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HYBRID

TYP

PODNIK

VÝMERA
(ha)

ÚRODA
(t/ha pri
8 %)

P63LE113

EXPRESS

AGROZEL Dolná Streda s.r.o., D.Streda

91,0

3,9

P63LE113

EXPRESS

MEGART a.s., Zemianska Olča

52,0

3,9

P64LE25

EXPRESS

AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany

44,8

4,8

P64LE25

EXPRESS

Alica Bertóková AGROALYA, Kamenín

35,0

4,7

P64LE25

EXPRESS

SHR - Juraj Kušnirik, Nižny Žipov

25,0

4,6

P64LE25

EXPRESS

Sezaland s.r.o. Majcichov

36,0

4,6

P64LE25

EXPRESS

Agroris s.r.o., Rimavská Sobota

26,0

4,4

P64LE25

EXPRESS

AGROSPOL JM s.r.o., Nový Ruskov

67,0

4,4

P64LE25

EXPRESS

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Drahovce

46,0

4,4

P64LE25

EXPRESS

Peter Oravec SHR, Haniska

12,0

4,3

P64LE25

EXPRESS

AGROSPOL 5.TM, s.r.o., Tesárske Mlyňany

38,0

4,3

P64LE25

EXPRESS

Ladislav Skalina,Vinohrad Damaskus Streda nad Bodrogom

16,0

4,2

P64LE25

EXPRESS

Agroris s.r.o., Rimavská Sobota

103,0

4,1

P64LE25

EXPRESS

RD Rumanová

21,0

4,0

P64LE25

EXPRESS

Ján Pozsonyi SHR, Kráľová nad Váhom

48,0

4,0

P64LE25

EXPRESS

SHR - Ing. Ľubor Paulen, Malé Bedzany

36,0

3,9

P64LE99

EXPRESS

Poľnohospodárske družstvo Kolárovo

65,0

5,0

P64LE99

EXPRESS

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

57,0

4,4

P64LE99

EXPRESS

AGRO - VÁH, s.r.o., Tešedíkovo

109,0

4,3

P64LE99

EXPRESS

KONAGRO s.r.o., Kližská Nemá - Magastelek

28,0

4,2

P64LE99

EXPRESS

CORN spol. s r.o., Holice

40,0

4,2

P64HE118

HO EXPRESS

MESZ - AGRO s.r.o., Kráľovičove Kračany

30,0

3,8

P64HE118

HO EXPRESS

SHR - Nagy Ladislav, Klúčovec

100,0

3,6

P64HE118

HO EXPRESS

Ing. Juraj Sóki - AGRODOR, Vrakúň

86,0

3,4

P64HE118

HO EXPRESS

Poľnohospodárske družstvo Piešťany

50,0

3,4

Pre úrody ďalších hybridov kontaktujte
príslušného promotéra Pioneer ®.

slovakia.pioneer.com

DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. ®, TM , SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2017, PHII.
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Biathlon® 4D - Štyri rozmery boja
proti burinám v obilninách
Ing. Matúš Czakó; BASF

Pestovatelia obilnín sa musia vyporiadať s mnohými problémami: s rastúcim
tlakom na efektívne využitie času a nákladov, s nutnosťou činiť správne rozhodnutia pri voľbe tých najlepších odrôd plodín a druhov prípravkov na ochranu rastlín, a zároveň musia dodržiavať nové regulačné nariadenia týkajúce sa
poľnohospodárskeho podnikania. Profesia poľnohospodára je rok čo rok zložitejšia, ovplyvňovaná samozrejme aj tradičnými faktormi ako sú počasie, ceny
komodít a dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe. V neposlednom rade, podľa nezávislých štúdií populácie dvojklíčnolistových rastlín sú
na vzostupe, čo môže byť spôsobené aj miernejšími zimami, rotáciou plodín, atď.
Ak hľadáte skutočne univerzálny herbicíd,
spĺňajúci najčastejšie požiadavky, tak je to
Biathlon® 4D v týchto smeroch:

1. Flexibilita aplikácie
Hebicíd Biathlon® 4D má široké aplikačné
okno. Možno vykonať postrek vtedy, kedy sa
vám to bude hodiť.

2. Nezávislosť na počasí
Prípravok Biathlon® 4D je schopný pôsobiť
na cieľové buriny od začiatku vegetácie, kedy
sa teplota môže pohybovať aj okolo 3 °C. To
umožňuje vykonať aplikáciu na jar, kedy sú
ešte teplotné výkyvy a zároveň zabezpečiť
efektívnu účinnosť. Prvé príznaky na burinách a ich postupné odumieranie sa môžu
pri nízkych teplotách spomaliť, ale rastlina
prestáva rásť hneď po aplikácii. Prípravok je
už za hodinu po aplikácii odolný voči zmytiu
dažďom.

Kontrola

3. Vynikajúca miešateľnosť
Je to vynikajúci partner do tank mix kombinácie s herbicídmi proti trávovitým burinám
(metlička), fungicídmi, regulátormi rastu aj
hnojivami.
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4. Široké spektrum účinnosti
Hebicíd Biathlon® 4D poskytuje na jar poľnohospodárom spoľahlivú účinnú likvidáciu
všetkých významných dvojklíčnolistových
burín, ako sú lipkavec, mak, nevädza, hviezdice, kapustovité buriny, hluchavka, veronika
roľná, pakost, láskavec, mrlík a stavikrv, pričom zaisťuje vynikajúcu ochranu všetkých
druhov obilnín.

Synergické pôsobenie
Kombinácia uvedených faktorov vedie k významnému synergickému efektu a zlepšeniu
účinnosti produktu Biathlon® 4D v porovnaní
s jednotlivými účinnými látkami testovanými

Biathlon® 4D+ graminicíd

Hlavné prínosy Biathlon® 4D

Jednoduchosť - jeden produkt pre všetky obilniny a všetky významné dvojklíčnolistové buriny.

Unikátna ﬂexibilita načasovania aplikácie až do fázy BBCH 39 s vysokou selektivitou
a bezpečnosťou pestovania nasledujúcich plodín v osevnom postupe

Nezávislosť na počasí a odolnosť proti zmytiu dažďom

Výborná miešateľnosť v tankmixoch s fungicídmi, regulátormi rastu (Medax® Top), graminicídmi a listovými hnojivami

Nehrozí poškodenie susediacich citlivých plodín (vinice, ovocné sady, záhrady) úletom
postreku

Doporučená aplikačná dávka je 50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 l/ha Dash® v širokom
rozpätí rastových fáz všetkých obilnín od 3. listu po vyvinutý zástavovitý list.

2

Graf: Synergický efekt účinných látok
herbicídu Biathlon® 4D proti burinám

Biathlon® 4D - Štyri rozmery boja proti burinám v obilninách

samostatne. Výsledkom je lepšia regulácia
burín v širšej škále poveternostných podmienok, čo pestovateľom poskytuje spoľahlivé
efektívne riešenie dvojklíčnolistových burín
na jar za takmer akejkoľvek situácie.
Dve overené účinné látky, tritosulfuron
a ﬂorasulam, majú vylepšený spôsob príjmu zaisťujúci maximálny účinok proti dvojklíčnolistovým burinám.
Obe účinné látky sú primárne prijímané listami. Po absorpcii sú distribuované do celej
rastliny, pričom sa dostanú k cieľovému enzýmu ALS, kde zablokujú syntézu esenciálnych
aminokyselín. Nedostatok týchto aminokyselín zastaví ďalší rast a buriny postupne odumierajú. Prvým príznakom je výskyt chloróz
a vädnutie listov, ktoré sa neskôr mení na nekrózy. Výhodou kombinácie účinných látok
tritosulfuron a ﬂorasulam je to, že nepatria
do rovnakej skupiny účinných látok, a preto sa líšia spôsobom väzby na enzým ALS.
To spôsobuje silnejší prejav účinnosti v rozmanitých podmienkach prostredia a synergický efekt, ktorý sa prejaví účinnosťou aj
na ťažko regulovateľné buriny. Priložený graf
zobrazuje synergický efekt oboch účinných
látok proti burinám.

Dash® pre posilnenie efektívnosti
Dôležitou zložkou technológie prípravku
Biathlon® 4D je Dash®. Maximalizuje príjem
účinných látok a translokáciu v cieľových burinných rastlinách tým, že zvyšuje retenciu
a penetráciu účinných látok do listov.
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1. Vynikajúci pomer ceny
a účinku = aplikácia
proti druhej a tretej vlne
dvojklíčnolistových burín.
2. Vysoká selektivita a rýchle
odbúravanie reziduí
v pôde = bezproblémové
pestovanie následných
plodín.
www.agro.basf.sk

3. Spoľahlivý účinok
na dvojklíčnolistové buriny
v kukurici a v obilninách.

Biathlon 4D
®

Štyri rozmery boja proti burinám v obilninách

1. Flexibilita aplikácie
2. Nezávislosť na počasí
3. Vynikajúca miešateľnosť
4. Široké spektrum účinku

Biathlon® 4D - Štyri rozmery boja proti burinám v obilninách
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Jarné ošetrenie obilnín
s firmou FMC - ľahko a účinne
Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r.o.

