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Novinkou na trhu od spoločnosti FMC bude 
v roku 2019 nový trojzložkový herbicídny prí-
pravok Tripali® (fl orasulam 105 g/kg + met-
sulfuron-methyl 83 g/kg + tribenuron-methyl 
83 g/kg), ktorý je určený na postemergentné 
ničenie odolných dvojklíčnolistových burín 
v obilninách. Je to systémovo pôsobiaci prípra-
vok. Účinné látky sú prijímané listami rastlín 
a v krátkej dobe po aplikácii (do 6 hodín) zasta-
vujú rast citlivých burín. Prejavy účinku na bu-
rinách (zmena farby) sú viditeľné 1–3 týždne 
po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu 
a citlivosti burín. Ošetrenie prípravkom Tripali® 
je potrebné zamerať na mladé aktívne rastúce 
buriny, kedy sa dosahuje najlepší účinok. Pre 
zvýšenie účinnosti na niektoré problematic-
ké buriny (lipkavec, vlčí mak, pakosty, pichliač 
roľný, nevädza), prípadne pre optimalizáciu 
účinku na prerastenejšie buriny odporúčame 
prípravok Tripali® kombinovať so zmáčadlom 
Trend® 90 (0,1 % obj.), čo môže zvýšiť účinnosť 
prípravku o 3–6 %.

Prípravok Tripali® svojím zložením a mecha-
nizmom účinku prekonáva doteraz použí-
vané štandardy v jarnej herbicídnej ochrane 
obilnín vo viacerých smeroch, pretože:
 má širokú registráciu - je použiteľný 
do všetkých jarných a ozimných obilnín, aj 
v tvrdej pšenici,
 má široké aplikačné okno (od 2. listu obil-
niny až do  fázy rozvinutého zástavnico-
vého listu obilniny), pohodlnú aplikáciu 
a nízke dávkovanie - 50 g/ha,

 je možné ho použiť skoro na jar - má veľmi 
dobrú účinnosť už pri teplote nad 1,0 °C,
 má vyššiu účinnosť na problémové a ťaž-
ko ničiteľné buriny - fi alka roľná, veronika 
perzská, veronika brečtanolistá, pohánko-
vec ovíjavý, hluchavky, konopnica ai.,
 je veľmi vhodným prípravkom na zarade-
nie do systému antirezistentnej stratégie 
- pôsobí na rezistentné buriny vyselekto-
vané dlhodobejším používaním tých is-
tých účinných látok a zároveň obmedzuje 
vznik ďalších rezistentných populácií,
 správnym načasovaním ošetrenia dokáže 
zabezpečiť „čisté pole jedným ťahom“.

Prednosti a  rozsah účinnosti prípravku Tri-
pali® ho predurčujú na to, aby bol využívaný 
ako základný pilier v ochrane obilnín pro-

ti dvojklíčnolistovým burinám a  tým po-
silňujú jeho pozíciu v herbicídnych progra-
moch obilnín.

Okrem tejto novinky spoločnosť FMC Agro 
Slovensko ponúka pre rok 2019 osvedčený 
balíček dvoch obľúbených produktov Biplay® 

SX +  Starane Forte®. Je to komerčný set 
(600 g Biplay® SX + 5  l Starane Forte®) ceno-
vo zvýhodnených herbicídnych prípravkov 
na ošetrenie 15–20 ha obilnín bez podsevu 
proti širokému spektru dvojklíčnolistových 
burín vrátane rumanov, lipkavca a pichliača 
roľného. Tri účinné látky obsiahnuté v tomto 
sete (tribenuron-methyl, metsulfuron-methyl, 
fl uroxypyr) pôsobia synergicky a zabezpečujú 

tzv. power efekt (navýšovanie účinnosti) a po-
stupné dopĺňanie pôsobenia účinných látok 
(kaskádový efekt). Celkové prejavy účinku obi-
dvoch prípravkov (deformácie rastlín, vybiele-
nie, skrúcanie listov) sa prejavia na burinách 
už dva dni po aplikácii. Prípravky je možné po-
užiť v kombinácii alebo samostatne (ako ná-
slednú aplikáciu), v závislosti od vývojového 
štádia burín a aktuálnych potrieb. Táto kombi-
nácia účinných látok má široké aplikačné okno 
(BBCH 12–37) a široký herbicídny záber. Ideál-
ne je, ak sa aplikuje v čase intenzívneho rastu 
burín. Je výborným riešením aj pre neskoršie 
aplikácie, kedy dokáže spoľahlivo riešiť aj pre-
rastenejšie problematické buriny (lipkavec, 
pichliač roľný). Biplay® SX + Starane Forte® je 
možné aplikovať v TM zmesi s DAM 390, ktorý 
zvyšuje celkovú herbicídnu účinnosť. Kombi-
nácia týchto dvoch prípravkov je registrovaná 
do všetkých jarných a ozimných obilnín. V sú-
časnosti je to jedna z najviac odporúčaných 
kombinácií pre sladovnícke jačmene.

Na  riešenie problému niektorých odolných 
nízkopodlažných dvojklíčnolistových bu-
rín (lipkavec, hluchavky, veroniky, fi alky ai.) 
v jarnom období fi rma FMC ponúka tradične 
lacné a efektívne ošetrenie prípravkom Au-

rora 45 WG (400 g carfentrazone-ethyl). Prí-
pravok je veľmi vhodný ako partner do kom-
binácií, prípadne pre cielené sólo ošetrenie 
alebo dočistenie porastu. 

Pre spoľahlivé a účinné riešenie jednoročných 
trávovitých burín v obilninách je v ponuke prí-
pravok Fenova Super® (fenoxaprop-p-ethyl 
69 g/l + safener klochintocet-mexyl 34,5 g/l). 
Je to vysoko selektívny postemergentný gra-
minicíd na ničenie ovsa hluchého, metličky, 
psiarky a  iných jednoročných tráv v obilni-
nách. Pôsobí kontaktne aj systémovo, je pri-
jímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je 
transportovaný do  koreňov a  rizómov. Za-
siahnuté buriny prestávajú počas 2–3 dní rásť 
a netvoria nové listy. Na starších listoch sa ob-
javujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz 
a celá rastlina odumiera v priebehu 2–3 týž-
dňov. Prípravok má široké aplikačné okno 
(pšenica BBCH 13–32; jačmeň ozimný, tritika-
le, 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 kvapal-
ným hnojivom DAM 390.



