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Nezávislosť na počasí

Keď uvažujeme o výbere herbicídu (herbicí-
dov) do obilnín, okrem tradičných faktorov 
(predplodina, následná plodina, spektrum 
burín na danom hone, cena ošetrenia, termín 
aplikácie, fáza obilniny pri aplikácii, atď.) be-
rieme do úvahy aj čoraz viac nevyspytateľné 
počasie, ktoré nám často nečakane zasiahne 
do plánov. Ako reagovať na poveternostné 
podmienky ako na  významný premenlivý 
faktor? Ako máme aplikovať, keď zrazu klesli 
teploty k 5 °C, alebo naopak, je apríl a už je 
23  °C? Aký účinok môžeme očakávať, keď 
v krátkom čase (1 hod.) po aplikácii zaprší? 
Môžeme tieto faktory čo najviac eliminovať? 
Niektoré dnešné herbicídy tieto parametre 
spĺňajú. Majú široké teplotné rozmedzie po-
užiteľnosti a účinnosti v týchto rozmedziach. 

Biathlon® 4D patrí práve k  tým herbicídom, 
ktoré majú široké aplikačné okno z pohľadu 
teplôt. Tento fakt je potvrdený napr. aj v článku 
„Jarní ošetření ozimích obilnin proti plevelúm“, 
od autorov Miroslav Jursík, Josef Soukup z ČZU 
v Prahe. Tí uvádzajú kombináciu tritosulfuron 

+ fl orasulam (Biathlon® 4D) ako kombináciu 
ALS inhibítorov možnú aplikovať už pri níz-
kych teplotách, t.j. od 5 °C (Zdroj: Agromanuál 
2/2015; Jarní ošetření ozimých obilnin proti 
plevelům; Jursík, Soukup, ČZU v Praze).

Flexibilita aplikácie - šírka registrácie 

a aplikačné okno

Ďalšie praktické vlastnosti, ktoré môžeme 
zvažovať pri výbere pre nás najvhodnejšieho 
herbicídu sú aj šírka registrácia (v obilninách 
je vhodné pokryť všetky druhy najčastejšie 
pestovaných obilnín) a čo najväčšie aplikačné 
okno. Šírka aplikačného okna je daná najmä 
typom účinných látok, ktoré daný herbicíd 
obsahuje. Pri niektorých herbicídoch, ktorých 
súčasťou sú tzv. rastové auxínové typy účin-
ných látok (2,4 D, dicamba, MCPA, aminopy-
ralid...) je treba zvážiť aplikáciu v rastovej fáze 
predlžovanie stebla (BBCH  30–39), kedy sú 
obilniny (hlavne jačmeň) k  takýmto herbicí-

dom citlivé. Biathlon® 4D je možné aplikovať 
od tretieho listu až po koniec rastového štádia 
predlžovanie stebla (BBCH 13–39). 

Miešateľnosť

Ak chceme pokračovať vo vymenúvaní ďal-
ších vlastností moderného herbicídu, ne-
smieme opomenúť miešateľnosť. Či už to je 
tankmix pre rozšírenie účinnosti proti trávo-
vitým burinám (najmä metličke), alebo pridá-
vanie zmáčadiel, ktoré umožňujú dokonalé 
rozmiestnenie postrekovej kvapaliny na  lis-
toch a  zrýchľujú distribúciu účinných látok 
do  listov, čím zvyšujú efektivitu herbicídne-
ho zásahu. Samozrejmosťou je miešateľnosť 
s DAM 390 a s fungicídmi.

Biathlon® 4D je možné miešať s:

 herbicídmi - napr. Amiral® (metlička),
 regulátormi rastu,
 pomocnými látkami - DASH® (súčasť balenia),
 kvapalnými hnojivami (bez DASH®) - DAM 390,
 fungicídmi.

Široké spektrum účinku 

Spektrum účinnosti je priamo šité na všetky 
dôležité dvojklíčnolistové buriny. Výborná 
účinnosť je podporená aj synergickým účin-
kom oboch účinných látok (graf 1).

Environmentálny profi l

Napriek už spomenutým štyrom dôleži-
tým dimenziám moderného herbicídu, radi 
by sme pridali aj piatu. Na  trhu sa zdá byť 
dnes neuveriteľne veľa možností herbicíd-
nych riešení v obilninách (a nielen tam). Keď 
otvoríme Zoznam povolených prípravkov 

na ochranu rastlín, opticky je počet riešení 
obrovský, avšak je to na úrovni prípravkov. 
V počte účinných látok je to už iná muzika. 
Tam už ich použiteľný počet postupne klesá 
a zrejme klesať bude. Je to najmä z dôvodu 
reštrikcií niektorých účinných látok s horším 
ekotoxikologickým profi lom a čoraz obme-
dzenejším potenciálom pre objavenie no-
vých účinných látok (prípadne nových spô-
sobov účinku). Krátky polčas rozpadu, rýchly 
rozklad v pôde alebo preplavovanie v pôde 
sú limitujúcimi prvkami prípravku z pohľadu 
enviromentálnej záťaže. Zaujímavým a  pre 
prax významným faktorom je napríklad aj 
výpar účinných látok. A to hlavne z pohľadu 
možnej fytotoxicity tam, kde je na susedia-
cich pozemkoch pestovaná citlivá plodina, 
prípadne kultúra (napr. vinič). Preto aj tieto 
parametre herbicídov nie sú zanedbateľné. 

Obe účinné látky prípravku Biathlon® 4D dosa-
hujú v spomínaných parametroch excelentné 
výsledky. Či už je to parameter polčasu rozpadu 
v pôde, ktorý je dôležitý najmä ako faktor pre 
pestovanie následných plodín, kde rezíduá her-
bicídov môžu následné plodiny poškodiť, alebo 
pri už spomínaných výparoch (prchavosť) účin-
ných látok, kde môže prísť k poškodeniu sused-
ných porastov (Zdroj: Agro manuál 2/2015; En-
vironmentální zátěž herbicidů a její kvalifi kace; 
Jursík a kol., ČZU v Praze). 