Založenie nových porastov ozimných obilnín sprevádzali v jeseni 2016 značné
problémy. Skorý nástup jesenných dažďov ihneď na začiatku októbra, ich vysoká
intenzita a pretrvávajúci charakter s pribúdajúcim časom komplikovali situáciu
s jesennými prácami, a teda aj so samotnou sejbou ozimných obilnín.
V dôsledku extrémneho podmáčania pôdy
a rýchlo klesajúcich teplôt sa plány agronómov o zasiatych plochách ozimín začali rozplývať a na mnohých podnikoch dokázali
zasiať sotva 50–60 % z plánovanej výmery
ozimných obilnín. V tých podnikoch, kde je
menej diverziﬁkovaná výroba a v jesennom
období potrebovali zvládnuť už len sejbu
obilnín, tam sa podarilo porasty založiť včas
a v niektorých prípadoch aj herbicídne ošetriť. Mnohé porasty ozimín sa však zakladali so
značným rizikom, pretože sejby sa robili už ďaleko po agrotechnickom termíne (november–
december), do premočenej, zle pripravenej
pôdy. Časť založených porastov išla do zimy
vo veľmi dobrej kondícii a vývojovo pripravená na zimu, avšak porasty z neskorej sejby
išli do zimy nevzídené alebo v štádiu vzchádzania. Tieto porasty, v prípade priaznivého

Tab. 1: Účinnosť prípravkov
Saracen Delta a Saracen Max
Saracen Delta Saracen Max
Burina
0,1 l/ha
25 g/ha
Metlička obyčajná
++
Drchnička roľná
++
+++
Fialka roľná
+++
++
Hluchavky
++
+++
Horčiak
++
++
Hviezdica prostredná
+++
+++
Kapsička pastierska
+++
+++
Konopnica napuchnutá
+++
+++
Lipkavec obyčajný
+++
+++
Mak vlčí
+++
+++
Mrlík
+
++
Nevädza poľná
++
++
Nezábudka roľná
++
++
Pakosty
++
++
Peniažtek roľný
+++
+++
Pohánkovec ovíjavý
+++
+++
Repka výmrv
+++
+++
Rumančeky
+++
+++
Slnečnica výmrv
+++
+++
Úhorník
+++
+++
Veroniky
+++
++
Viky
++
+++
Zemedym lekársky
++
Pichliač roľný
++
++
Pupenec roľný
+
+
Štiavec
++
++
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prezimovania, bude potrebné čo najskôr na
jar zbaviť konkurenčného vplyvu burín v boji
o živiny, priestor, vodu, svetlo a zabezpečiť im
podmienky pre optimálny vývoj.
Na jarné ošetrenie ozimných aj jarných obilnín ﬁrma FMC Agro ponúka nové spektrum
svojich herbicídov.
Postrekový herbicídny prípravok Saracen®
Delta (ﬂorasulam 50 g/l + diﬂufenican 500 g/l)
je určený na postemergentné ničenie lipkavca,
rumančekov a iných jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách (pšenica, jačmeň,
tritikale, raž). Odporúčaná dávka je 0,1 l/ha.
Účinná látka ﬂorasulam pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Do rastliny vstupuje cez
listy a stonky - ničí len vzídené buriny. Pri citlivých druhoch burín spôsobuje retardáciu
rastu po niekoľkých hodinách po aplikácii.
Diﬂufenican má kontaktnú a dlhodobú reziduálnu účinnosť. Prijímaný je listami vzídených
burín a klíčnymi listami vzchádzajúcich burín.
Prípravok dokáže riešiť a kontrolovať väčšinu
hospodársky významných burín v obilninách,
so spoľahlivým účinkom na lipkavec, rumany ai. Ošetrenie je potrebné zamerať na mladé aktívne rastúce buriny. V ozimných obilninách je potrebné vykonať aplikáciu čo najskôr
po obnovení jarnej vegetácie (fáza obilniny
BBCH 21–32), pri jarinách vo fáze BBCH 12–32.
Prípravok Saracen® Max (tribenuron-methyl
600 g/kg + ﬂorasulam 200 g/kg) je určený na
ničenie lipkavca a ďalších jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách. Účinné látky sa vzájomne dopĺňajú v spektre a rozsahu
účinnosti. Tribenuron-methyl a ﬂorasulam sú
selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky prijímané koreňmi a listami a prenášané
do rastového vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je spôsobená inhibíciou kľúčového enzýmu - acetolaktátu syntázy (ALS).
Prípravok Saracen® Max môže poslúžiť ako
veľmi účinná záchranná brzda pred burinami
v neskorších vývojových fázach obilniny. Je
vhodný na aplikácie, kedy je potrebné riešiť
etapovité alebo oneskorené vzchádzanie burín, prípadne druhotné zaburinenie porastov.
Má široké aplikačné okno - v ozimných obilni-

Jarné ošetrenie obilnín s firmou FMC - ľahko a účinne

nách je možné ho aplikovať od fázy tretieho
listu až do objavenia sa jazýčka posledného
listu (BBCH 13–39), v jarných obilninách vo
fáze 13–32, v dávke 25 g/ha.
Na riešenie problému niektorých odolných
nízkopodlažných dvojklíčnolistových burín (lipkavec, hluchavky, veroniky, ﬁalky ai.)
v jarnom období firma FMC ponúka lacné
a efektívne ošetrenie prípravkom Aurora
45 WG (400 g carfentrazone-ethyl). Prípravok
je veľmi vhodný ako partner do kombinácií,
prípadne pre cielené sólo ošetrenie alebo
dočistenie porastu. Účinná látka carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontaktný účinok
na citlivé buriny, ktoré odumierajú v priebehu 5–7 dní po aplikácii. Účinkuje aj za nízkych
teplôt okolo +1 °C, čo umožňuje skorú jarnú
aplikáciu, príp. aplikáciu jesennú. Výhodou je
aj nízka aplikačná dávka (40–50 g/ha).
Pre spoľahlivé a účinné riešenie jednoročných
trávovitých burín v obilninách je v ponuke prípravok Fenova Super® (fenoxaprop-p-ethyl
69 g/l + safener klochintocet-mexyl 34,5 g/l).
Je to vysoko selektívny postemergentný graminicíd na ničenie ovsa hluchého, metličky,
psiarky a iných jednoročných tráv v obilninách. Pôsobí kontaktne aj systémovo, je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je
transportovaný do koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2–3 dní rásť a netvoria nové listy. Na starších listoch sa objavujú
chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá
rastlina odumiera v priebehu 2–3 týždňov.
Prípravok má široké aplikačné okno (pšenica
ozimná a pšenica jarná BBCH 13–32; jačmeň
ozimný, tritikale, raž BBCH 13–31, jačmeň jarný
BBCH 13–29), aplikuje sa v dávke 0,8–1,0 l/ha.
Nižšia dávka je postačujúca do začiatku odnožovania tráv, na plne odnožené buriny aplikujeme už vyššiu dávku. Neodporúča sa kombinácia s kvapalným hnojivom DAM 390.
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S prípravkami FMC AGRO
ku špičkovým úrodám
JARNÉ HERBICÍDNE OŠETRENIE OBILNÍN PRÍPRAVKAMI FMC
ZÁCHRANNÁ BRZDA PRED BURINAMI V PORASTOCH OBILNÍN
AURORA® 40 WG

SARACEN® DELTA

Účinná látka: 400 g/kg carfentrazone-ethyl

Účinná látka: 50 g/l florasulam, 500 g/l diflufenican

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vo vode rozpustného mikrogranulátu,
určený na postemergentné ošetrenie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného bez
podsevu proti niektorým odolným dvojklíčnolistovým burinám.