Dynamický rozvoj spoločnosti FMC za posledné roky priniesol so sebou aj 

množstvo inovácií a nových riešení v ochrane rastlín. K obohateniu sortimentu 

prípravkov spoločnosti FMC Agro Slovensko prispejú v roku 2019 novinky od 

spoločnosti FMC, ale aj produkty, ktoré získala spoločnosť FMC po úspešnej 

akvizícii časti portfólia spoločnosti DuPont. Vďaka tomu spoločnosť FMC Agro 

Slovensko prináša tento rok pestovateľom zaujímavé riešenia aj v herbicídnej 

ochrane obilnín, ktoré sú šité takpovediac „na mieru“. V ponuke sú cenovo za-

ujímavé a efektívne riešenia na tzv. dočistenie porastov ozimných obilnín po 

predchádzajúcom jesennom ošetrení, ako aj komplexné a ekonomicky zaují-

mavé riešenia pre jarné ošetrenia ozimných aj jarných obilnín.

Tripali -  novinka, ktorá pole vyčistí 
a buriny vypáli

Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r.o.



Tripali®
ZÁKLADNÝ PILIER V HERBICÍDNEJ OCHRANE OBILNÍN 

• ŠIROKÁ REGISTRÁCIA – VŠETKY OBILNINY

• JEDNODUCHÉ DÁVKOVANIE

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 48 29 14 59, fax: +421 2 48 29 12 29

 105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl, 83 g/kg tribenuron methyl

+421 903 265 501
jana.jurakova@fmc.com

+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com

+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com

+421 903 265 509
maria.lichvarova@fmc.com

NOVINKA 2019

TRIPALI® - buriny z porastov vypáli



Ochrana

4 Agromanuál • Slovenská príloha • Február 2019Karanténne strapky

ÚKSÚP v Národnom monitorovacom progra-
me sleduje strapku japonskú (Thrips seto-
sus) a zameriava sa aj na monitoring strapky 
Palmiho (Thrips palmi). U nás sa udomácnili 
strapky, ktoré boli tiež prenesené z iných ob-
lastí: strapka tabaková (Trips tabaci), Frankli-
niella tenuicornis, Frankliniella fusca a strapka 
západná (Frankliniella occidentalis).

Strapka japonská

Thrips setosus - strapka japonská je výrazne 
polyfágny druh. V Japonsku bol nájdený na 
rastlinách papriky (Capsicum annuum), uhorky 
(Cucumis sativus), tekvice (Cucurbita moschata), 

tabaku (Nicotiana tabacum), hrášku (Pisum sa-
tivum), sezame (Sesamum), rajčinách (Solanum 
lycopersicum), baklažáne (Solanum melonge-
na), zemiakoch (Solanum tuberosum), vike 
(Vicia sativa subsp. angustifolia), okrasných 
rastlinách, napr. Abelia spathulata, Brassica 
olearacea var. acephala, Chrysanthemum mo-
rifolium, Dahlia, Hippeastrum, Iris, Liriope pla-
typhylla, Oenothera, Ophiopogon jaburan, Ta-
getes. V Kórei bol výskyt zistený na ryži (Oryza 
sativa). V Holandsku sa potvrdil T. setosus na 
rastlinách hortenzie (Hydrangea).

V rámci EPPO regiónu bol výskyt potvrdený 
iba v  Holandsku. Ďalšie výskyty sú zazna-
menané v  Ázii, a  to konkrétne v  Indonézii 
(ostrov Sumatra), Japonsku a Kórei.

Thrips setosus je prenášačom Tomato spot-

ted wilt virus, čo je vírus, ktorý má široký roz-
sah hostiteľov vrátane hospodársky dôležitých 
druhov zeleniny a okrasných rastlín. Živí sa na 
listoch rastlín, na ktorých zanecháva typické 
príznaky - striebristé škvrny s tmavými vpichmi. 
V Holandsku boli pozorované aj poškodenia 
kvetov. Tento škodca sa neživí peľom rastlín.

Tomato spotted wilt virus - TSWV

TSWV - Tomato spotted wilt virus je celosve-
tovo rozšírený. V chladnejších oblastiach sa 
viróza vyskytuje najmä v rýchliarňach, v tep-
lejších oblastiach virózu možno nájsť aj v poľ-
ných podmienkach. Rozšírenie vírusu súvisí 
s rozšírením hlavného vektora virózy strapky 

západnej (Frankliniella occidentalis). Má veľmi 
široký okruh hostiteľských rastlín, asi 1000 po-
písaných druhov rastlín, z viac ako 80 čeľadí, 

najmä: ľuľkovité (Solanaceae), astrovité (Aste-
raceae), iskerníkovité (Ranunculaceae), bôbovi-
té (Fabaceae) a iné. Z úžitkových rastlín sú cit-
livé najmä plodiny: rajčiak, paprika, baklažán, 
zemiak, tabak, zeler, hrach, fazuľa, šalát, ka-
pusta, podzemnica olejná, melón cukrový. 
Z okrasných rastlín sú náchylné: netýkavka, 
chryzantéma, astra, gerbera, georgína, cínia, 
nechtík lekársky, cyklámen, muškát, begónia, 
petúnia, asparágus a mnohé ďalšie.

Rezervoárom vírusu môžu byť divo rastúce 
rastliny a buriny, ktoré môžu byť aj prechod-
ným stanovišťom vektorov a vo viacročných 
rastlinách a trvalkách môže vírus prezimovať. 
Citlivé sú najmä hviezdica prostredná a žltni-
ca malokvetá, ďalej štiav, skorocel, žihľava, 
orlíček, durman, ľuľok, ľuľkovec, ľuľok čierny, 
mlieč, starček, hrachor, blen, prvosienka, ka-
pucínka, pohánka a iné.