Herbicídy nie sú všelieky. Pri ich výbere je roz-
hodujúce rozpoznanie problému, zohľadne-
nie podmienok aplikácie a následné hľadanie 
vhodných riešení. Prajem správnu voľbu.



Aké sú v dnešnej dobe požiadavky na 

moderný herbicíd do obilnín? Popri 

samozrejmej výbornej účinnosti na 

široké spektrum burín musí spĺňať aj 

ďalšie dôležité kritériá - fl exibilita vy-

užitia, široké možnosti miešateľnosti, 

nezávislosť na počasí a  v  neposled-

nom rade je čo najviac šetrný k pesto-

vaným plodinám (aj tým následným) 

a taktiež k životnému prostrediu.

Nenechajte sa obmedzovať - využite naplno 
formát moderného 4 D herbicídu do obilnín
Ing. Marian Čeleš; BASF Slovensko

Graf 1: Herbicídna účinnosť Biathlonu 4D a synergický efekt fl orasulamu a tritosulfuronu

Zdroj: BASF, Priemer za 16 poľných pokusov, Európa



Štyri rozmery boja  
proti burinám v obilninách

Biathlon® 4D

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111  •  www.agro.basf.sk

  Flexibilita aplikácie
  Nezávislosť na počasí
  Vynikajúca miešateľnosť
  Široké spektrum účinku
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Fungicíd Custodia - náš líder 

na ošetrenie repky olejnej do kvetu

Custodia si za tri roky pôsobenia na trhu zís-
kal svojich priaznivcov, pretože jeho zaujíma-
vé zloženie ho špeciálne predurčuje na ošet-

renie repky olejnej do kvetu. Vyvážená 
kombinácia dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich 
účinných látok sa vyznačuje systémovým, 
translaminárnym a reziduálnym pôsobením.

Custodia je systémový fungicíd s preventív-
nym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. 
Obsahuje dve účinné látky -  azoxystrobín 
(120 g/l) a tebuconazole (200 g/l). Tebucona-

zole pôsobí systémovo, v repke olejnej pre-
ukazuje rastovo-regulačný efekt. Azoxystro-

bín patrí medzi strobilurínové deriváty so 
systémovým a translaminárnym pôsobením 
(presun na druhú stranu listu), inhibuje klíče-
nie spór a rast mycélia. Ošetrené porasty sú 
dlhodobo zdravé a zelené, tzv. green efekt, 
ktorý sa prejavuje tým, že rastlina dlhšie tvo-
rí a následne ukladá asimiláty. Výsledkom je 
vyššia úroda a vyššia kvalita produkcie. Doba 
reziduálneho pôsobenia je dlhá 3–8 týždňov.

Custodia pôsobí v  repke olejnej ozimnej 
a  jarnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia scle-
rotiorum). Veľmi dobrý účinok je aj na čerň 
repkovú (Alternaria brassicae), fómové čer-
nanie stoniek (Phoma lingam), pleseň sivú 
(Botrytis cinerea) a  pleseň kapustovú (Pere-
nospora parasitica).

Fungicíd Custodia je špeciálne vyvinutý 
na T3 aplikáciu - do kvetu repky. V  repke 
ozimnej a  jarnej aplikujte preventívne, ale-
bo na začiatku výskytu bielej hniloby, od 
fázy začiatku kvitnutia až do konca kvitnu-
tia (BBCH 61–69) v dávke 1,0  l/ha. Vtedy sú 
už rastliny vysoké a  rozkonárené, problé-
mom môže byť nedostatočná pokryvnosť 
ošetrovaného porastu. Pridanie špeciálne-
ho zmáčadla Rollwet v dávke 0,1–0,2  l/ha
k  fungicídu zabezpečí dokonalé ovlhče-
nie ošetrovanej rastliny a  pritom zároveň 
obmed zí stekanie postreku z porastu. Výho-
dou je dobrá odolnosť voči zmyvu dažďom 
už 1 hod. po aplikácii.

Novinky roku 2018

Amistar® Xtra - jeden s  najpredávanejších 
fungicídov na svete obsahuje (azoxystrobin 
200 g/l + cyproconazole 200 g/l), čo predsta-
vuje klasický preventívny štít v ochrane širo-
kého spektra plodín s výhľadom: Xtra úrody, 
Xtra kvality, Xtra profi tu. 

Ochranu kvitnúcej repky proti bielej hnilobe 
s  týmto prípravkom realizujte v čase kvetu 

- BBCH 61–65 dávkou 0,5–0,75 l/ha.

Z množstva pokusov v celej Európe vieme, 
že už 20% napadnutie repky touto chorobou 
môže znížiť úrodu až o 10 %. V prevádzko-
vých pokusoch v roku 2011 bola zistená vy-
soká účinnosť aj na pleseň kapustovú, čo je aj 
dôvod prečo ho môžete využiť aj v skorších 
rastových fázach repky t.j. od konca predlžo-
vacieho rastu (BBCH 39). Repka ošetrená fun-
gicídom Amistar® Xtra vykazovala znížene 
praskania šešúľ o 60–80 %. Tým sa zároveň 
obmedzil až zastavil rozvoj plesne vo vnútri 
šešúľ. Vysoký obsah azoxystrobínu navyše 
poskytuje silný green efekt, predlžuje foto-
syntézu, spomaľuje starnutie pletív, predlžu-
je fázu nalievania semena a zvyšuje elastici-
tu šešúľ. Prípravok Amistar® Xtra je jedným 
s najsystémovejších prípravkov na trhu. 

Symetra® je moderný dvojzložkový fungicíd 
s obsahom (isopyrazam 125 g/l + azoxystro-
bin 200 g/l) - predstavuje nový technologický 
prístup pre preventívny boj proti bielej hni-
lobe repky na začiatku kvitnutia a nový hráč 
v antirezistentnej stratégii. V dávke 1,0  l/ha 
rieši okrem bielej hniloby, aj prípadný tlak al-
ternárie, fómy, botrytídy či peronospóry. Na-
viac fyziologický účinok preukazne navyšuje 
úrodu repky. 