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu
pre riedenie vodou (SC), určený na postemergentné ničenie lipkavca, rumančekov
a iných jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

ϑ Špecialista na lipkavec a nízkopodlažné buriny
ϑ Rýchle kontaktné pôsobenie
ϑ Spoľahlivý účinok aj pri nízkych teplotách
ϑ Ideálny do kombinácii

ϑ Dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku
ϑ Včasný zásah na obtiažne ničiteľné buriny
ϑ Kontaktný účinok už 7-10 dní po aplikácii
ϑ Reziduálny pôdny účinok – dlhodobá kontrola burín
ϑ Možnosť použitia už pri teplotách 2-3 °C

Registrované použitie: pšenica ozimná, jačmeň jarný
Registrované použitie: pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale,
pšenica jarná, jačmeň jarný

FENOVA® SUPER

SARACEN® MAX

Účinná látka: 69 g/l fenoxaprop-P-ethyl, 34,5 g/l klochintocet-mexyl

Účinná látka: 600 g/kg tribenuron-metyl, 200 g/kg florasulam

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda
(EW) na postemergentné ničenie ovsa hluchého, metličky, psiarky a iných
jednoročných tráv v obilninách.

Postemergentný herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl
(WG), určený na ničenie lipkavca obyčajného a ďalších jednoročných
dvojklíčnolistových burín v obilninách.

ϑ Efektívne riešenie trávovitých burín v obilninách
ϑ Ničenie ovsa hluchého až do fázy 2. kolienka
ϑV
Výborná selektivita, žiadne aplikačné obmedzenia
ϑ Neoceniteľný hlavne pre osivárske porasty obilnín

ϑV
Vysoko selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky
ϑ Príjem účinných látok listami aj koreňmi
ϑ Široké aplikačné okno v ozimných obilninách
ϑ Nízka aplikačná dávka

Registrované použitie: pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale,
pšenica jarná, jačmeň jarný

Registrované použitie: pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale,
jačmeň jarný, ovos

SARACEN®
Účinná látka: florasulam 50 g/l
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných
dvojklíčnolistových burín v obilninách.
ϑ Príjem a translokácia pri nízkych teplotách (5–8 °C) ϑ V
Vysoká selektivita k obilninám ϑ V
Výhodná miešateľnosť s DAM 390 ϑ Neobmedzuje následné plodiny
Registrované použitie: pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, tritikale, raž a ovos

VÝHODNÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY
SARACEN® MAX
0,5 kg

FURY® 10 EW
2l

RUBRIC®
20 l

SARACEN® DELTA
2l

FENOVA® SUPER
20 l

F&N Agro Slovensko sa mení na FMC Agro Slovensko.
Kontakty:

Ing. Barbora Kocsis Kyzeková
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk
barbora.kyzekova@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko
0948 979 399
macko@fnagro.sk
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk
maria.lichvarova@fmc.com

Obchod a marketing: Ing. Ladislav Hubenák, 0948 089 691, hubenak@fnagro.sk, ladislav.hubenak@fmc.com
FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29
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Herbicídny manažment hybridov kukurice
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

Riziko poškodenia plodín niektorými herbicídmi môže byť u jednotlivých hybridov kukurice rôzne. Vedci
DuPont Pioneer vykonávajú výskumné pokusy na posudzovanie reakcie
hybridov na herbicídy. Tieto informácie sú poskytované pestovateľom
kukurice, aby im pomohli pri manažmente plodín a znižovaní rizika poškodenia herbicídom.
Rozsiahle používanie herbicídov vedie k obmene burín, zmenám v zákonitostiach ich
výskytu a v niektorých prípadoch ku vzniku
odolnosti u určitých burín. Zvýšená miera
využívania viedla k zvýšenej potrebe posudzovania tolerancie hybridov k najbežnejšie
používaným tradičným herbicídom.

Výskumné štúdie ukazujú rôzne
reakcie
Predchádzajúca práca autorov Wych a Schoper (1988) hodnotila päť hybridov a päť herbicídov, s účinnými látkami metolachlor, cyanazin, EPTC, dicamba a bromoxynil od roku
1984 do roku 1987. Medzi hybridmi neboli
zistené žiadne rozdiely z hľadiska hodnotenia
poškodenia ktorýmkoľvek z piatich herbicídov, ani nedochádzalo k významným interakciám medzi hybridmi a množstvom herbicídu. Nastali však významné interakcie medzi
prostredím a herbicídmi. Znamená to, že na
poškodenie plodiny bolo potrebné špeciﬁcké prostredie.

Tab. 1: Počet lokalít*, ktorý je potrebný
na zistenie toho, či hybridy vykazujú
rozdielne reakcie z hľadiska výnosov
zrna na vyznačené množstvá herbicídov pre kukuricu (údaje 2001 až 2003).
Potrebné lokality
Najmenší preukazný rozdiel
Prob > F
(bu/aker; kg/ha)
5; 314 10; 628 15; 942 20; 1255
0,01
39
10
4
2
0,05
22
5
2
1
0,10
15
4
2
1
0,20
9
2
1
1

* Predpoklad 3 opakovania/lokalita.
Graf 1: Percento experimentálnych
odchýlok vo výnosoch zrna spojených
s hybridom, množstvom herbicídu
a prostredím
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Obr. 1: Vplyv prostredia
Lund (1995) však uvádza, že hybridy mali
rôznu citlivosť na herbicídy. Jeho výsledky
naznačujú, že v rokoch, v ktorých herbicídy
vykazovali významné poškodenie plodín na
začiatku sezóny, dosahovali poškodené hybridy konzistentne nižšie výnosy ako menej
citlivé hybridy.
Univerzitné publikácie tiež naznačujú, že
hybridy majú rôzne reakcie na herbicídy. Napríklad Agronomická príručka pre štát Illinois
z roku 2015 uvádza, že „hybridy a odrody sa
líšia aj toleranciou voči herbicídom a stresovým faktorom prostredia“.
Etikety mnohých herbicídnych výrobkov tiež
poukazujú na interakcie, čo naznačuje, že
pestovatelia sa obracajú na svojich zástupcov pre predaj osiva kvôli informáciám o tolerancii hybridov.

Výsledky výskumu DuPont Pioneer
Pioneer realizuje výskum tolerancie svojich
hybridov voči herbicídom už viac ako 35 rokov. Výsledky celkovo potvrdili, že podmienky prostredia počas aplikácie alebo po nej
zohrávajú oveľa väčšiu úlohu z hľadiska ujmy
na plodine než výber hybridu alebo odrody.
Agronomickým vedeckým útvarom Pioneer
bola uskutočnená štúdia (1993–1995), v ktorej boli na hlavné hybridy aplikované herbicídy s účinnými látkami cyanazin, dicamba,
metolachlor a nicosulfuron v množstve 0-, 1-,
2- a 4-násobku množstva (pomeru) uvedeného na etikete. V prípade množstiev vyznačených na etiketách výsledky neukázali žiadne
významné interakcie hybridov s herbicídom
z hľadiska hodnotenia poškodenia plodín
alebo výnosov zrna. Výskum tiež ukázal, že
primárnym determinantom poškodenia kukurice nie je nedostatočná tolerancia hybridu, ale podmienky prostredia, ktorým boli
herbicíd a hybrid vystavené.

Ďalší výskum agronomického útvaru spoločnosti Pioneer hodnotil päť hybridov a päť
herbicídov na desiatich miestach (2001–
2003). Hodnotenými herbicídmi boli produkty s účinnými látkami metolachlor + atrazin,
acetochlor + atrazin, nicosulfuron + rimsulfuron, izoxaflutol a dicamba. Experiment
zistil interakciu medzi prostredím a herbicídom podľa hybridu z hľadiska reakcie plodiny a výnosov zrna. Takáto trojitá interakcia
znamená, že na rôzne hybridy a herbicídy
na rôznych miestach malo vplyv prostredie
počas aplikácie herbicídu alebo po nej (alebo vzídením kukurice). Pri porovnaní relatívnych odchýlok vplyvom hybridu, herbicídu
a prostredia s celkovou experimentálnou variabilitou z hľadiska výnosov zrna prevládali
odchýlky vplyvom prostredia (graf 1). Tieto
výsledky sú podobné ako zistenia z predchádzajúcej štúdie (Gaspar, 1998).
Napriek tomu, že hlavným určujúcim faktorom reakcie hybridov v tejto štúdii bolo
prostredie, ďalší výskum Pioneer o nových
herbicídoch zistil určité potenciálne interakcie medzi hybridmi a herbicídmi. Spoločnosť
preto pokračovala vo svojom programe testovania herbicídov v priebehu niekoľkých
rokov a vo viacerých prostrediach.