Infi kované okrasné rastliny, alebo divo rastúce 
rastliny môžu byť aj bez príznakov. (Obzvlášť 
rastúce pri vyšších teplotách. Po prenesení 
do chladu sa objavia výrazné symptómy.) Prí-

znaky vírusu TSWV na rastlinách závisia od 
druhu, citlivosti odrody, stavu a vývojového 
štádia rastlín, podmienkach prostredia (tep-
lota, hnojenie), na spôsobe vzniku infekcie 
(primárna, sekundárna) a na konkrétnom ví-
rusovom kmeni. Širokému okruhu hostiteľ-
ských rastlín odpovedá rozmanitosť špecifi c-
kých príznakov. Ochorenie začína drobnými, 
neostro ohraničenými, chlorotickými alebo 
bronzovými škvrnami, najskôr na báze listov, 
často šíriacimi sa po žilnatine, ktoré postupne 
nekrotizujú. Listy sa deformujú, krútia sme-

Strapky sú hmyzom všeobecne rozšíreným takmer na každej plodine a často ne-

spôsobujú hospodársky významné škody, alebo vieme proti nim účinne zasiah-

nuť. Nebezpečné sú tie druhy, ktoré k nám môžu byť zavlečené obchodovaním 

a ktoré sú ťažko ničiteľné. 

Karanténne strapky
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Oddelenie kontroly ochrany rastlín Topoľčany
foto: eppo.int

Silný prejav badať na výhonkoch, ktoré sú 
husté, niekedy koncové vrcholy žltnú a vädnú

Strapka západná

Na zrelých plodoch rajčiaka sa vytvárajú 
nevyfarbené, žlté, neostro ohraničené škvrny

Výrazné sú žlté až hnedé koncentrické krúžky, alebo rôzne kresby; príznaky môžu byť ovplyvnené 
poškodením časti rastliny sáním strapkami



Karanténne strapky

rom nadol, stonky sa ohýbajú, žilky hrubnú. 
Silný prejav badať na výhonkoch, ktoré sú 
husté, niekedy koncové vrcholy žltnú a väd-
nú. Napadnuté rastliny žltnú a zakrpatievajú. 
Infekcie mladých rastlín takmer úplne podlie-
hajú nekrózam a hynú skôr, ako prinesú plody. 
Zelené plody môžu byť zdeformované. Na lis-
tových stopkách, alebo stonke rastlín sa obja-
vujú tmavo hnedé až čierne pásiky. Výrazné 
sú žlté až hnedé koncentrické krúžky, alebo 
rôzne kresby. Príznaky môžu byť ovplyvnené 
poškodením časti rastliny saním strapkami.

Vektorom ochorenia sú strapky. Ochorenie 
prenášajú naše domáce druhy: Trips taba-
ci, Frankliniella tenuicornis, Frankliniella fusca 
a udomácnený druh strapka západná (Fran-
kliniella occidentalis). Strapky sa môžu nakaziť 
len v štádiu lariev po 15 minútovom saní, po-
tom nastáva latentné štádium 3–10 dní. Pre-
nos infekcie perzistentne spôsobujú dospe-
lé strapky, najefektívnejšie po 22–30 dňoch. 
Strapka prenáša infekciu TSWV počas celej 
doby života, čo môže byť aj 3 mesiace. Infek-
cia TSWV neprechádza na potomstvo. Prenos 
infekcie dochádza živými infi kovanými rastli-
nami a ich časťami. Ľahko sa šíri pri vegetatív-
nom množení (odrezkami, odnožami, hľuza-
mi, cibuľami), infi kovanými larvami a imágami 
na rastlinách, v prepravkách, v substrátoch 
a na odevoch. Prenos semenom sa nedokázal.

Strapka Palmiho

Thrips palmi - strapka Palmiho môže napádať 
napr. papriku (Capsicum annuum), tekvicovité 
a okrasné skleníkové rastliny, napr. aubergí-
nia, paprika, chryzantéma, tekvica, cyklámen 
(Cyclamen), fi kus (Ficus) a orchidea (Orchidea-
ceae). Je to teplomilná strapka, ktorá je takmer 
na nerozpoznanie od druhu Thrips tabaci. Ži-
votný cyklus od vajíčka po vajíčko trvá pri 
teplote 25 °C 17,5 dňa. Thrips palmi nemôže 
prezimovať v našich podmienkach vo voľnej 
prírode. Pupárium sa nachádza v pôde. V ňom 
sa vyvíjajú dospelce. Strapka je približne 1 mm 
veľká, telo je jasnožlté a štetiny sú černavé. 
Tykadlá majú len sedem článkov, najväčší je 
šiesty - predposledný, na ktorého konci je ne-
patrný kužeľček, tzv. stylus. Tykadlové články 
I. a II. sú bledé, niekedy takmer biele, druhý je 
nepatrne tmavší, žltkastý, tretí až piaty sú pri 
tmavších jedincoch hnedé až červenohnedé, 
pri svetlejších v spodnej tretine až polovici 
svetlejšie až svetložlté. Šiesty článok je tmavý. 
Druhé larválne štádium sa sťahuje do pôdy. 
V našich skleníkových podmienkach by mo-
hol celý vývinový cyklus trvať 4 až 6 týždňov 
a môže sa opakovať niekoľkokrát za rok. Ide 
predovšetkým o strapku kvetov, deformujúcu 
kvety a plody. Listy nadobúdajú v dôsledku 
cicania bronzový nádych. Odchyt imág Thrips 
palmi sa vykonáva na modré lepové doštičky 
pričom na 10–200 m2 pripadá 1 lepová doštič-
ka zavesená tesne nad povrchom rastlín.



Prípravky na ochranu rastlín 2019
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie 
o účinnosti a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. 
Obilniny, kukurica, cukrová repa, zemiaky, strukoviny, slnečnica, 
repka, ľan, mak, horčica, lúky a pasienky, trávniky, krmoviny. 

Cena: € 30,00
vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného.