Vďaka vstavanej Duosafe technológii sa účin-
ná látka silne viaže na povrchovú voskovú 
vrstvičku rastlín, ako aj na patogéna, ktoré-
mu doslova vypína jeho energetickú produk-
ciu. Zlepšuje pružnosť šešúľ a tým obmedzu-
je straty výmrvom. Neobsahuje azol a preto 
je vhodný do vyspelých antirezistentných 
stratégií ochrany rastlín. 

Výhody použitia fungicídu Symetra®:
 unikátny účinok isopyrazamu zo skupiny 
SDHI v repke,
 TFS - Tebuconazole-free riešenie,
 široký a dlhodobý účinok proti chorobám 
v čase kvitnutia,
 stabilita úrody vo všetkých podmienkach.

Tento rok uvádza Adama na trh novú formu-
láciu insekticídu Mavrik, ktorá má vylepšenú 
kompatibilitu s hnojivami na báze bóru.

Mavrik Neo Formula je moderný insekticíd, 
ktorý zaručuje razantné riešenie proti blyská-
čikovi repkovému v  repke olejnej a horčici, 
vrátane rezistentných populácií, a  zároveň 
zaisťuje vysokú bezpečnosť voči včelám 
a ďalším užitočným organizmom. Mavrik Neo 
Formula obsahuje účinnú látku tau-fl uvali-
nate (240 g/l), ktorá pôsobí kontaktne a cez 
tráviacu sústavu cieľového hmyzu. Účinok 
insekticídu je odlišný od iných insekticídov 
v tom, že štruktúra tau-fl uvalinátu bráni väz-
be na receptor včiel tzn. je bezpečný pre 
včely (tau-fl uvalinate sa používa v boji proti 
klieštikovi včeliemu), vrátane včelích vajíčok 
a plodu.

Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte 
pred kvitnutím, alebo na začiatku kvitnu-
tia porastu pri výskyte 2–3  chrobákov na 
1  súkvetie v  dávke 0,2  l/ha. Prípravok má 
vedľajší účinok aj na byľomora kelového 
a krytonosa šešuľového. Účinná látka zabu-
dovaná do voskovej vrstvičky ošetrených 
rastlín zabezpečuje účinok v poraste 3–5 dní 
a poskytuje spoľahlivý účinok aj nad 25 °C.

Od roku 2018 budeme ponúkať insekticíd 

Pirimor® 50 WG (500 g/kg pirimicarb), kto-
rého špecializáciou je široká škála vošiek 
a  registrovaný je v mnohých poľných a zá-
hradných plodinách. Vyznačuje sa rých-
lym knock-down efektom, narúša normál-
ny prenos nervového signálu vošiek. Dávka 
0,3–0,5 kg/ha najlepšie v TM so zmáčadlom 
Rollwet v  dávke 0,1–0,2  l/ha. V  rastlinných 
pletivách sa translokuje a  pôsobí hĺbkovo, 
naviac má fumigačný efekt, t.j. kontroluje aj 
vošky priamo nezasiahnuté postrekom.

Navštívte našu webstránku:
adama.com/slovensko/sk a zistite viac.
® Registrovaná ochranná známka spoločnosti 
Syngenta



Jeseň 2017 bola pre založenie porastov repky pomerne priaznivá a väčšina z nich 

bola v dobrej kondícii pripravená na zimu. Zimné mesiace december a január 

boli teplotne nadpriemerné s dostatkom zrážok, takže porasty by mali privítať 

jar bez poškodenia (s výnimkou poškodenia zverou). Ceny repky sú v posledných 

rokoch zaujímavé, takže správne ošetrenia porastov hneď od jari budú veľmi dô-

ležité. Spoločnosť ADAMA tradične prichádza s užitočnými riešeniami.

Jarné ošetrenie repky olejnej 
riešeniami fi rmy ADAMA
Ing. Štefánia Štefeková; ADAMA
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Osivo a sadba

Slovenský trh slnečnice sa vyvíja progresív-
ne smerom od konvenčných hybridov k tým, 
ktoré majú v genetike zabudovanú odolnosť 
voči niektorým herbicídom. V  tejto oblasti 
dominuje technológia Clearfi eld® resp. Clear-
fi eld® Plus, vrátane najnovšej generácie hyb-
ridov CL resp. CLP. Podiel konvenčných hyb-
ridov je dnes už menší, napriek tomu zostáva 
stále atraktívny predovšetkým vďaka stále 
vysokej úrode nažiek. Spoločnosť Limagrain 
tu má veľmi aktuálneho zástupcu, hybrid 
LG 54.78. Popri špičkovej úrode hybrid vy-
niká nižším vzrastom, skorosťou a  zdravot-
ným stavom. Vykazuje minimálnu citlivosť 
na bielu hnilobu na stonke aj v úbore, voči 
fome, botrytíde, aj alternarii. Je možné ho 
teda bez rizika zaradiť aj do zrážkovo bohat-
ších, okrajových lokalít pestovania slnečnice 
na Slovensku. Veľkou výhodou zostáva nízky 
vzrast, teda nekomplikované pojazdy v ne-
skorších vegetačných fázach.

Ponuka spoločnosti Limagrain je veľmi pes-
trá takisto v  herbicídu tolerantných (HT) 
technológiach. Vo všetkých oblastiach 
pestovania sa môžeme spoľahnúť na  sko-
rý hybrid LG  56.33  CL . V  stredne skorom 
sortimente ho dopĺňa osvedčený hybrid 
LG  56.58  CL. Obidva majú nadpriemerne 
dobrý zdravotný stav a  dlhú históriu vyso-
kých úrod. Do CL technológie patrí takisto 
High Oleic hybrid LG  54.92 HO CL . Jeho 
prednosťou je okrem spoľahlivej úrody ta-
kisto veľmi vysoký podiel kyseliny olejovej 
v  oleji a  tým aj istota, že vo všetkých pod-
mienkach budeme zberať slnečnicu v  HO 
kvalite.

