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VÁŠ DODAVATEL ŠPIČKOVÝCH OSIV

Biologická kontrola
Blýskáčka řepkového

ES ALICIA

AGROFINAL s. r. o. Petrská 24, 110 00 Praha 1,        222 510 153

ROSTLINA INFO
• Rostliny NÍZKÉHO vzrůstu
• Vyšší HTS
• Velmi dobré přezimování

DOPORUČENÍ
• Doporučený výsev 100 000 semen na 3 ha
• Vhodná pro vyšší intenzitu pěstování
• 1 balení HYBRIDU (1.500 000 semen}
   smíchat s 1 balením LINIE ES Alicia (100 000 semen)

PŘEDNOSTI
• Vysoký výnos semene
• Plastická odrůda
• Vyšší obsah oleje
• Velmi dobrý zdravotní stav
• Biologická kontrola blýskáčka řepkového
• Zachování výnosového potenciálu hlavní odrůdy
• Eventuální možnost vynechání insekticidního ošetření proti blýskáčkovi
• Výhodné pro včelaře a bezpečné pro včely

RANÁ LINIE

NOVINKA
Registrace: FR

V rámci výše uvedené kontroly blýskáčka 
a podpory a zachovani výnosového potenciálu 
hybridu ES Imperio nabízíme pěstitelům odrůdu 
ES Alicia ve speciálním balení obsahují-
cím100 000 semen. Osivo je v tomto případě 
obarveno červenou barvou, aby při mísení 
s hlavní odrůdou bylo možné kontrolovat rovno-
měrné rozložení semen ve výsledné směsi.
Doporučujeme smíchání těchto 100 000 
semen odrůdy ES Alicia s 1,5 miliony 
semen osiva ES Imperio. Vznikne tak 
příměs 7 % odrůdy ES Alicia, která je po 
vysetí rovnoměrně rozložena na celém poli. Na 
poli pak oceníte výraznou podporu a zachovani 
výnosového potenciálu ES Imperio a často 
i možnost vynechat insekticidní ošetření 
proti blýskáčkovi, což je velice přínosné 
také pro včely.
Abyste naplno využili nabízené pomoci, rezer-
vujte si všas osivo ES Imperio a získáte tak 
zdarma ES Alicia na www.agrofinal.cz.
Pro podrobnější informace kontaktujte tým ob-
chodních zástupců společnosti Agrofinal, kteří 
Vám velmi rádi a ochotně pomohou při sestavo-
vání nabídky přímo pro vaše podmínky.

ŘEŠENÍ PŘÍMO PRO 
VAŠE POLE

1 VJ
ES IMPERIO
= 1,620 000

klíčivých semen

ZDARMA

1 VJ
ES ALICIA
= 100 000 

klíčivých semen
+

1 VJ
= 100.000
klíčivých
semen