Objednať môžete na: PROGARD, s.r.o., Rezedová 4, 821 01 Bratislava
na internetových stránkach: www.progard.eu
alebo emailom: majersky@progard.eu
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K  vhodným fungicídnym partnerom k  her-
bicídnym ošetreniam na jar patrí Leander 
(fenpropidin) - špecialista na múčnatku, kto-
rý je žiadaným produktom v  ochrane obil-
nín náchylných na napadnutie múčnatkou, 
predovšetkým tvrdých pšeníc, intenzívnych 
odrôd mäkkých pšeníc či niektorých odrôd 
jarného jačmeňa. Jeho obľúbenosť je daná 
výborným preventívnym, ako aj razantným 
eradikatívnym účinkom. Prípravok význam-
ne podporuje aj iné účinné látky a preto je 
výborným doplnkom, resp. TM partnerom 
k našim fungicídom Bontima, Seguris Bold 
alebo Avatar.

Novinkami pre základné 

fungicídne ošetrenie obilnín 

sú Avatar a Slape Trio.

Avatar ako dvojzložkový fungicíd (chlo-
rothalonil + cyproconazole) s  kontaktným 
a systémovým účinkom poskytuje ochranu 
v ozimných a  jarných formách pšenice pro-
ti skorým infekciám septoriózami a  vďaka 
ú.l. chlorothalonil predstavuje alternatívu ku 
končiacim účinným látkam v ochrane proti 
chorobám päty stebla.

Systémová zložka cyproconazole zabezpeču-
je preventívnu a kuratívnu ochranu proti ši-

rokému spektru hubových patogénov. Chlo-
rothalonil vytvára na ošetrenom povrchu 
fungicídny film, ktorý bráni klíčeniu spór 
a  rastu mycélia na povrchu listov a stebiel. 
Pôsobí kontaktne a  preventívne. Prípravok 
je možné použiť od začiatku steblovania do 
konca klasenia (BBCH 30–59) a predstavuje 
významný prvok v antirezistentnej stratégii 
fungicídnej ochrany obilnín ako prerušovač 
azolových, strobilurínových a SDHI príprav-
kov. Okrem septoriózy pšenice pri včasnom 
preventívnom zásahu potláča aj hrdzu pše-
ničnú a plevovú. Registrovaná dávka príprav-
ku je 2,0 l/ha a je možné ho použiť až 2× po-
čas vegetácie.

Ďalšou fungicídnou novinkou pre prvé ošet-
renia počas vegetácie je Slape Trio, 3 zlož-
kový, širokospektrálny systémový fungicíd, 
registrovaný do ozimných aj jarných foriem 
pšenice a  jačmeňa, ako aj do raže a tritikale 
v dávke 0,7–0,9 l/ha.

Kombinácia dvoch azolov (prothioconazole 
a tebuconazole) a ú.l. spiroxamine zo skupi-
ny spiroketalamínov zabezpečuje ochranu 
obilnín proti múčnatke trávovej, septorióze 
plevovej, hrdzi pšenicovej, hnedej i rynchos-
póriovej škvrnitosti, ako aj helmintospóriovej 

škvrnitosti a  septorióze pšenice. Prípravok 
pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatív-
ne. Počas sezóny je možné jeho použitie 2×, 
od začiatku steblovania do konca klasenia 
(BBCH 30–59). Miešateľnosť s  inými príprav-
kami na ochranu rastlín v  prípade potreby 
je samozrejmosťou. Slape Trio odporúčame 
pestovateľom ako základný fungicíd predo-
všetkým do intenzívnych porastov, kde nie je 
akútna potreba riešiť choroby päty stebla, 
ale hrozia skoré infekcie múčnatkou alebo hr-
dzami. Proti múčnatke vykazuje STOPefekt 
v dávke 0,9 l/ha.

Súčasťou ochrany obilnín na začiatku sezóny 
je aj insekticídna clona, ktorá zabezpečuje 
pokojný štart porastov na jar a  tlmí nástup 
škodcov, pričom likviduje ich prvé vlny, kto-
ré zakladajú nové generácie, spôsobujúce 
hospodárske škody. Insekticídna clona sa 
rokmi osvedčila, predovšetkým u pestovate-
ľov s veľkými výmerami, pričom nejde o ná-
kladný zásah.

Prostriedkom pre tento účel z portfólia spo-
ločnosti ADAMA Slovensko je novoregis-
trovaný syntetický pyretroid Dinastia, na 
báze ú.l. deltamethrin. Prípravok pôsobí ako 
kontaktný a požerový jed proti širokej škále 
škodcov v obilninách, ale aj iných plodinách. 
Cieľovými organizmami na začiatku vegetá-
cie sú predovšetkým kohútiky a  zunčavka, 
ktoré pri podcenení ochrany môžu spôsobiť 
významné hospodárske škody. V  priebehu 
vegetácie sú to potom vošky, ako prenáša-
če viróz, ale aj oslabujúce rastliny vyciciava-
ním štiav. V registrovanej dávke 0,15 l/ha ho 
môžete použiť 2× počas sezóny. Dinastia je 
vhodným partnerom pre iné prípravky na 
ochranu rastlín v  prípade potreby riešenia 
viacerých problémov naraz. Je výborným 
riešením práve pre začiatok sezóny, nielen 
pre nízke náklady na prípravok, ale aj pre 
možnosť použitia pri nižších teplotách, kedy 
prípravky s iným mechanizmom účinku ešte 
nemajú optimálne podmienky pre dostatoč-
ný účinok.

Veríme, že aj v nasledujúcej sezóne príprav-
ky našej spoločnosti prispejú k  prosperite 
vašich fariem v  maximálnej možnej miere. 
Viac informácií o  nich nájdete na stránke 
www.adama.com/slovensko/sk



Nová sezóna bude poznačená niekoľkými faktormi, ktoré budú mať vplyv na 

vývoj situácie, či už globálne alebo lokálne na našom trhu. Pozitívne sa vyvíja 

situácia okolo pšenice ako rozhodujúcej potravinárskej obilniny a po niekoľkých 

rokoch aj pre jačmeň, kde pre klesajúce zásoby rastie dopyt, tak po sladovníckej, 

ako aj kŕmnej forme. Šancu uchopiť situáciu v r. 2019 za správny koniec poskytu-

jú aj riešenia spoločnosti ADAMA Slovensko, ktoré reagujú na očakávané zmeny 

v sortimente prípravkov na ochranu rastlín a prinášajú alternatívu k doteraz po-

užívaným riešeniam, pri zachovaní dobrého pomeru cenovej prijateľnosti a po-

žadovanej účinnosti.