Najrýchlejšie sa teraz rozvíja segment hyb-
ridov vhodných do  technológie Clearfi eld® 
Plus. Prvým zástupcom v  ponuke spoloč-
nosti Limagrain bol minulý rok stredne sko-
rý hybrid LG 50.665 CLP. Jeho prednosťou 
je stredný vzrast a tým aj ľahké ošetrovanie 
a mimoriadne dobrý zdravotný stav. Hybrid 
LG  50.665 CLP veľmi dobre odoláva bielej 
hnilobe na stonke aj v úbore. Jeho zdravotný 
profi l je v pokusoch SPZO ČR medzi CLP a CL 
hybridmi hodnotený veľmi vysoko. Úroda na-
žiek je vysoká, za priaznivých podmienok až 
extrémne vysoká. 

Novinkou roku 2018 je hybrid LG 50.635 

CLP. Z hľadiska nárokov na pôdno-klimatic-
ké podmienky a  technologickú úroveň je 
možné tento hybrid považovať za veľmi uni-
verzálny. Nesklame ani na štrkovitých a pie-
sočnatých pôdach. Prednosťou je popri plas-
ticite vysoká stabilita úrod. V juhovýchodnej 
Európe patrí k úrodnostnej špičke. Agronó-
ma poteší takisto stredný vzrast, podľa re-
gistračných údajov je ešte o  ďalších 7  cm 
kratší než skôr spomínaný hybrid. Čo sa týka 
zdravotného stavu môžeme LG 50.635 CLP 
charakterizovať opäť ako veľmi zdravý, bez 
výraznej citlivosti na hospodársky škodlivé 
hubové ochorenie.

Ponukou hybridov slnečnice sa ako červe-
ná niť tiahnu tri základné charakteristiky. 
Vysoká úroda, technologická a  genetická 
inovácia, mimoriadne dobrý zdravotný stav. 
Tieto vlastnosti výrazne prispievajú k šanci 
dosiahnuť najvyššie úrody v každom roční-
ku. Prispieva k nim aj tradične vysoká kvalita 
dodávaného osiva. Veríme, že hybridy slneč-
nice so značkou LG aj v  roku 2018 zostanú 
dôležitou súčasťou každého osevného plánu 
na ceste k úspešnému, a veríme, aj rekordné-
mu zberu.



Ponuka spoločnosti Limagrain na Slo-

vensku je komplexná a pripravená po-

kryť potreby všetkých pestovateľov. 

Tohto roku bude doplnená o všestran-

ne užitočnú novinku do Clearfield® 

Plus technológie, stredne skorý hybrid 

LG 50.635 CLP.

Všestranná novinka 
pre pestovateľov slnečnice
Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika

Porast slnečnice LG 54.78, august 2017
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Obavy vyvolané fi alovým zafarbením rast-
liniek kukurice sú pochopiteľné. Ak niečo 
nefunguje správne, pestovatelia chcú vedieť 
príčinu problému. Čo je príčinou sfi alovenia 
kukurice? Je to nepriaznivý jav? Bude mať 
vplyv na vývin alebo úrodu kukurice? Čo sa 
s týmto javom môže alebo musí urobiť?

Tento článok sa zaoberá faktormi, ktoré 
môžu ovplyvniť fi alové zafarbenie vzídenej 
kukurice a skúma ďalší jav u mladých rastlín, 
ktorým je nerovnomerný skorý rast. Je dô-
ležité uvedomiť si, že aj keď sa obidva tieto 
javy vyskytujú počas fázy skorého rastu ku-
kurice, navzájom nesúvisia.

Čo spôsobuje fi alové zafarbenie 

kukurice?

Fialové zafarbenie kukurice nie je nový jav. 
Na základe pozorovaní sa vyskytuje už dlho-

ročne v mnohých líniách a hybridoch po ce-
lom svete. Divorastúca kukurica, akú je mož-
né nájsť v  chladných horských oblastiach 
Peru a Mexika, je často fi alová.

Fialová farba mladej rastliny kukurice je často 
výsledkom toho, že sa prejavujú gény zodpo-
vedné za tvorbu pigmentu antokyanínu. Nie-
ktoré rastliny majú podobné gény. Napríklad 
javory červené majú na jar červeno sfarbené 
listy, pričom iné odrody javora majú zelené 
listy. Podobne je aj väčšina kapúst zelená, no 
existuje aj červená kapusta. Rozdiely medzi 
odrodami - kukurice, javora alebo kapusty - 
sú spôsobené génmi zodpovednými za tvor-
bu pigmentu. Tento genetický znak spolu 
s inými vlastnosťami, ktoré nie sú badateľné, 
sa dedí v rámci hybridu alebo odrody.

Väčšina pestovanej kukurice obsahuje päť až 
osem génov potrebných na produkciu fi alo-
vej farby. U niektorých hybridov sú prítomné 
ďalšie tri gény, pričom niektoré z týchto gé-
nov sú citlivé na chlad. Keď sú vystavené níz-
kym teplotám, u mladých rastlín je vyvolané 
sfi alovenie. Na spustenie procesu sfi alovenia 
rastlín sú adekvátnymi nočné teploty vzdu-
chu 4,5 až 10 °C v období, keď sú denné tep-
loty na úrovni 15–21 °C.

Tieto gény citlivé na teplotu sa prejavujú len 
v mladých rastlinách pred fázou šiesteho listu. 
Vzhľadom na to, že je pravdepodobné, že sko-
ro na jar budú každý rok niekde chladné teplo-
ty, hybridy s uvedenými ôsmimi génmi na tvor-
bu pigmentu budú pravdepodobne každú jar 
produkovať určitú časť fi alových rastlín.

Fialové pigmenty sa môžu hromadiť aj v do-
spelých rastlinách, no pigmentácia v takých-
to prípadoch vyplýva z pôsobenia iných gé-
nov. Šľachtitelia kukurice často používajú 
takéto hybridy s génmi zodpovednými za fi a-
lové listy a  listene na  označenie pokusých 
parciel pri testovaní úrodnosti.