Aktuálne výskumné výsledky
interakcie hybridov a herbicídov
Vzhľadom na to, že na vyvolanie reakcie
u plodiny je zvyčajne potrebné konkrétne
prostredie, na zvýšenie šance na zistenie citlivosti na herbicídy je nutné posúdiť viaceré
prostredia. Agronomický útvar Pioneer na
zistenie počtu potrebných lokalít urobil analýzu z údajov predtým zhromaždených zo
štúdií vplyvu herbicídov na hybridy (tab. 1).
Výsledky analýzy ukázali, že je potrebných
10 lokalít s tromi opakovaniami na každej lokalite na zistenie významných účinkov ošetrenia viac ako 10 bu/aker (627,7 kg/ha) pri
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hodnote Prob > F 0,01. Hodnota 0,01 znamená, že v prípade opakovania rovnakej štúdie
by sa výsledky líšili iba v 1 % prípadov.
Vykonávanie skúšok na primeranom počte
lokalít pomáha zaistiť štatistickú spoľahlivosť
výsledkov. Primárnym znakom, meraným vo
výskumných štúdiách Pioneer, sú výnosy
zrna. Ďalším dôležitým znakom, ktorý slúži
na identiﬁkáciu tolerancie hybridu alebo odrody, je poškodenie na začiatku sezóny alebo
„reakcia plodiny“. Výskumníci DuPont Pioneer hodnotia políčka v určených intervaloch
po aplikácii herbicídu na vypracovanie klasiﬁkačných stupňov reakcie plodín. Okrem
údajov z výskumu sú pri stanovovaní klasiﬁkačných tried hybridov vzaté do úvahy aj
praktické pozorovania agronómov a odborných poradcov DuPont Pioneer a odporúčania ﬁriem, ktoré dodávajú herbicídy.

Skupiny herbicídov
Amidy (chloracetamidy a iné)
Poškodenie spôsobené amidovými herbicídmi prevláda na piesčitých pôdach s nízkym
obsahom organickej hmoty. Ďalšími podmienkami, ktoré môžu zvyšovať riziko poškodenia rastlín, sú hlboká sejba, chlad, mokro
a/alebo tvorba prísušku.
Nižšie sú uvedené na zváženie agronomické
možnosti pre prácu s hybridmi s menšou toleranciou k chlóracetamidom:

sledujte hĺbku sejby,

vyhýbajte sa piesčitých pôdam s nízkym
obsahom organickej hmoty,

používajte s látkou na zmierňovanie stresu (safener),

ak pôda vytvorí prísušok, použite rotačné
kyprenie,

nesejte v príliš skorých termínoch.
Kyselina benzoová/fenoxyherbicíd
Potenciál poškodenia plodín kyselinou benzoovou alebo fenoxyherbicídmi sa zvyšuje,
keď je hybrid vystavený stresu a/alebo pri
postreku hybridu v neskoršej fáze rastu. Nižšie uvedené sú návrhy užitočné pri znižovaní
potenciálu poškodenia:

aplikujte herbicíd skoro podľa odporúčaní
na etikete (do 12,5–15 cm alebo 3 pravých
listov v prípade herbicídu Dicamba),

nepostrekujte herbicídom pri vysokých
denných teplotách a počas rýchleho rastu kukurice,

dodržiavajte odporúčané množstvá pre
rôzne fázy rastu,

nepostrekujte, keď by sucho, chladná
pôda alebo vietor mohli spôsobiť abnormálny stres,

pozorne si prečítajte etikety, mnohé herbicídy obsahujú aj regulátory rastu, mnohé
zmesi do nádrží vyžadujú použitie zmáčadiel alebo iných prísad, ktoré môžu zvýšiť
potenciál poškodenia.

Herbicídny manažment hybridov kukurice

Izoxazol (inhibítory HPPD)
Poškodenie plodiny spôsobené predsejbovými alebo preemergentnými aplikáciami
herbicídov s inhibítorom HPPD je pravdepodobnejšie na piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organických látok. Potenciál
poškodenia môžu zvýšiť aj chladné a vlhké
podmienky pre rast. Poškodenie spôsobené postemergentnými aplikáciami produktov HPPD je pravdepodobnejšie v prípade,
že kukurica sa strieka vtedy, keď sú rastliny
vystavené stresu, ako napríklad chladným
a suchým podmienkam. Odporúčania na zníženie pravdepodobnosti poškodenia:

dodržiavajte odporúčané množstvá pre
konkrétne pôdne typy,

vyhýbajte sa piesčitých pôdam s nízkym
obsahom organickej hmoty,

sejte osivo aspoň do hĺbky 3,75 cm s dobrým uzavretím brázdy,

ak pôda vytvorí prísušok, použite rotačné
kyprenie,

nesejte v príliš skorých termínoch, aby nedochádzalo k dlhému pomalému vzchádzaniu v chladných podmienkach,

neaplikujte po vzídení kukurice, kedy je vystavená extrémom stresujúcich vplyvov, ako
sú horúco a vlhko alebo chladno a sucho.
Sulfonylmočoviny
Poškodenie spôsobené sulfonylmočovinami je
pravdepodobnejšie v prípade, že kukurica sa
strieka vtedy, keď má rastlina výšku 25–30 cm
a/alebo keď je vystavená stresu, ako napríklad
chladným a suchým podmienkam. Ďalšie odporúčania pre aplikáciu sulfonylmočovín:

nepostrekujte kukuricu keď je vystavená
stresovým extrémom, ako sú horúce a vlhké alebo chladné a suché podmienky,

používajte s látkou na zmierňovanie stresu,
ktorá môže zmenšiť potenciál poškodenia,

keďže niektoré sulfonylmočovinové produkty sú obmedzené na hybridy s hodnotou relatívnej zrelosti menej ako 300 FAO,
pred ich aplikáciou na tieto hybridov si
skontrolujte etiketu.

Poškodenie chlóracetamidom

Poškodenie mladých rastlín isoxazolom

Poškodenie herbicídom dicamba

Záver
Za určitých podmienok prostredia sa herbicíd môže stať účinnejším alebo sa môže znížiť tolerancia plodiny. V takýchto prípadoch
môže dôjsť k poškodeniu plodín u hybridov,
ktoré majú prijateľnú toleranciu voči aplikovanému herbicídu. Podmienky prostredia
sú kľúčovým faktorom interakcií medzi hybridmi alebo odrodami a herbicídmi, ktoré sú
pozorované na poli.
Je takmer nemožné predpovedať podmienky prostredia, s ktorými sa pestovateľ stretne v danom roku. Kvôli takejto neurčitosti
si musia pestovatelia vybrať primerané stratégie na zníženie pravdepodobnosti poškodenia herbicídom a na maximalizáciu úrod.
Za prvé, pestovatelia si musia pre svoje polia

Nedostatočne vyvinuté klasy kvôli poškodeniu
sulfonylmočovinou
vybrať skupinu hybridov s najvyššími výnosmi. Za druhé, je nutné zvoliť si čo najmenej
stresujúci herbicíd na likvidáciu buriny na
konkrétnom poli. A nakoniec, herbicíd sa
musí aplikovať v odporúčanom množstve
(pomere) a čase na minimalizáciu poškodenia plodiny a kvôli optimálnej regulácii zaburinenia. Ak chcete ďalšie informácie, obráťte
sa na regionálneho promotéra Pioneer alebo
zástupcu dodávateľa herbicídov.
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Progresívna a účinná ochrana kukurice
od spoločnosti ADAMA Slovensko
Ing. Gabriel Szűcs, PhD.; ADAMA Slovensko

Jedným z našich cieľov je prinášať nielen nové formulácie overených účinných
látok, ale aj nové kombinácie, balíky a riešenia v kontexte ľahkej použiteľnosti
v pestovateľských technológiách a výborného účinku - bez kompromisov. V roku
2017 pre vás prinášame originálny herbicíd do kukurice Sulcotrek.
Sulcotrek - bežec na dlhé trate
Nový originálny herbicíd s dlhotrvajúcim účinkom vyvinutý pre SPOST a POST ošetrenie
ako konvenčných, lahôdkových, tak aj osivových porastov kukuríc. Synergiou kombinácií
dvoch účinných látok (173 g/l sulcotrione
+ 327 g/l terbutylazine) poskytuje prípravok
dlhodobú a širokospektrálnu účinnosť proti
burinám cez list a pôdu po dobu až 6 týždňov po aplikácii. Preto sa v iných členských
krajinách EÚ (MR, CZ) s obľubou používa,
ako ekonomicky výhodný prípravok na PRE
ošetrenie proti širokému spektru jednoročných širokolistých a trávovitých burín. Pri
PRE aplikácii sa odporúča dávka 2,0–2,2 l/ha.
Zaujímavou možnosťou pre zvýšenie herbicídneho účinku je použitie pôdneho zmáčadla Grounded v dávke 0,2–0,4 l/ha, ktorá
naviaže prípravok na koloidné pôdne častice
a zabráni preplavovaniu z aktívnej zóny účinku do spodných vôd.
Sulcotrek sa pri SPOST a POST aplikáciách
používa v rastovej fáze 1 až 7 pravých listov
kukurice. Prípravok sa vyznačuje vysokou
selektivitou pri aplikácii najmä v osivových
porastoch, kedy sa vďaka minimálnej fytotoxicite dosahujú výnosy vyššie až o 5–15 %.
V dávke 1,75–2,2 l/ha prípravok efektívne
kontroluje široké spektrum najdôležitejších
burín, vrátane výmrvu repky, slnečnice, láskavca ohnutého, mrlíkov, lobody konáristej,
ambrózie palinolistej, pakostov, durmanu
obyčajného, podslnečníka Theofrastovho,
pichliača, horčiaka štiavolistého, stavikrva
vtáčieho, rumančeka kamilkového, ježatky
a ďalších. Možnosťou pre rozšírenie spektra účinnosti na trávovité buriny odporúčame pridať do TM Nicogan 40 OD v dávke
1,0–1,5 l/ha.