Fungicídne a insekticídne ošetrenie 
obilnín prípravkami ADAMA Slovensko
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Agriculture Slovensko

Alternatívnou prevenciou proti prvým infekciám po zhoršujúcej predplodine je aplikovať v T1 Avatar
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Agronomický fenomén

Jedným z veľmi dôležitých ľudí spoločnosti 
Poľno SME je pán agronóm Alojz Kosík. Ce-
loživotná oddanosť, chuť k práci, hlboký vzťah 
k práci agronóma je dôvodom napísania člán-
ku, venovaného tejto osobnosti s ohromný-
mi znalosťami a viac ako 50 ročnými skúse-
nosťami. Začiatok jeho praxe sa začal písať 
na Poľnohospodárskom družstve v Zemnom, 
kde strávil väčšiu časť svojho pracovného ži-
vota. Začínal tu ako 14,5 ročný chlapec, ako 
robotník, a časom sa vypracoval na pozíciu 
agronóma. Vačšiu časť pracovného života ho-
voríme práve preto, že odchod do dôchodku 
z Poľnohospodárskeho družstva v Zemnom 
nebol pre pána Kosíka ukončením pracov-
ných povinností. Následne bol požiadaný 
majiteľom fi rmy Poľno SME, s.r.o. Palárikovo 
Ing.  Černákom, aby nastúpil na  miesto ag-
ronóma. Pán Kosík súhlasil a  začal, ako on 
sám hovorí, v 60. rokoch ďalšiu etapu svojho 
profesného života. Vtedy ani netušil, že bude 
prinášať hodnoty tejto fi rme krásnych, plne 
aktívnych 15 rokov. Pokusy, ktoré pán Kosík 
od roku 1974 každoročne zakladal, priniesli 
nielen do  jeho života mnoho zaujímavých 
a významných ľudí. Práve pokusy poukazujú 
aj na výnimočnosť práce pána Kosíka v tom 
čase (70.–80. roky), výnimočná bola snaha vy-
skúšať niečo nové, nie stále dookola pestovať 
len tie isté, respektíve dostupné odrody.

Pokusníctvo

V 70. rokoch bolo pokusníctvo v rámci Česko-
slovenska v plienkach. Začínalo sa pokusmi 
s  jačmeňom, pšenicou a postupne sa pridá-
vali aj iné plodiny ako kukurica, sója a mnohé 
ďalšie. Pán Kosík spomína na začiatky, kedy 
začínal s 12 odrodami jačmeňa a v porovna-
ní so súčasnosťou, toto množstvo narástlo až 
na vyše 120 odrôd. Postupne pribudli aj che-
mické pokusy, ktoré opäť posúvali poľnohos-
podárstvo do vyšších úrovní, čím aj uľahčovali 
prácu poľnohospodárom, najmä z hľadiska 
nových poznatkov. „Bol som mladý a zanie-

tený, prejavil som záujem o pokusníctvo. Od-
vtedy sa stalo každoročnou nevyhnutnosťou 
napredujúcou k výberu správnych odrôd až 
doposiaľ“ priznáva sa agronóm.

Pán Kosík riadi rastlinnú výrobu v  spoloč-
nosti Poľno SME, s.r.o. Palárikovo na 3 500 ha 
ornej pôdy v niekoľkých katastrálnych úze-
miach - Palárikovo, Žofi a, Rastislavice, Nové 
Zámky, Bánov, Jánošikovo, Ružový dvor. Pôd-
ne zloženie je tvorené súborom veľmi ťaž-
kých, poloťažkých a pieskových pôd. Najväč-
šie zastúpenie majú poloťažké pôdy. Pestujú 
pšenicu ozimnú, slnečnicu, cukrovú repu, 
jačmeň jarný, repku a takmer 50 % celkovej 
výmery zaberá kukurica.

Roky, ktorými sa pán Kosík zaoberá pokus-
níctvom, si dovolím tvrdiť, vypovedajú o jeho 
odbornosti ako aj o rozsiahlych skúsenostiach, 
ktorými prispel k  vynikajúcim výsledkom 
a prosperovaniu fi rmy Poľno SME. Na otázku, 
či by odporučil podobný postup z hľadiska 
zakladania pokusov aj ostatným poľnohospo-
dárom, pán Kosík odpovedal: „Jednoznačne 
áno! Nie je nič lepšie ako si vyskúšať správanie 
sa hybridov vo vlastnom chotári“. S úsmenov 
pán Kosík spomína na rok 2004, kedy nastúpil 
do Poľno SME a zástupcovia osivárskych fi riem 
ho ihneď navštevovali s prosbou, či bude po-
kračovať v pokusoch, keďže o ňom vedeli ako 
o „veľkom pokusníkovi“. V priebehu pár dní 
sa mu nazbieralo viac ako 100 odrôd do po-
kusov. Samotná idea pokusov sa však veľmi 
nepozdávala vedeniu spoločnosti, ktoré vtedy 
namietalo, že pokusy by mal robiť ÚKSÚP. Pán 
Kosík vedel argumentovať, jeho úmysel vybrať 
odrody vhodné do ich podmienok, odprezen-
toval práve v pokusoch, keďže dovtedy nič po-
dobné nerobili. Keď prišiel september a začal 
zber, vedenie bolo prekvapené vypovedacou 
hodnotou pokusov, dosiahnutými úrodami aj 
rozdielmi medzi odrodami. O zámere už nebo-
lo pochýb, a tak agronóm mohol pokračovať 
v dlhoročnej pokusníckej tradícii.