Výskum nepreukázal žiaden rozdiel

Testovanie rastlín kukurice, ktoré vykazujú ge-
neticky spôsobené fi alovenie vo fáze skorého 
rastu, nepreukázalo nepriaznivé účinky na me-

tabolizmus, rast, tvorbu chlorofylu ani úrodu. 
Stres spôsobený chladnými teplotami, ktorý 
vyvoláva fi alovenie, však už vplyv na skorý rast 
rastlín má. Chladné teploty spomaľujú rast bez 
ohľadu na to, či je kukurica fi alová alebo zele-
ná. Výskumníci, ktorí študujú fi alovú kukuricu, 
nespozorovali žiadny rozdiel medzi účinkami 
stresu z chladu spojenými s fi alovými rastlina-
mi v porovnaní so zelenými. U hybridov s tvor-
bou fi alového pigmentu sa zistilo, že keď boli 
vystavené nízkym teplotám, obsahovali také 
isté množstvo chlorofylu (zelený pigment) 
ako hybridy, ktoré zostali zelené pri pestovaní 
za rovnakých chladných podmienok.

Pri šľachtení kukurice výskumníci vyberajú ro-
dičovské línie a hybridy s významnými ekono-
mickými charakteristikami. Gény zodpovedné 
za  fialové zafarbenie nie sú do nových línií 
zámerne začlenené, ani z nich nie sú vyčle-
nené. Niektoré z dnešných najpopulárnejších 
hybridov nesú gény spôsobujúce fi alovenie 
a bežne sa sfarbia do fi alova, keď sú vystave-
né chladným teplotám vo fáze skorého rastu 
rastlín. Mnohé z týchto hybridov majú konzis-
tentne vysoký úrodový potenciál.

Mladé rastliny kukurice, ktoré sa sfarbujú 
do fi alova, vyrastú zo sfarbenia po fáze šies-
tich listov. Táto situácia môže nastať rýchlo 
v prípade, že sa počasie oteplí a kukurica rých-
lo rastie, alebo môže ísť o pomalý proces, ak 
poveternostné podmienky zostanú chladný-
mi, čo spomaľuje rast koreňov aj hlavnej ston-
ky u mladých rastlín. Pomalší rast zapríčiňujú 
chladné teploty - nie fi alový pigment.

Väčšina výskytov fi alových mladých rastlín 
je výsledkom kombinácie chladného počasia 
a génov prítomných v rastline. Renomovaní 
dodávatelia osív by vám mali vedieť povedať, 
či má konkrétny hybrid tendenciu sfarbiť sa 
do fi alova v chladných podmienkach.

Pri vzchádzaní kukurice nie je nijako nezvyčajné, keď majú mladé rastliny fi al-

kastý odtieň alebo nerovnomerný skorý rast. Niektorým pestovateľom kukurice 

takéto javy spôsobujú starosti. No vždy keď sa fi alová farba stratí - zvyčajne po 

fáze šiesteho listu - zmiznú aj obavy pestovateľov. Hlavnými cieľmi pestovania 

kukurice sú dobrá zberateľnosť a výška úrody, pričom aktuálne poznatky do-

kazujú, že fi alová farba mladých rastlín nemá vplyv ani na jedno z uvedeného.

Takéto fi alové zafarbenie nemá vplyv 
na kvalitu porastu, rast ani na úrodu

Tento prierez tkaniva listu kukurice ukazuje
nahromadené antokyanínové pigmenty. 
Všimnite si, že fi alová pigmentácia sa vytvori-
la v hornej vrstve buniek a nemá vplyv na ob-
sah chlorofylu v rastline.

Stupeň prejavu génov zodpovedných 
za fi alovenie je u každého hybridu iný

Ako porozumieť javom fi alového zafarbenia 
a nerovnomerného rastu mladej kukurice
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko



Technológia

7Agromanuál • Slovenská príloha • Február 2018Ako porozumieť javom fi alového zafarbenia a nerovnomerného rastu mladej kukurice

Nedostatok fosforu

Príznaky nedostatku fosforu boli charakteri-
zované ako akumulácia fi alových pigmentov 
v listoch. Pravdepodobný nedostatok fosforu 
je možné určiť stanovením hladiny fosforu 
pomocou pôdnych testov a  preskúmaním 
použitých programov hnojenia. Ak je prítom-
ný dostatok fosforu, pridaním ďalšieho fosfo-
ru fi alové rastlinky nezozelenejú.
Ako dokážu pestovatelia rozpoznať rozdiel 
medzi geneticky daným sfialovením a  prí-
znakmi nedostatku fosforu:
 Ako prvé je nutné preskúmať farbu rastlín 
na celom poli. V prípade, že sa fi alová far-
ba na celom poli vyskytuje rovnomerne, 
príčina je pravdepodobne genetická.
 Ak je výskyt fi alového zafarbenia pomerne 
nepravidelný, môže to znamenať, že rast-
liny v týchto oblastiach majú obmedzený 
prísun fosforu.
 Ak sú rastliny už po ranej fáze (majú viac 
ako šesť až osem listov) a majú fi alové za-
farbenie, pravdepodobne ide o nedosta-
tok fosforu.

Stres má vplyv na skorý rast

Niektoré stresové faktory, ktoré obmedziujú 
dostupnosť fosforu, môžu tiež spôsobovať aj 
nerovnomerný skorý rast. Zelené aj fi alové 
rastliny kukurice môžu vykazovať nerovno-
merný vývin mladých rastliniek. Je len málo 
nevyvrátiteľných dôkazov, ktoré vysvetľujú, 
prečo na  jar dochádza k nerovnomernému 
rastu vzchádzajúcich rastlín, pretože môže 
byť prítomných množstvo faktorov prostre-
dia. Stres spôsobený nízkymi teplotami je 
faktorom, ktorý môže interagovať s variabil-
nými pôdnymi podmienkami, hĺbkou ulo-
ženia osiva, zhutnením pôdy, umiestnením 
hnojiva a množstvom rastlinných zvyškov.

Doslova každá rastlina kukurice má pre svoj 
rast unikátne prostredie a  vzhľadom na  to 
dochádza k určitej nerovnomernosti vo vý-
vine rastlín. Pestovatelia by sa mali znepoko-
jovať, len keď bude nerovnomerný rast mi-
moriadne veľký. Je možné, že bude potrebná 
agrotechnická stratégia zameraná na mini-

malizáciu niektorých stresových faktorov, 
ktorým sú mladé rastliny vystavené.