Nicogan 40 OD - špecialista na trávy
Prípravok Nicogan 40 OD je selektívny herbicíd s overenou účinnou látkou vo forme
suspenzného koncentrátu, určený na POST
ničenie jednoročných a trvácich tráv, ako aj
dvojklíčnolistových burín v kukurici. Prípravok účinkuje systémovo a krátko po ošetrení
buriny zastavujú rast, menia farbu a odumierajú. Termín aplikácie prípravku Nicogan
40 OD je ideálny v období aktívneho rastu
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burín, v štádiu 2–8 listov kukurice. Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným
trávovitým burinám je štádium 3–4 listov
a proti dvojklíčnolistovým burinám štádium
2–4 listov. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených asi 90 % výhonkov pýru v dĺžke 10–
15 cm (3–4 listy). Cirok alepský (vzchádzajúci
z podzemkov) je najcitlivejší pri výške cca
30 cm.
Prípravok Nicogan 40 OD spoľahlivo účinkuje proti všetkým druhom trávovitých burín.
V dávke 1,0 l/ha sú citlivé ježatka kuria, lipnica ročná, mohár zelený, láskavec ohnutý,
rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, ﬁalka
roľná, peniažtek roľný, zemedym lekársky,
hluchavky, mlieč zelinný.
V dávke 1,5 l/ha výborne ničí pýr plazivý,
proso, cirok alepský, durman obyčajný, bažanku ročnú, čistec roľný, lipkavec obyčajný
a ďalšie.

Pegas - vynikajúci aj proti ťažkoničiteľným dvojklíčnolistovým burinám
Širokospektrálny postemergentný herbicíd
vo forme suspenznej emulzie proti odolným
dvojklíčnolistým burinám v kukurici, obilninách, prose a semenných trávach. Účinné
látky ﬂorasulam a 2,4-D pôsobia ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolisté
buriny krátko po postreku zastavujú svoj rast,
neskôr dochádza k deformácii listov a bylí
a k farebným zmenám. Dvojklíčnolisté buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2–10 listov a hynú zvyčajne v rozmedzí 14–21 dní
po aplikácii. Pegas vynikajúco ničí burinové
spektrum, ako je ambrózia palinolistá, durman obyčajný, horčiaky, iva voškovníková,
láskavec ohnutý, mrlíky, loboda konáristá,
hviezdica prostredná, rumany, podslnečník
Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, voškovník
obyčajný, výmrv slnečnice a repky, pichliač
roľný, pupenec roľný a ďaľšie. Optimálny
termín aplikácie prípravku Pegas je v rozpätí vytvorenia 2–6 listov kukurice v dávke
0,6–0,8 l/ha. V prípade výskytu trávovitých
burín aplikujte v TM s prípravkom Nicogan
40 OD v dávke 1,0–1,5 l/ha.

Progresívna a účinná ochrana kukurice od spoločnosti ADAMA Slovensko

Starship - stár medzi herbicídmi
Selektívny herbicíd vo forme suspenzného
koncentrátu určený na pre SPOST a POST
ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových
burín a jednoročných tráv v kukurici. Obsahuje osvedčenú účinnú látku mesotrione,
ktorá sa vyznačuje vysokou selektivitou ku
kukurici. Osvedčená je POST kombinácia so
špecialistom na trávovité buriny Nicogan
40 OD + zmáčadlo Rollwet, ktorá zabezpečí v kukurici komplexné odburinenie proti
jednoročným a viacročným dvojklíčnolistovým burinám a trávam, vrátane pýru, prosa
a ciroku. Vzhľadom na vysokú selektivitu ku
kukurici je možná aplikácia vo fáze 2–8. listu
kukurice s reziduálnym pôsobením 4 týždne
po aplikácii. Prípravok spoľahlivo likviduje
široké spektrum burín, ako sú pichliač roľný,
podslnečník theofrastov, ambrózia palinolistá, láskavec ohnutý, výmrv repky, mrlík biely,
durman obyčajný, rumančeky, horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica
prostredná, peniažtek roľný, veroniky, ﬁalky,
ježatka kuria, lipkavec obyčajný, bažanka roľná, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý. Dávka
prípravku je 1,5 l/ha.

Ponuka balíčkov
Aj v roku 2017 budeme pestovateľom ponúkať efektívne balíky na komplexné ničenie
burín v kukurici v zložení:
60 l Starship + 60 l Nicogan 40 OD
+ 5 l Rollwet len za 75 €/ha*
Pri dávke prípravkov Starhip 1,5 l + Nicogan
40 OD 1,5 l/ha + Rollwet 0,12 l/ha to predstavuje 40 ha ošetrenej plochy kukurice.
30 l Nicogan 40 OD + 20 l Pegas za 73 €/ha*
Pri dávke prípravkov Nicogan 40 OD 1,2 l/ha
+ Pegas 0,8 l/ha to predstavuje 25 ha ošetrenej plochy kukurice.
V súčasnosti pripravujeme nový užitočný
balík Sulcotrek + Nicogan 40 OD so zaujímavým cenovým zvýhodnením oproti
sólo nákupu týchto prípravkov. Informujte
sa u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.
Pre viac užitočných informácií navštívte našu
webstránku www.adama.com/slovensko/sk
* Uvedené ceny sú priemerné cenníkové ceny
najväčších slovenských distribútorov.
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Osivo a sadba

Slnečnica - rozumná voľba
Ing. Milena Mařáková; Limagrain

Osev slnečnice na Slovensku sa dlhodobo drží nad úrovňou 70 000 ha. Veľkou
devízou slnečnice je skorá sejba - v ostatnej dekáde marca bez fyziologických
následkov. Skorý zber umožňuje komfortnú prípravu pred výsevom ozimných
hustosiatých obilovín. Slnečnica sa vďaka hustej a hlbokej koreňovej sústave
veľmi dobre vyrovnáva so suchšími podmienkami a preto ju radíme k plodinám
tolerantných k stresom zo sucha. Patrí k nenáročným plodinám, ale k svojmu
rastu a vývinu vyžaduje dostatočnú výživu, ktorú možno aplikovať v delených
dávkách. Aplikácia insekticidov je závislá na tlaku škodcov, veľmi často sa vystačí s jednou fungicídnou clonou. V juhovýchodnej Európe je slnečnica vyhľadávanou olejninou a aj preto je atraktívna pre šľachtiteľské zámery osivárskych
ﬁriem. Agronomickou realitou je technologicky zvládnutá herbicídna i fungicídna ochrana a vyspelé tolerantné hybridy, proti niektorým rasám plesne slnečnicovej (Plasmophara helianthi), dokonca úplne rezistentné. My na Slovensku tiež
ťažíme z možnosti využitia týchto moderných hybridov.
Pre skoré výsevy LG 56.33 CL
Technologicky pokročilejšie hybridy spadajú
do skupiny hybridov odolných imazamoxu
v tzv. technológii Clearﬁeld®. Tie dnes tvoria
v ponuke spoločnosti Limagrain podstatu
hybridného portfólia. Medzi nepopierateľne lepšími možnosťami herbicídnej ochrany
sa LG hybridy vyznačujú vynikajúcim zdravotným stavom. To sa týka taktiež relatívne
nového a zároveň najskoršieho hybridu
LG 56.33 CL, ktorý je veľmi dobre hodnotený predovšetkým v odolnosti voči sclerotínii.
Jeho veľkou výhodou je nízka citlivosť na jarné mrazy a nízka zberová vlhkosť. Vyznačuje
sa objemnými nažkami s vyššou HTS. Sortiment slnečníc v stredne skorom segmente
dopĺňa momentálne najpestovanejší LG hybrid slnečnice s označením LG 56.58 CL. Jeho
veľkou prednosťou je vysoká úroda nažiek
v kombinácii s plasticitou a nižším vzrastom.
Tento hybrid je tiež porovnávacím hybridom
s najvyššiou toleranciou voči herbicídnemu
ošetreniu Pulsar 40, prospieva bez akýchkoľvek fytotoxických reakcií.

pre modernějšiu verziu Clearﬁeld® Plus. Výdrv CLP hybridov je v následných plodinách
riešiteľný klasickými sulfonylmočovinovými
prípravkami. V prípade, že priebeh počasia
umožní vysokú účinnosť preemergentných
herbicídov, nič nebraní ho pestovať v konvenčnom technologickom postupe. Hybrid
vyniká vysokou úrodou nažiek. Ide o stredne
skorý hybrid vhodný do všetkých oblastí pestovania okrem okrajových oblastí. Rastlina
je vzrastná so stredne veľkým úborom. Má
vynikajúci zdravotný stav, s veľmi vysokou
odolnosťou voči fómovej hnilobe, Phomopsis,
Macrophomine a Verticíliu. LG 50.665 CLP vykazuje vysokú reakciu na intenzitu, odporúčame vysievať na strednej hranici výsevku,
najlepšie na hranici 65 000 rastlín/ha.