Včera a dnes

Keďže práca agronóma je neoddeliteľnou 
súčasťou manažmentu podniku, opýtali sme 
sa, aký rozdiel vidí, keď začínal v porovnaní 
s  dneškom: „Keď som začínal, veľa prác sa 
vykonávalo ručne, napríklad zber kukurice, 
čistenie repy, orba pluhom, okopávanie... Čo 
sa týka poznatkov, tie bolo ťažšie získať. Dnes 
máme výkonné stroje, vyspelá technika aj po-
znatky sú voľne dostupné v  literatúre, na  in-
ternete. Agronóm môže rýchlo identifi kovať 
patogény. Keď som začínal, bol to problém. 

Istota agronóma o  prípadnej chorobe ale-
bo škodcovi bola maximálne 40–50 %, dnes 
máme takmer 100% istotu. Taktiež práce spo-
jené s administratívnou činnosťou boli zdĺ-
havejšie, časovo náročné“ dodáva pán Kosík 
a ďalej konštatuje, že súčasná doba priniesla 
okrem výdobytkov a nových poznatkov ale aj 
určité nedostatky. Každý ich vníma na svojom 
podniku, no čo sa týka slovenského agropod-
nikania, pán Kosík v dobrom spomína na vte-
dajšie plánované poľnohospodárstvo. „Dnes 
každý podnik pestuje, čo chce a to vedie k si-
tuáciám, že výkupcovia komodít majú plné 
sklady, vykupovať nechcú a dopytujú sa toho, 
čoho je málo. Preto bolo plánované poľno-
hospodárstvo dobrou cestou. Keby sa mohlo 
plánovať, predišlo by sa mnohým problémom 
a stratám, ktoré významne ovplyvňujú pesto-
vateľov“ uvádza agronóm.

I keď je profesia agronóma náročná a zodpo-
vedná, pán Kosík nad zmenou povolania nikdy 
neuvažoval. Aj keď bol vynikajúcim futbalistom 
a človekom nadaným v mnohých oboroch, zo-
stal verný poľnohospodárstvu. To isté radí aj 
mladým ľuďom: „Treba len vydržať.“ Myslím, že 
táto myšlienka hovorí za všetko a stala sa aj že-
lezným pravidlom pána Kosíka, ktorý dodnes 
vykonáva prácu agronóma a jeho vek na ňom 
vôbec nebadať, práve naopak. V závere som 
sa opýtala, aké má pán Kosík skúsenosti so 
spoločnosťou Limagrain, resp. so značkou LG 
a on s úsmevom odpovedal: „Osivá spoločnosti 
Limagrain poznám už minimálne 40 rokov, keď 
ešte na Slovensku nemala samostatné zastúpe-
nie. Tradične každý rok mám v osevnom postu-
pe kukuricu, repku alebo obilniny“.

Rozhovor s pánom Kosíkom bol veľmi zau-
jímavý, plný skúseností a životnej múdrosti. 
Jeho elán a veľká energia sú veľmi nákazlivé. 
Som vďačná za naše stretnutie.



Spoločnosť Poľno SME, s.r.o. Paláriko-

vo úspešne podniká v oblasti poľno-

hospodárstva už niekoľko desiatok ro-

kov. V roku 1996 sa stala nástupníckou 

organizáciou bývalého Štátneho ma-

jetku a odvtedy ju poznáme ako Poľ-

no SME, s.r.o. Palárikovo spoločne so 

sesterskými fi rmami Agrodružstvo TP, 

s.r.o. Palárikovo, Poľnohospodárske 

družstvo Palárikovo a  AG H-N, s.r.o. 

Nevidzany. Firmy spolu obhospodaru-

jú viac ako 6 700 ha pôdy.

Agronómom viac ako pol storočia
Barbora Hozlárová; Limagrain

Alojz Kosík, Poľno SME, s.r.o. Palárikovo
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Nástroj zhodnotenia prostriedkov investovaných do zásobného hnojenia

Z histórie

„Pôdy ostávajú plodné len pri pravidelnom 
posypávaní slieňom“ - takto opisoval využi-
tie slieňa - vápencovo-ílovitej horniny medzi 
keltmi na území vtedajšej Gálie učenec Po-
seidónios z Apameie už v období rokov 135–
51 pred Kristom. V stredoveku zúrodňovanie 
zabezpečovali v blízkosti osád prevažne pou-
žívaním uhoľného popola a fekálií. Nakoniec, 
vo svojich spisoch z roku 1810 vtedajší známy 
poľnohospodársky bádateľ Albrech Thaer 
predstavuje aplikáciu vápna ako jeden z ne-
vyhnutných predpokladov pre zachovanie 
úrodnosti pôdy.

Okysľovanie a osvojiteľnosť živín 

z pôdy

Okysľovaním pôdy rozumieme úplne priro-
dzený jav, na  ktorý majú vplyv zrážky (pH 
dažďa priemerne 4,9–5,0), aktivita pôdnych 
mikroorganizmov (rozklad organickej hmoty) 
dýchanie a vylučovanie CO2 (H+), odčerpáva-
nie vápnika (CaO) pestovanými plodinami, 
vyplavovanie vápnika z pôdy do spodných 
vôd, či aplikácia priemyselných hnojív. Vo vše-
obecnosti sa odporúča, že samotnému roz-
hodnutiu o rozsahu investície do zásobného 
hnojenia by mala predchádzať aspoň čiastoč-
ná analýza pôdneho prostredia, nakoľko práve 
ono má rozhodujúci vplyv na to, koľko živín 
dodaných do pôdy bude aj reálne prijateľných 
pre rastlinu. Vplyv hodnoty pH pôdy na osvo-
jiteľnosť jednotlivých živín popisuje obrázok 1. 