Najzásadnejším posúdením stresu, ktorému 
boli mladé rastliny vystavené, je kvalita za-
loženia porastu (početnosť rastlín). Ak došlo 
k  redukcii porastu, môže byť obmedzený 
výnosový potenciál. Ak sú dosiahnuté adek-
vátne počty rastlín v poraste, väčšina údajov 
z výskumu ukazuje, že rast mladých rastliniek 
má malý vplyv na konečné úrody. Moderné 
pôdohospodárstvo však tlačí mladé rastliny 
do  čoraz viac stresových prostredí. Medzi 
faktory zvyšujúce stresovú záťaž na vzídené 
rastliny patria:
  Chladné pôdy: Skorá sejba zvyšuje prav-
depodobnosť nízkych teplôt v  priebehu 
vzchádzania a skorého rastu rastlín. Mini-
málne spracovanie pôdy zanecháva viac 
zvyškov na povrchu pôdy a  tým je pôda 
izolovaná a neskôr sa zohreje.
  Obrábanie pôdy: Zmeny v systémoch ob-
rábania pôdy majú za následok menej rov-
nomerné osivové lôžko. Dochádza k väčšej 
premenlivosti z hľadiska prevzdušňovania, 
umiestnenia osiva a taktiež aj hĺbky sejby.
  Zhutnenie: Zhutnené zóny môžu mať 
vplyv na  vlhkosť pôdy pre proces klíče-
nia a obmedzovať rast korienkov a príjem 
živín.
  Miesto aplikácie hnojiva: Aktuálne tren-
dy v obrábaní pôdy majú za následok me-
nej rovnomerné rozmiestnenie hnojiva 
v zóne koreňov. Veľká časť hnojiva je často 
lokalizovaná na povrchu alebo v blízko po-
vrchu pôdy.
  Aplikácia pesticídov: Nesprávna apliká-
cia chemických látok, vrátane nadmernej 
aplikácie, nerovnomernej aplikácie a ne-
správneho zapravenia, je nákladnou chy-
bou, ktorá môže mať vplyv na rast a výkon 
plodín. Vyhraďte si čas na kalibráciu apli-
kácií chemických látok tak, aby ste dodr-
žali súlad s odporúčaniami na etiketách.

Najkritickejšími sú stresy, ktoré nedokážeme 
ovplyvniť, ako napríklad poveternostné pod-
mienky. Či už je príliš horúco alebo chladno, 
príliš mokro alebo sucho, počasie bude len 
zriedka ideálne pre rast rastlín.

Zo vzhľadu vzídených rastlín nie je 

možné predpovedať úrodu

Pestovatelia musia sledovať svoje plodiny vo 
ranej fáze vzídených rastlín, aby bolo možné 
pozorovať vývin a  napraviť problémy ešte 
skôr, než sa stanú vážnymi.

Fialové vzídené rastliny signalizujú stres 
z chladu, no je nutné sa uistiť, že budú posú-
dené účinky stresu spôsobeného chladom 
na  všetkých poliach, a  to nielen tých s  fi a-
lovými rastlinami. Nesmie sa zabudnúť ani 
na  to, že založenie (početnosť) porastu je 
u vzchádzajúcich rastlín najkritickejším zna-

kom, pretože rozdiely v  poraste môžu mať 
vplyv na konečný úrodový potenciál.

Rastliny kukurice sú veľmi fl exibilné. Dokážu 
vydržať veľkú časť stresov na začiatku sezóny 
a znova začať rásť a dosahovať dobré úrody. 
Vzhľad mladých rastlín spravidla nemá vplyv 
na konečnú úrodu plodiny, pokiaľ je vytvore-
ný dostatočný porast.

Ak sú rastlinky fi alové, je možné, že ide len 
o  genetický znak, ktorý nebude mať vplyv 
na úrodu. Ak príčina nie je v genetickej vý-
bave, potom môže byť príčinou skutočný 
alebo indukovaný nedostatok fosforu spô-
sobený stresom. „Indukovaný” (vyvolaný) 
nedostatok fosforu je často zapríčinený in-
hibíciou koreňového systému mladej kukuri-
ce. Vzhľadom na to, že inhibovaný koreňový 
systém nemôže prijímať dostatok fosforu pre 
normálny rast, v rastline sa hromadí prebytok 
cukrov a vznikajú fi alové pigmenty.

Jedným z  kľúčov k  rozlišovaniu geneticky 
daného fi alového zafarbenia od inhibície ko-
reňov je rozmiestnenie fi alových rastlín. Ak 
je rozmiestnenie takýchto rastlín po celom 
poli rovnomerné, pravdepodobne ide o ge-
netický znak. Ak sa fi alové rastliny objavujú 
iba v  niektorých oblastiach poľa, môže to 
znamenať, že sa prejavila miera úrodnosti 
pôdy alebo potlačený vývoj koreňov. Inhibí-
ciu skorého vývinu koreňov môžu spôsobiť 
niektoré z nasledujúcich faktorov:
 chladná pôda a nízke nočné teploty,
 suché chladné pôdy alebo vlhké, zle od-
vodnené pôdy,
 plytká sejba,
 zhutnená pôda,
 zhutnenie osivovej ryhy,
 poškodenie škodcom,
 hubové ochorenie osiva,
 prekrývajúce sa alebo nadmerné aplikácie 
herbicídov,
 poškodenie hnojivom.

Ak majú mladé rastliny nerovnomerný vývin, 
je potrebné si uvedomiť, že niektoré z  tých 
istých stresových faktorov, ktoré u rastlín in-
hibujú príjem fosforu, môžu spôsobiť aj ne-
rovnomerný skorý rast. Medzi tieto faktory 
patrí teplota, typ pôdy, postupy obrábania 
pôdy, zhutnenie, vlhkosť, hnojenie, škodco-
via, pesticídy a hybrid.

Vzhľad môže byť zavádzajúci. Zistite si fakty. 
Poznajte charakteristiky hybridu a prihliadajte 
na stresové faktory prostredia, ktoré by mohli 
mať vplyv na rast rastlín. Rozpoznajte všetky 
stresové faktory a porozumejte ich účinkom. 
Následne upravte regulovateľné faktory tak, 
aby ste dosiahli čo najlepšiu produkciu. Tieto 
opatrenia pomôžu zaistiť to, že vaše plodiny 
dosiahnu v čase zberu plný potenciál.