Víťaz SPZO pokusov - skoré LGéčko
Víťazom aktuálneho poloprevádzkového skúšania v SPZO CZ sa stal skorý hybrid a novinka
v ponuke LG 54.78 pre konvenčné pestovanie. S úrodou 4,18 t/ha je favoritom medzi

všetkými skorostnými skupinami. Na lokalite Strachotice (okres Znojmo) dokonca prekonal, doposiaľ ako jediný hybrid v skúšaní,
magickú hranicu 5 ton. Dosiahol tu úrodu
5,16 t/ha. Hybrid LG 54.78 sa pyši skvelým
zdravotným proﬁlom, s vysokou odolnosťou
voči fómovej hnilobe i sclerotínii. Je húževnatý aj počas chladného priebehu jari. Rastliny sú stredne vysoké bez náchylnosti k poliehaniu, má stredne veľké, poloprevisnuté
úbory. V ponuke spoločnosti Limagrain je
čerstvou novinkou, patrí medzi najskoršie
hybridy na trhu vôbec. Odporúčaný výsevok
v okrajových pestovaťeľských oblastiach je
75 000 rastlín/ha, v intenzívnych podmienkach nad hranicou 70 000 rastlín/ha. LG 54.78
je dôstojným partnerom rokmi prevereného, tak isto konvenčného hybridu LG 56.55.
Stredne skorý hybrid LG 56.55 prekonával
úrodový priemer SPZO CZ pokusov každý
rok, nikdy nesklamal, dosahoval úrody nad
100 %. Naposledy v roku 2015 sa stal s výsledkom 3,36 t/ha (107,7 %) tretím najúrodnejším
hybridom. Vďaka vynikajúcemu zdravotnému
stavu je odporúčaný len pre jedno fungicídne
ošetrenie i v extenzívnych pestovateľských
podmienkach. Práve vďaka vysokej plasticite je veľmi vyhľadávaným hybridom nielen
u slovenských pestovateľov.
Voľbou zdravých a vysoko úrodných hybridov možno výrazne ovplyvniť rentabilitu
pestovania slnečnice v našich podmienkach.
Zdravé hybridy slnečnice zostávajú aj pri nízkej úrovni ochrany a vstupov ziskové a majú
stále svoje miesto v osevnom postupe.


Pre vyššiu produkciu kyseliny olejovej
Speciálny segment vysoko olejnatých hybridov reprezentuje v aktuálnej ponuke spoločnosti Limagrain LG 54.92 HOCL (obsah
kyseliny olejovej 89–90 %). Skorý, vysoko
olejnatý hybrid LG 54.92 HOCL je vysoko
úrodný so stredne veľkým, poloprevisnutým úborom. Má veľmi vysokú odolnosť voči
fómovej hnilobe a Macrophomine, vysokú
odolnosť voči Sclerotinii a Phomopsis. Možno
ho úspešne pestovať vo všetkých oblastiach
pestovania slnečnice u nás.

Hybrid vhodný pre Clearﬁeld® Plus
Čerst vou novinkou v ponuke spoločnosti Limagrain je stredne skorý hybrid
LG 50.655 CLP. Ako vyplýva z názvu, hybrid
je možné zaradiť do pestovateľského systému Clearﬁeld®, ale je vyšľachtený hlavne

Slnečnica - rozumná voľba

Zdravé porasty slnečnice aj pod horami (okr. Košice, 27. 7. 2016)
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Výživa a stimulácia

20 % správne vynaložených nákladov
prináša 80 % výsledkov
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Trhové prostredie v agro-sektore prechádza už niekoľko rokov veľmi dynamickými zmenami. Väčšina odborníkov na výživu a ochranu rastlín tvrdí, že prišla
doba, kedy nie je možné investovať peniaze do „no name“ produktov u ktorých
je otázne aký beneﬁt pestovateľovi prinesú. Prevažná časť agronómov sa denne stretáva so situáciou, že ich navštevujú obchodní zástupcovia so zázračným
produktom kde deklarujú výnimočné schopnosti v oblasti ochrany rastlín, či
30–40% nárasty úrod v prípade listovej výživy. V tomto prípade platí, že treba
postupovať rozvážne a zamerať sa radšej na produkty osvedčených výrobcov
a dodávateľov. Učenie sa na vlastných chybách je totiž tým najdrahším učením.
Zvyklosti a nové podmienky
Za krátky čas prichádza obdobie, kedy bude
väčšina pestovateľov hodnotiť prezimované
porasty obilnín a rozhodovať sa o hodnote
vstupov. V posledných rokoch sme svedkami viacmenej klesajúcich odbytových cien
komodít, čo je významným podnetom na to,
aby sme prehodnotili niektoré technológie
vedenia porastov. Téma prehodnotenia technológie výživy je aktuálna povedzme aj z dôvodu výrazných výkyvov počasia, na ktoré si
musíme do budúcna zvyknúť ako na bežný
štandard - ignorovať túto tému je obrovským
hazardom s ﬁnanciami. V dobe, kedy ceny
komodít nerastú si pestovateľ kladie dve základné otázky: „koľko peňazí investovať do listovej výživy“ alebo prípadne „ako sa peniaze
investované do listovej výživy zhodnotili“.

Ponuka a rentabilita
Spoločnosť RWA SLOVAKIA prináša aj v tomto roku ucelenú ponuku produktov sekundárnej výživy, ktorá je zostavená či už pre
potreby výrazného rastového stimulu alebo
udržania kvalitatívnych parametrov komodít
aj pri vyšších úrodách.
Rokoaktív - predstavuje výrazný posun
v oblasti biostimulácie moreného osiva. Produkt pôvodom z bielkovinového materiálu
rozloženého na aminokyseliny s prídavkom
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humátov a mikroživín ponúka efektívny a cenovo prístupný spôsob ako podporiť rozvoj
klíčnych korienkov a zabezpečiť rovnomerné
vzchádzanie porastov jarných obilnín. Pri investícii menej ako 5 €/ha ide o produkt, ktorý
dáva záruku dobrého štartu porastu a prípravy na ďalšie turbulentné dni.
Algavit - novinka, úspešne uvedená do praxe v roku 2016. Ide o listovú výživu na báze
spracovaných morských rias, teda produktová rada, ktorá sa za posledné roky právom
teší obľube medzi mnohými pestovateľmi.
V segmente produktov z morských rias má
Algavit so svojimi konkurentmi prakticky
100% identické zloženie, naopak odlišuje sa
výrazne lepšou cenou a celkovými obchodnými podmienkami.
Novofert - druhým rokom sa v ponuke nachádza kryštalické, 100% vodorozpustné listové hnojivo „NPK 13-40-13 + mikroživiny“,
ktoré predstavuje špičku v oblasti vodorozpustných hnojív s vysokou nutričnou hodnotou obohatenou ďalej o síru, bór, molybdén a komplex mikroživín (EDTA). Jedinečná
kombinácia nutričnej hodnoty je pohotovým
pomocníkom agronóma po jarnej inventarizácii porastov. Pri investícii 15–17 €/ha zabezpečuje vysokú návratnosť investovaných
prostriedkov.

20 % správne vynaložených nákladov prináša 80 % výsledkov

Rokohumin - biostimulácia a výživa porastu jedným ťahom. Jedinečný produkt slovenského pôvodu, ktorý si udržuje stabilnú klientelu a každoročný aplikačný rozsah
na viac ako 50 tisícoch hektároch. Za pozornosť stojí výborný ekonomický efekt pri
spojenej aplikácii s hnojivom DAM 390 kedy
vzniká tank-mix s vysokým obsahom dusíka
(DAM 390) obohatený o biostimulačné látky
(aminokyseliny/humínové kyseliny) a komplex 9 živín. Produkt je zároveň schválený
aj pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve.
Lebosol - sortiment kvapalných koncentrátov živín nemeckého výrobcu s 20 ročnou
tradíciou. Produkty Lebosol sú určené na
riešenie špeciﬁckých požiadaviek na výživu
rastlín, resp. pre používateľov, ktorý nevyhľadávajú univerzálne produkty ale radi si
pripravujú vlastné nutričné tank-mixy podľa
aktuálneho stavu porastov.

