuje aj pri vyšších teplotách
 účinná látka je vo vode nerozpustná, preto prípadné zrážky po aplikácii neznižujú účinok
prípravku
 výborná fotostabilita prípravku, účinná látka sa vplyvom svetla nerozkladá
 ničí široké spektrum škodcov (voška kapustová, krytonosy)
 nespôsobuje rezistenciu škodcu na insekticíd
 vynikajúci pomer ceny k účinku prípravku
Odporučenie pre aplikáciu:
Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte pred kvitnutím porastu pri výskyte 2-3 chrobákov na
súkvetí.
Dávka: 0,2 l/ha v 200-400 l vody
Graf. 1 Redukcia výskytu blyskáčika repkového a dĺžka účinku prípravku MAVRIK 2 F v repke
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(zdroj: MA-FRANCE).

Upozornenie: pri použití s listovými hnojivami obsahujúcimi bór je potrebné spraviť skúšku
kompatibility!
O možnostiach použitia prípravku MAVRIK 2 F v repke
a v ďalších plodinách a kultúrach v niektorých krajinách
EU Vám odporúčame pozrieť linky:
http://www.mauk.co.uk/docs.asp?sec=39&con=39&label
Intro=false#

http://www.mahun.hu/termekek/rovarolo_szerek/mav
rik_24_ew
http://www.agrovita.cz/?url=pripravky/insekticidy/&de
tail=:33-mavrik-2f

ADAPTIC multifunkčné zlepšenie vlastností vody
ADAPTIC je systém zmáčadiel vyvinutý pre zvýšenie pesticídnej účinnosti a zlepšenie vlastností
aplikovanej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti.
Účinná látka: 190 g/l síran amónny, 11,3 g/l polyacrylamid
Naše odporučenie: častým problémom, ktorý môže znížiť razanciu účinku pyretroidov,
glyfosátov, diquatu, graminicídov a fenoxykyselín, či dokonca spôsobiť zrážanie postreku
v postrekovej kvapaline, je tvrdá a zásaditá voda. Jednoduchým a lacným riešením je pridanie
zmáčadla ADAPTIC do TM. Prípravok ďalej zabraňuje tvorbe malých kvapiek, čím sa redukuje
úlet postrekovej kvapaliny a straty spôsobené vyparovaním postreku pred dopadom na list.
Výrazne znižuje penivosť v nádrži postrekovača. ADAPTIC pridávajte do postrekovača vždy
ako prvý.
Dávka: 0,2-0,5 l/ha.
O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.
Ďalšie informácie o našich prípravkoch nájdete na našej stránke www.agrovita.sk
Tento Informačný servis vypracoval a na Vaše otázky zodpovie:

Ing. Gabriel Szűcs, PhD., 0910 996 922 gszucs@agrovita.sk