Na spustenie procesu sfi alovenia rastlín sú 
adekvátnymi nočné teploty vzduchu 4,5 až 
10 °C v období, keď sú denné teploty na úrovni 
15–21 °C
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Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

Herbicíd
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Poznámky k aplikácii

ACCURATE DELTA

600 g/kg difl ufenican,  F

60 g/kg metsulfuron-methyl B

PHO|SPe Arysta LifeScience

WG

Pšenica 

  POST od 1. odnože až do objavenia sa 

2. kolienka (BBCH 21–32)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy 

(citlivé až do 6. listu), metlička do začiatku 

odnožovania

1

70–100 g/200–400 l

70 g buriny do 4 listov, 

100 g buriny do 6 listov 

12,69–

18,13 €

•  Pre urýchlenie účinnosti sa odporúča TM so 

zmáčadlom nebo DAM 390

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticídy ™ POST 70–100 g + 0,7–1,0 l AGROXONE (pichliač)

AGRITOX 50 SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO|SPe Agro Aliance

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 4 listov do konca odnožovania 

(BBCH 14–29)   

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     

1 1,5 l/300–400 l 13,25 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390

™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX

™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

AGROXONE

750 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO Arysta LifeScience

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 4 listov do konca odnožovania 

(BBCH 14–29)   

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy   

1 0,7–1,0 l/200–400 l
9,42–

13,45 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

Odporúčané kombinácie:  ™ POST DAM 390, CCC (v tritikale nie je možné TM DAM)

™ POST 0,7–1,0 l + 70–100 g ACCURATE DELTA 

™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 0,7–1,0 l + 25–45 g BIPLAY SX

AMIRAL

75 g/kg pyroxulam B

 BASF

WG

Pšenica, tritikale, raž

  POST od 3. listu obilniny do 2. kolienka 

(BBCH 13–32)

•  Buriny 2–10 pravých listov, metlička 

do začiatku odnožovania

1 0,125 kg/200–400 l

•  Teplo a vlhko podporujú účinok

•  Vhodný pre skoré jarné aplikácie - účinok 

sa dostavuje aj pri nižších teplotách

•  Nie je možné aplikovať na zmrznutú pôdu, 

inoväť, na sneh

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,125 kg + 0,04–0,07 kg BIATHLON 4D

APYROS

750 g/kg sulfosulfuron B

 Sumi Agro

WG

Pšenica 

  POST od 3 listov do začiatku steblovania 

(BBCH 13–30)

•  Metlička 2. list až 2. kolienko, stoklas - plné 

odnožovanie, jačmeň výdrv - plné odnožo-

vanie, ovos hluchý  1–4 listy, pýr 3–4 listy

1

Pýr, stoklas, jačmeň výdrv 

26 g/100–400 l + 

0,1 % TREND 90, SPARTAN

Metlička 

10–13 g/100–400 l + 

0,2 % TREND 90, SPARTAN

5,83 €

2,24–

2,92 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť 

•  Pri použití čistej vody pridať zmáčadlo

•  S pridaním DAM 390 sa zvyšuje účinnosť 

na prerastené buriny (metličku do 2.  kolienka)

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať z), CCC

™ POST 10–13 g + 40–50 g AURORA 40 WG + z

™ POST 10–13 g + 20 g GRIZLY

™ POST 10–13 g + 33 g KANTOR PLUS + z

ARRAT 

500 g/kg dicamba,  O

250 g/kg tritosulfuron B

PHO|SPe BASF

WG

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 3 listov do konca odnožovania 

(BBCH 13–29)      

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, 

lipkavec do 8 praslenov

1 0,2 kg/200–400 l 21,21 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo)

ATTRIBUT

700 g/kg propoxycarbazone-Na B

 Bayer

WG

Pšenica, tritikale, raž 

  POST od 2. listu do konca odnožovania 

(BBCH 12–29)

•  Metlička, psiarka roľná skoro na jar od vzí-

denia do zač. odnožovania  

•  Pýr od 4. listu do konca odnožovania

•  Stoklas skoro na jar  60 g + zmáčadlo 

(MERO, TREND)

1 60 g/200–300 l 30,65 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť 

•  Dostatočná pôdna vlhkosť podporuje 

pôdny účinok herbicídu 

Odporúčané 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)

™ POST 60 g + 1,0 l MERO STEFES, 0,1% TREND 90 (zmáčadlo)

™ POST 60 g + 25–45 g BIPLAY SX

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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60:40

6–8 týždňov
                      

10–23 °C

4

5:95

Niekoľko dní
                      

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 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 TOMIGAN 250 EC

10–23 °C

4

5:95

Niekoľko dní
                      

™ 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 

™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

(5)7–25 °C

2

10:90

 
                      

™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN ™ POST 0,125 kg + 7 g GLEAN 75 WG

(10)12–23 

°C

2

20:80

 
 

26 g

                  

™ POST 10–13 g + 0,6 l MUSTANG, PEGAS + z

™ POST 10–13 g + 0,3 l TOMIGAN 250 EC + z

7–23 °C

4

10:90

 
                      

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

5–23 °C

2

30:70

2–3 týždne
                      

™ POST 60 g + 33 g KANTOR PLUS 

™ POST 60 g + 0,6 l MUSTANG, PEGAS

™ POST 60 g + 1,0 l MUSTANG FORTE

™ POST 60 g + 0,3 l TOMIGAN 250 EC

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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Poznámky k aplikácii

TRISTAR 50 SG

500 g/kg tribenuron B

PHO|SPe INNVIGO Agrar

SG

Pšenica, tritikale

  POST plné odnožovanie až 2. kolienko 

(BBCH 26–32)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač 

vo fáze listovej ružice až do začiatku tvorby 

byle 

1 30–40 g/200–300 l
10,80–

14,40 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Účinný aj pri nižších teplotách