Prvý krok - odber pôdnych vzoriek

RWA SLOVAKIA zaviedla v  lete 2017 pilotný 
projekt precízneho vzorkovania pôdy, využi-
tím mobilného hydraulického vzorkovacieho 
zariadenia, schopného automaticky odobe-
rať vzorky až do  hĺbky 60  cm. Prednosťou 
služby je okrem samotného odoberania vzo-
riek aj presné vytýčenie a počítačové zálo-
hovanie GPS dát - v praxi to znamená, že sa 
spolu so zákazníkom vieme po určitom čase 
vrátiť na to isté miesto, odkiaľ sa brala vzor-
ka a vyhodnotiť tak napr. účinnosť vápnenia. 
Pre potreby vzorkovania je k dispozícii štvor-
kolka (4x4) so zariadením, ktoré umožňuje 
prostredníctvom zvoleného počtu vpichov 
na vybranej ploche pripraviť zmesnú vzorku 
pripravenú na analýzu. Vzorky pôd sú zasie-

lané na analýzu v akreditovaných laborató-
riách. Na základe laboratórnych analýz pôd-
nych vzoriek je možné navrhnúť program 
vápnenia a odporučiť aplikačné dávky hnojív. 
Denná kapacita je 30 až 40 priemerných vzo-
riek čo zodpovedá kapacite do 300–350 ha.

Vápenaté hnojivá

Aplikácia vápenatých hnojív je cestou ako 
plnohodnotne zúžitkovať vstupy investova-
né do zásobného hnojenia. Úprava pôdneho 
pH vedie k zlepšeniu príjmu a využiteľnosti 
živín, keďže nízke pH sprevádza výrazne ob-
medzená prijateľnosť fosforu či veľmi slabá 
udržateľnosť draslíka (zvyšuje sa vyplavova-
nie). Používanie vápenatých hnojív primárne 
vplýva na  hrudkovitosť pôdy a  ovplyvňuje 
vodo-vzdušný režim, čím sa znižujú náklady 
na prípravu a spracovanie pôdy. Sekundár-
ne, úprava pH vytvára priaznivé podmienky 
pre rozvoj mikroorganizmov, čo vedie k zlep-
šeniu rozkladu pozberových zvyškov. RWA 
SLOVAKIA prináša druhým rokom program 

Udržiavacieho vápnenia, čo je aplikácia 
granulovaných vápenatých hnojív v menších, 
pravidelných dávkach využitím jednoduchej 
aplikačnej techniky - aplikáciou naširoko kla-
sickým rozmetadlom. Program udržiavacie-
ho vápnenia obsahuje 3 druhy vápenatých 
hnojív: BranntKalk®, KalkKorn® a KalkKorn-S®. 
V prípade týchto produktov sme opäť stavi-
li na  rakúsku kvalitu, od výrobcu s viac ako 
70 ročnou tradíciou výroby.

BranntKalk® predstavuje špičku v  oblasti 
vápenatých hnojív. Ide o produkt s najvyšším 
obsahom vápnika (CaO) na trhu. Produkt je 
určený na  jesennú i  jarnú aplikáciu, odpo-
rúča sa jeho využitie prevažne na ťažších 

pôdach. Nevyhnutnosťou je jeho zapracova-
nie do pôdy pred výsevom. Ide o pálené váp-
no vyrábané spracovaním vápenca pri teplo-
te nad 1100 °C, kedy sa z vápenca v procese 
výroby odparuje CO2 a  získava sa koncen-
trovaný produkt s  obsahom vápnika (CaO) 
na úrovni min. 92 %. Spracovaný vápenec sa 
v procese výroby rozomelie na múku a ná-
sledne granuluje do  frakcie 3–8  mm. Pro-
dukt takto získava prakticky 100% rozpust-
nosť vo vode s okamžitým nástupom účinku. 
Aplikácia páleného vápna má okrem iného 

dezinfekčný účinok, teda celkové ozdrave-
nie a  prevenciu proti hubovým chorobám 
v pôde. 

KalkKorn® je dolomitický vápenec rozomle-
tý na  jemnú múku a následne granulovaný 
do granúl s veľmi dobrou pevnosťou o veľko-
sti 2–6 mm. Produkt je v uhličitanovej forme 
CaCO3 a  je určený na prevažne ľahšie typy 

pôd. Produkt je možné aplikovať aj na vzídený 
porast, zvyčajne v dávke do 200–300 kg/ha.

Sortiment uzatvára vápenaté hnojivo Kalk-

Korn-S®. Ide o rýchlorozpustné zásobné hno-
jivo z vápenca s viac ako 80% obsahom CaCO3 
(min. 48 % vo forme CaO). Produkt je ďalej 
obohatený o min. 15 % CaSO4, teda porastu 
dodáva síru ako dôležitú živinu. Aplikácia síry 
v kombinácii s vápnikom zároveň nemá nega-
tívny vplyv na pôdne pH. Odporúčaná ročná 
udržiavacia dávka 300 kg/ha. Využitie nachá-
dza prevažne v porastoch olejnín.

Záverom

Väčšina z nás stojí na prahu sezóny opäť pred 
otázkou, koľko a akým spôsobom investovať 
do  výživy. Téma prehodnocovania starých 
postupov a ich vylepšovanie za pomoci no-
vých poznatkov je aktuálna a treba jej veno-
vať pozornosť. Budeme radi, ak sa s akoukoľ-
vek požiadavkou v  tejto oblasti obrátite aj 
na  našich spolupracovníkov v  jednotlivých 
regiónoch - sme presvedčení, že sa nám po-
darí vybrať to najvhodnejšie riešenie.



Revitalizácia pôdy vápnením 
Nástroj zhodnotenia prostriedkov 
investovaných do zásobného hnojenia
Michal Peleš, Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Obr. 1: Vplyv hodnoty pH pôdy na osvoji-
teľnosť jednotlivých živín (zdroj: CELAC; Les 
Amendements Calciques et Magnesiens; 2005)



Vápenaté 
hnojivá

www.rwa.sk

VÁPNENIE PÔD - ZÁKLADNÉ  POZITÍVA
Plnohodnotné zúžitkovanie vstupov do zásobného hnojenia

úprava pôdneho pH vedie k zlepšeniu odberu a využiteľnosti živín
pri nízkom pH pôdy je výrazne obmedzená prijateľnosť fosforu
pôda s nízkym pH má veľmi slabú udržateľnosť draslíka (zvyšuje sa 
vyplavovanie)

Zlepšenie pôdnej štruktúry 
pozitívne vplýva na hrudkovitosť pôdy a ovplyvňuje vodo-vzdušný režim
znižujú sa náklady na prípravu a spracovanie pôdy