Dobrá rada nad zlato
V októbri 2014 som robil rozhovor s Ing. Jozefom Meszárosom, predstaviteľom spoločnosti Agro divízia Selice, ktorý okrem iného
spomenul, že ich cieľom nikdy nebolo za
každú cenu znižovať investície do vstupov práve naopak, vždy sa snažia maximalizovať
výsledok, okrem iného aj za pomoci vysokej
kvality vstupov, do ktorých investujú nemalé prostriedky. Sami uznáte, že jeho slová sú
veľmi aktuálne. Jednoducho povedané: keď
budeme robiť veci starým spôsobom, budeme dosahovať staré výsledky - ak chceme
dosahovať nové výsledky, musíme robiť veci
novým spôsobom.
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RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Vám ponúka

EXKLUZÍVNE PRÍPRAVKY
ROKOAKTIV
prírodný produkt s biostimulačným účinkom na osivo
Ƈ podporuje rozvoj klíčnych korienkov
Ƈ zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie a rastový stimul
Ƈ miešateľný so všetkými registrovanými moridlami (tank-mix)
Ƈ dávka 4 - 6 litrov na 1 tonu osiva

ALGAVIT
listové hnojivo - 100% prírodný produkt získaný spracovaním morských rias
Ƈ komplex bioaktívnych látok s biostimulačným účinkom
Ƈ prirodzená forma živín, aminokyselín, minerálnych látok a rastlinných hormónov
Ƈ prášková 100% vodorozpustná forma / balenie 5kg
Ƈ dávka 0,3 – 0,5 kg /hektár (min. 100 lit. vody)

NOVOFERT (NPK 13-40-13 + MIKROŽIVINY)
100% kryštalické vodorozpustné listové hnojivo s mikroživinami EDTA
Ƈ vysoký nutričný obsah / okamžitá prístupnosť živín pre rastliny
Ƈ zlepšuje celkovú životaschopnosť porastu / obsah medi a síry pôsobí fungicídne
Ƈ stimul koreňovej sústavy zlepšuje čerpanie živín z pôdy
Ƈ dávka 3-5 kg /hektár (min. 200-400 lit. vody)

ROKOHUMIN
vyrobené z bielkovinového materiálu bohatého na živiny
Ƈ posilňuje odolnosť porastu voči výkyvom počasia, chorobám a škodcom
Ƈ celodenná aplikácia bez rizika popálenia porastu
Ƈ výborný ekonomický efekt pri spojenej aplikácii s hnojivom DAM 390
Ƈ dávka 5 lit. /hektár (min. 150-200 lit.vody)

LEBOSOL
rada kvapalných listových hnojív nemeckého výrobcu s 20 ročnou tradíciou
Ƈ miešateľné so všetkými dostupnými prípravkami na ochranu rastlín
Ƈ maximálne koncentrácie živín s výborným ekonomickým efektom
Ƈ riešenie špecifických požiadaviek na výživu rastlín
Ƈ aplikujte pri najbližšom vstupe do porastu
RWA Calcium

16,8% CaO (223 g/l)

5-10 l/ha; min. 500 lit vody

10 l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Calcium – Forte SC

1,5% Mn; 0,5% Zn; 19% CaO (260 g/l)

4-8 l/ha; min. 500 lit vody

10 l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Mangán 500 SC

27,9% Mn (500 g/l)

0,5-2 l/ha ; min. 200 lit vody

5l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Síra 800 SC

56% S (801 g/l)

2-10 l/ha; min. 300 lit vody

10 l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Meď 350 SC

7% Cu (88 g/l)

0,25-0,75 l/ha; min. 200-400 lit vody

5l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Magnesium Plus

10% N; 5% K2O; 24,8% P2O5; 4,7% MgO a mikroelementy

2-3 l/ha; min. 500 lit vody

10 l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Bór 150

11% B (150 g/l)

2-3 l/ha; min. 200-400 lit vody

10 l

poľné plodiny, ovocné sady*

RWA MagSoft

24,1% MgO (350 g/l); 16,6% S (241 g/l)

2-5 l/ha ;min. 200 lit vody

10 l

poľné plodiny, ovocné sady*

VITALoSol GOLD SC

2,4 % Cu (40 g/l); 9,6 % Mn (150 g/l); 36 % S (570 g/l)

4-6 l/ha ;min. 200 lit vody

10 l

poľné plodiny

RWA OXY 500

50 % Cu (500 g/kg) oxychlorid medi (prášková forma)

0,5-1 kg/ha; min. 400 l vody

20 kg

Șȱȱ¤ǰȱÖȱ¢

www.rwa.sk

Manuál

Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha
(bez DPH)*

HRAC
Zástupca

Obilnina
Termín aplikácie
P pšenica
PT pšenica tvrdá
J jačmeň
T tritikale
R raž

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Herbicíd
Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

Formulácia

Obilniny ozimné - ošetrenie proti burinám na jar
Poznámky k aplikácii

Pšenica
ACCURATE DELTA
 POST od 1. odnože až do objavenia sa
600 g/kg diflufenican,
F
2. kolienka (BBCH 21–32)
WG
60 g/kg metsulfuron-methyl B
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
(citlivé až do 6. listu), metlička do začiatku
PHO|SPe
Arysta LifeScience
odnožovania
Kombinácie: ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticídy

™ POST 70–100 g + 0,7–1,0 l AGROXONE (pichliač)

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
AGRITOX 50 SL
 POST od 4 listov do konca odnožovania
500 g/l MCPA (DMA soľ)
O SL
(BBCH 14–29)
PHO|SPe
Agro Aliance
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
Kombinácie: ™ POST CCC, DAM 390
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG (P)
™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX

• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
1
1,5 l/300–400 l
12 €
• Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička,
štiav) dostatočná listová plocha
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
AGROXONE
 POST od 4 listov do konca odnožovania
750 g/l MCPA (DMA soľ)
O SL
(BBCH 14–29)
PHO
Arysta LifeScience
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy
Kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC (v tritikale nie je možné TM DAM)
™ POST 0,7–1,0 l + 70–100 g ACCURATE DELTA (P)
™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (P)

• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín
• Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička,
štiav) dostatočná listová plocha

AMIRAL
75 g/kg pyroxulam

Pšenica, tritikale, raž
 POST od 3. listu obilniny do 2. kolienka
B WG (BBCH 13–32)
• Buriny 2–10 pravých listov, metlička
BASF
do začiatku odnožovania

Kombinácie: ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá
Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 POST od 3 listov do konca odnožovania
O
WG (BBCH 13–29)
B
• Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov,
BASF
lipkavec do 8 praslenov
Kombinácie: ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá
ARRAT
500 g/kg dicamba,
250 g/kg tritosulfuron
PHO|SPe

1

1

70–100 g/200–400 l
70 g buriny do 4 listov,
100 g buriny do 6 listov

0,7–1,0 l/200–400 l

12–17 €

12 €

• Pre urýchlenie účinnosti sa odporúča TM so
zmáčadlom nebo DAM 390

™ POST 0,7–1,0 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300

1

0,125 kg/200–400 l

Predaj len
v balíku • Teplo a vlhko podporujú účinok
AMIRAL • Účinok sa dostavuje aj pri nižších teplotách
+ ARRAT, • Nie je možné aplikovať na zmrznutú pôdu,
BIATHLON inoväť, na sneh
+ AMIRAL

™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN

1

0,2 kg/200–400 l

20 €

• Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt
• Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí
vhodnom pre rast plodiny
• V prípade horších klimatických podmienok
aplikácia sa zmáčadlom

™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo)

Pšenica
ATLANTIS WG
 POST od 2 listov do konca odnožovania
• Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť, vlhká pôda
6 g/kg iodosulfuron-methyl, B
(BBCH 12–29)
0,1–0,15 kg/200–400 l
WG
1
14–21 € urýchľujú účinnosť
30 g/kg mesosulfuron-methyl B
• Dvojklíčnolistové buriny vzchádzanie–6.
+ 1,0 MERO STEFES
• Vždy použiť so zmáčadlom MERO STEFES
list, metlička od 1. listu do 1. kolienka, ovos
SPe
Bayer
hluchý do začiatku odnožovania
Kombinácie: ™ rastové regulátory - CCC, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá
™ POST 0,15 kg + 0,12 l SEKATOR OD + 1,0 l MERO STEFES
™ POST 0,15 kg + DAM 390 (riedenom s vodou v pomere min. 1:3) + z
™ POST 0,15 kg + 20 g GRANSTAR 75 WG + 1,0 l MERO STEFES
Pšenica, tritikale, raž
 POST od 2. listu do konca odnožovania
(BBCH 12–29)
ATTRIBUT
• Metlička, psiarka roľná skoro na jar
700 g/kg propoxycarbazone-Na B WG
od vzídenia do zač. odnožovania
Bayer
• Pýr od 4. listu do konca odnožovania
• Stoklas skoro na jar 60 g + zmáčadlo
(MERO, TREND)
Kombinácie: ™ POST 60 g + 0,12–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 60 g + 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať zmáčadlo)