•  Aktívny rast burín

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 30–40 g +  zmáčadlo (pre zlepšenie účinku) ™ POST 25 g + 0,5 l FENOXINN 110 EC, HERBOS 110 EC + 0,4 l HERBISTAR 200 EC 

TYTAN 75 SG

68 g/kg metsulfuron-methyl,  B

682 g/kg thifensulfuron-methyl B

SPe INNVIGO Agrar

SG

Pšenica

  POST od objavenia sa 2. odnože do prvého 

kolienka (BBCH 21–31)

•  Metlička 1–4 listy, buriny klíčne listy až 

4 listy

1 70–90 g/200–300 l
11,20–

14,40 €

•  Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok

•  Aktívny rast burín

VIVENDI 200

200 g/l clopyralid O

PHO|SPe Agro Aliance

SL

Pšenica, jačmeň

  POST v štádiu od dvoch listov až do štádia 

3. kolienka (BBCH 12–33)

•  Dvojklíčnolistové buriny max. 6 listov, 

pichliač od listovej ružice do predlžovania 

kvetnej byle

1 0,35 l/200–400 l 30,37 €
•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,35 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL ™ POST 0,35 l + 0,7 l AGROXONE, DICOPUR M 750

ZYPAR

5 g/l fl orasulam,  B

6,25 g/l halauxifen-methyl, O

6 g/l cloquintocet mexyl (safener)

SPes Dow AgroSciences

SC

Pšenica, pš. tvrdá, pš. špaldová, 

jačmeň, tritikale, raž

  POST do fázy zdurenie pošvy vlajkového 

listu (BBCH 45)

1
1,0 l/100–400 l

OD 50

•  Teplo vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Účinkuje aj pri nižších teplotách

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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5–23 °C

2

20:80

Niekoľko dní
                      

™ POST 25 g + 0,35 l HERBISTAR 200 EC

5–23 °C

4

40:60

 
                     

10–23 °C

2

5:95

Niekoľko dní
                      

™ POST 0,35 l + 0,3–0,8 l TOMIGAN 250 EC

(2)5–25 °C

1
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Obmedzenie použitia - herbicídy - obilniny ozimné - jarná aplikácia

(Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, etikety prípravkov www.uksup.sk/orp-etikety-1/)

Prípravok
Obmedzenie použitia v pásmach 

hygienickej ochrany vôd
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Ochrana vodných organizmov

Ochrana necieľových druhov 

rastlín a článkonožcov  

SPe 3: Na účely ochrany 

necieľových druhov dodržujte 

ochrannú zónu od kraja poľa

SPe 3: Z dôvodu ochrany 

vodných organizmov 

udržiavajte medzi 

ošetrovanou plochou 

a povrchovými vodnými 

plochami ochranný pás 

zeme v dĺžke 

Ostatné upozornenia

Ochrana 

necieľových 

druhov rastlín

Ochrana 

necieľových 

článkonožcov 

ACCURATE DELTA PHO1 Z4 Vt5 0 5 m

AGRITOX 50 SL PHO2 Z4 Vt5 Vč3
10 m (z toho 5 m 

vegetačný pás)

AGROXONE PHO2 Z3 Vt5 Vč3

AMIRAL Z4 Vt5 Vč3

APYROS

ARRAT PHO3 Z4 Vt5 Vč3 5 m

ATTRIBUT Z4 Vt5 Vč3

AURORA 40 WG PHO2 Z4 Vt5 Vč3

AXIAL 050 EC PHO3 Z4 Vt5 Vč3

BATTLE DELTA
Vylúčený z používania v ochrannom pásme 

I. a II. stupňa zdrojov povrchových vôd
Z4 Vt5 Vč3 10 m

Vylúčené použitie 

na pozemkoch zvažuj-

úcich sa k povrchovým 

vodám. Prípravok 

je možné na týchto 

pozemkoch aplikovať 

pri ponechaní vege-

tačného pásu širokého 

10 m.

BIATHLON 4D PHO3 Z4 Vt5 Vč3 1 m

BIPLAY SX PHO1 Z4 Vt5 Vč3 4 m 5 m

BROMOTRIL 25 SC Z3 Vt4 Vč3

CLIOPHAR 300 SL Z4 Vt5 Vč3

CORELLO Z4 Vt5 Vč3

DELFIN Z4 Vt5 Vč3 5 m

DESORMONE LIQUID 60 SL PHO1 Z4 Vt5 Vč3

DICOPUR M 750 PHO1 Z4 Vt5 Vč3 4 m

DIFLANIL 500 SC

V ochrannom pásme povrchových vôd II. 

stupňa sa použitie povoluje za predpo-

kladov:

1.  Dodržanie neošetrenej zóny v šírke mi-

nimálne 50 m smerom k vodnej ploche 

(stojatá voda).

2.  Vylúčenie použitia na svahovitých 

pozemkoch nad 7° ak sú očakávané daž-

ďové zrážky, kde je riziko splavovania 

prípravku do stojatých vôd (vodáren-

ských nádrží).

Z4 Vt5 Vč3
Oz. obil.: 10 m

Jarné obil.: 5 m

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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  17. 2. Sokolské šibřinky

Portfólio ADAMA
pre ošetrenie repky olejnej

APRÍLPP

MÁJ

APRPRPRÍÍLL

MÁJÁJ
JÚLJÚLÚL

AUGUST

Amistar® Xtra
Xtra ochranaa, kkkkkkvvvvvaaallliiitttttaaaaaa aaaaaaaaa  pppppppprrrrrooooofifitttttttt 

Glyfogan Super 60 l + Adaptic 15 l
Balík na 20 ha!

Zľava 10 % oproti sólo nákupu!

Naše odporučenie:
TM Glyfogan Super 3–4 l/ha + Adaptic 0,75–1 l/ha v 200–300 l vody/ha
Cena ošetrenia v akciovom balíku: 27,5 €/ha

SymetraSymetra®

Symetria benefitov 

Váš poklad
bude v bezpečí

Custodia Nová „Bór kompatibilná“
formulácia

Mavrik
Neo Formula

Balík na uľahčenie zberu a obmezenie predzberových a zberových strát olejnín