Biologické prostredie a kondícia porastov
úprava pH vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj mikroorganizmov 
(zlepšenie rozkladu pozberových zvyškov)
zlepšenie vitality a celkovej životaschopnosti porastov

UDRŽIAVACIE VÁPNENIE - POMOCOU GRANULOVANÝCH 
VÁPENATÝCH HNOJÍV

vápnenie menšími, ale pravidelnými dávkami (naproti tomu melioračné 
vápnenie využíva vysoké dávky raz za niekoľko rokov)
aplikácia klasickým rozmetadlom naširoko (významná úspora nákladov 
nakoľko nie je potrebné objednávať špeciálnu techniku na vápnenie)
možnosť aplikácie aj pod pätu pri výseve
v osobitných prípadoch možné aplikovať bez rizika aj počas vegetácie
menšia, ale pravidelná každoročná dávka vápnika ako živiny

70 ročná tradícia výroby v Rakúsku
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Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

Herbicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca
Fo

rm
u

lá
ci

a

Obilnina - ozimná

Termín aplikácie

P pšenica, PT pšenica tvrdá,

J jačmeň, T tritikale, R raž

M
ax

. a
p

li
ká

ci
í 

za
 v

eg
et

ác
iu

Dávka prípravku 

na 1 ha/postreková 

kvapalina

Ochranná doba (dni)

Poznámky k aplikácii


(°C)

C
(hod.)

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

•  Vlhká pôda v čase aplikácie a po aplikácii 

zlepšuje herbicídnu účinnosť

•  Pre urýchlenie účinnosti sa odporúča TM 

so zmáčadlom nebo DAM 390

•  Dávkovanie: buriny do 4 listov 70 g/ha, 

do 6 listov 100 g/ha

5–25 °C

 

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

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

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

10–23 °C

4

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

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

10–23 °C

4

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

AMINEX 500 SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO Agrofert

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST v dobe plného odnožovania až 

po začiatok stĺpkovania (BBCH 25–30), 

tritikale od 5. listu do konca odnožovania 

(BBCH 15–29)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy 

1 1,0–1,5 l/400 l

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

10–23 °C

4

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 (v tritikale nie TM s 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 

AMIRAL

75 g/kg pyroxsulam 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

•  Účinok sa dostavuje aj pri nižších teplotách

•  Nie je možné aplikovať na zmrznutú pôdu, 

inoväť, na sneh

(5)7–25 °C

2

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 odno-

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

•  Stoklas, výdrol jačmeňa: 26 g alebo 2× 13 g 

v intervale 3–4 týždne

1

Pýr, stoklas, výdrol jačmeňa: 

26 g/100–400 l 

Metlička: 

10–13 g/100–400 l

+ 0,1% TREND 90

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť 

•  Pri použití čistej vody pridať zmáčadlo 

(0,1 % TREND 90, SPARTAN)

•  S pridaním DAM 390 sa zvyšuje účinnosť 

na prerastené buriny (metličku do 2. kolienka)

(10)12–23 

°C

2

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

™ POST 13–26 g + 0,1 % TREND 90

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

™ POST 10–13 g + 20 g GRIZLY

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

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C

4

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

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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Príjem 

úč. látky

pôda:list

%

Reziduálna

účinnosť

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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ne
c 

ro
ľn

ý

Št
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ve
c

60:40

6–8 týždňov
                       

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

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

5:95

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 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

™ POST 1,0–1,5 l + úč. l. tribenuron

10:90

 
                        

™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN ™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

20:80

 




26 g



26 g
                   

™ POST 10–13 g + 33 g KANTOR PLUS + z

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

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

10:90

 
                        

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

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia



BIOLOGIE A REGULACE

PLEVELŮ
Jedinečná kniha přináší aktuální 
pohled na regulaci plevelů v Českých 
podmínkách. Poskytuje přehled 
o možnostech regulace a chování 
plevelů včetně podrobného 
přehledu jednotlivých druhů a jejich 
specifi k. Rozsáhlostí a formou 
se jedná o výjimečnou publikaci 
nemající v českých podmínkách 
obdoby svojí komplexností 
a množstvím obrazového materiálu. 
Kniha vychází jako celobarevná 
publikace s pevnou vazbou 
a rozsahem 360 stran velikost A4. 
Obsahuje téměř 1000 názorných 
fotografi í a ilustrací, které podrobně 
popisují více než 67 druhů plevelů 
a dalších více než 200 druhů plevelů 
je v knize obsaženo.

Novinka 2018
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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



Jednoducho. Spolu. Porastieme.

FUNGICÍD

SLAPE® TRIO
Šliape
chorobám
na päty

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava | Tel: +421 335 571 300 | www.adama.com
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly. 

•  Výborný pomer ceny a účinku
•  Široká účinnosť: hrdze, 

septórie, múčnatka, hnedá 
a rynchospóriová škvrnitosť

•  Preventívny, razantný kuratívny 
a eradikatívny účinok

•   STOP - efekt na múčnatku
v dávke 0,9 l/ha

•   Rýchly prienik do pletív vďaka 
spiroxamínu

•   Systémový účinok - rozvod 
aj do nezasiahnutých častí
rastlín cievnymi zväzkami

Originálny pomer troch osvedčených účinných látok 
proti chorobám listového aparátu a klasu. Obsahuje 
odlišne pôsobiace účinné látky zo skupiny spiroketalamínov 
a azolov, ktoré sa v účinnosti navzájom podporujú 
a dopĺňajú. Vzhľadom na spektrum účinnosti a fyziologické 
pôsobenie prípravku (podpora fotosyntézy) je optimálne 
Slape Trio® použiť najmä na ochranu posledného 
resp. predposledného listu, čo sa následne prejaví výraznou 
úrodovou a kvalitatívnou odozvou ošetrenia.

Dávka: 
0,7 l/ha proti hrdzi, septóriám, hnedej a rynchosp. škvrnitosti 
0,9 l/ha stop efekt na múčnatku

Prothioconazol
53 g/l

Tebuconazol
148 g/l

Spiroxamin
224 g/l

Novinka