12

Obilniny ozimné - ošetrenie proti burinám na jar

1

60 g/200–300 l

30 €

• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Dostatočná pôdna vlhkosť podporuje
pôdny účinok herbicídu

™ POST 60 g + 1,0 l MERO STEFES, 0,1% TREND 90 (zmáčadlo)
™ POST 60 g + 25–45 g BIPLAY SX
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Manuál

Mak vlčí

Mrlík

Nevädza poľná

Nezábudka roľná

Pohánkovec ovíjavý

Repka výmrv

Rumančeky

Slnečnica výmrv

Úhorník

Veroniky

Viky

Zemedym lekársky

Pichliač roľný

Pupenec roľný

Štiavec

Niekoľko dní

Lipkavec obyčajný

5:95

4

Kapsička/Peniažtek

10–23 °C

Hviezdica prostredná

60:40
6–8 týždňov

Hluchavky

5–25 °C

Fialka roľná

C

(hod.)

Pýr plazivý

(°C)

Stoklas



Metlička obyčajná

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
Príjem
účinnej látky
pôda:list
%
Reziduálna
účinnosť

































































































































™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,5–1,0 l + 0,12–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
10–23 °C

5:95

4

Niekoľko dní











™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,7–1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

(5)7–25
°C

10:90







































































































































































2

™ POST 0,125 kg + 5–7 g GLEAN 75 WG

7–23 °C

10:90

4





™ POST 0,2 kg + 0,5–0,7 l DASH (zmáčadlo)

5–23 °C

10:90

2

2–3 týždne





™ POST 0,15 kg + 0,6 l MUSTANG, PEGAS + 1,0 l MERO STEFES

5–23 °C

30:70

2

2–3 týždne











™ POST 60 g + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 60 g + 0,6 l MUSTANG, PEGAS

Obilniny ozimné - ošetrenie proti burinám na jar

™ POST 60 g + 1,0 l MUSTANG FORTE
™ POST 60 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
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Ochrana

Keď múčnatka, tak jedine Archer Turbo
Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech and Slovakia

V minulom roku spoločnosť Syngenta uviedla na slovenský trh nový fungicíd
Archer Turbo. Hneď v prvej sezóne si ho vyskúšalo mnoho pestovateľov s veľkou
spokojnosťou. Prečo? Ide o ideálny fungicíd do prvých aplikácií, predovšetkým
tam, kde je hlavným problém v T1 múčnatka. Archer Turbo je ozajstným špecialistom na múčnatku, ktorú efektívne zastaví svojim Stop-efektom.
Stop-efekt na múčnatku, ktorý je pre
Archer Turbo charakteristický, má na svedomí predovšetkým fenpropidin. Táto aktívna látka má voči múčnatke silný eradikatívny účinok, čím dokáže zastaviť chorobu už
po objavení prvých príznakov. Účinkuje veľmi dobre aj pri preventívnych aplikáciách.
Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolu,
ale iným spôsobom ako azolové fungicídy.
Má tak význam ako hodnotný antirezistentný prvok pri ochrane obilnín proti múčnatke trávovej.
Fenpropidin ideálne dopĺňa druhá účinná
látka, ktorou je propiconazole. Je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlín a následne
šírený xylémom. Vplyvom systemického šírenia sa rýchlo a rovnomerne ukladá vo vnútri
rastlinných tkanív, kde likviduje hubové patogény vo fáze tvorby prvých príchytných

orgánov (haustórií). Biologický spôsob účinku propiconazolu umožňuje jej prentívne
i kuratívne použitie.
Obidve účinné látky svojim vzájomným pôsobením tvoria Archer Turbo, ktorý je ideálnym produktom pre prvé fungicídne
aplikácie, predovšetkým v lokalitách, kde
je múčnatka trávová kľúčovým problémom.
Avšak spektrum účinnosti je oveľa širšie. Archer Turbo účinkuje veľmi dobre aj na hrdze,
septoriózu plevovú či pšeničnú. V jačmeni si
poradí aj s hnedou škvrnitosťou alebo rynchospóriovou škvrnitosťou.
Ďalšou prednosťou produktu je jeho spoľahlivosť i za chladného počasia, čo je pre
prvé a skoré fungicídne aplikácie dôležitou
vlastnosťou. Je absorbovaný do rastliny veľmi rýchlo - prevažná časť už počas prvej ho-

Múčnatka trávová na liste pšenice, proti ktorej je Archer Turbo pripravený zakročiť

28

Keď múčnatka, tak jedine Archer Turbo

diny po aplikácii. Rýchlé systemické rozvedenie zaručuje, že účinok sa objaví veľmi skoro.
Archer Turbo je registrovaný do pšenice
a jačmeňa v dávke 0,8 alebo 1,0 l/ha. Aplikačné okno je veľmi široké, od fázy BBCH 29
(koniec odnožovania) až po BBCH 65 (stred
kvitnutia). Avšak vďaka špecifickému pôsobeniu na múčnatku je vhodná jeho aplikácia
v prvom fungicídnom termíne. Vďaka tomuto
odporúčanému termínu je ideálne použiť prípravok Archer Turbo spoločne s regulátorom rastu Moddus v BBCH 31. Oba produkty
sa spolu vzájomne veľmi dobre podporujú
- vykazujú takzvané synergické pôsobenie.
Spoločnosť Syngenta ponúka pre prvé aplikácie naďalej tradičný a na slovenskom trhu
obľúbený fungicíd Stereo 312,5 EC vo výhodnom balíčku s regulátorom Moddus.
Vďaka špičkovej účinnosti je Stereo 312,5 EC
učené predovšetkým na porasty s vysokým
úrodovým potenciálom, pri silnom tlaku
steblolamu, do potravinárskych pšeníc alebo kvalitných sladovníckych jačmeňov.


Veľmi silne napadnutý pšeničný porast múčnatkou trávovou
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Zastavte listové choroby
silou!

• Najsilnejší Stop-efekt na múčnatky
• Veľmi široké spektrum účinnosti
• Rýchly a spoľahlivý účinok i za chladného počasia
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

www.syngenta.sk
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Sulcotrek
Bežec na dlhé trate

Sulcotrek je 2-zložkový herbicíd vyvinutý pre skoré
postemergentné a postemergentné ošetrenie konvenčných
a množiteľských porastov kukurice proti jednoročným
burinám. V dávke 2 l/ha efektívne kontroluje široké
spektrum najdôležitejších burín, vrátane výmrvu repky
a slnečnice, láskavcov, mrlíkov, lobôd, ambrózie, pakostov,
durmanu, podslnečníka, mohárov, ježatky, prosa, ovsa
hluchého a ďalších. Pôsobí dlhodobo do 4 až 6 týždňov
po aplikácii.
Účinné látky: 327 g/l terbuthylazine, 173 g/l sulcotrione
Dávka: 1,75 – 2 l/ha, PRE, EPOST, POST
Dávka vody: 300 – 500 l/ha
Balenie: 5 l

z Veľmi bezpečný pre kukuricu až do 7 listov
- bezpečný v porastoch osivovej kukurice
- superselektivita = navýšenie úrody
o 5–15 % oproti štandardom
z Synergia unikátnej kombinácie
- hi-tech kombinácia ketónu + triazínu
- dlhodobá účinnosť oboch účinných látok
cez pôdu a listy
- sulcotrione ako nový pilier v boji proti
rezistencii burín
- pri EPOST aplikácii nižšia závislosť
na zrážkach - skoré vyradenie burín
= navýšenie úrody o 5 %
z Flexibilné použitie
- PRE v dávke 2–2,2 l/ha (reg. v Maďarsku),
- EPOST (2 – 4 listy kukurice)
- POST (4 – 7 listov kukurice)
z Kontroluje široké spektrum širokolistých
burín a jednoročných tráv
- výborný účinok na ježatku do 3. listu
V prípade silného výskytu trávovitých
burín odporúčame do TM alebo následne
aplikovať Nicogan 40 OD v dávke 1 l/ha.

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Tel: +421 2 4594 4730
www.adama.com

