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Užitočné riešenia ADAMA pre ošetrenie repky
Ing. Štefánia Štefeková; ADAMA Slovensko

Na prvé ošetrenia proti škodcom
v repke ozimnej použite osvedčený
insekticíd Pyrinex Supreme
Razancia a vytrvalosť - to sú atribúty
insekticídu Pyrinex Supreme , ktorý si
počas troch rokov na slovenskom trhu
našiel miesto u mnohých pestovateľov
a stal sa samozrejmosťou pri prvých
ošetreniach repky olejnej ozimnej
a jarnej. Predurčuje ho k tomu najmä
zaujímavá kombinácia dvoch účinných látok, ktoré sa vyznačujú razantným, ale aj dlhodobým účinkom.
Zloženie a pôsobenie prípravku
Pyrinex Supreme je insekticíd s kontaktným
a požerovým účinkom proti cicavým a žravým
škodcom v repke olejnej, kukurici siatej, slnečnici ročnej a repe cukrovej. Nová ZW formulácia t.j. zmes suspenzných kapsúl (CS) a emulgovateľného koncentrátu (EW) obsahuje dve
účinné látky s rôznym mechanizmom pôsobenia. Kombinácia organofosfátu a pyretroidu
pôsobí spoľahlivo a dlhodobo a znižuje riziko
vzniku rezistencie na minimum. Chlorpyrifos
(250 g/l) inhibuje acetylcholín esterázu, čo
vedie k narušeniu prepojenia v nervovom systéme a následne k rýchlemu úhynu cieľového
hmyzu. Chlorpyrifos účinkuje predovšetkým
kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve a v respiračnom systéme. Beta-cyﬂuthrin
(12 g/l) patrí do skupiny pyretroidov. Pôsobí
blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový
systém škodcov a to vedie k ich následnému
úhynu. Beta-cyﬂuthrin patrí do 4. generácie
syntetických pyretroidov, ktoré sú charakteristické fotostabilitou a minimálnou nestálosťou.
To znamená, že na slnku rýchlo nedegradujú
a vykazujú vyššiu účinnosť i pri relatívne nízkej teplote.

ich výskytu, alebo podľa signalizácie. Táto
aplikácia pôsobí aj na skoré nálety blyskáčika repkového. Aplikácia tesne pred kvitnutím repky ničí blyskáčika repkového, ale taktiež krytonosa stonkového a potlačí výskyt
byľomora kelového a krytonosa šešuľového.
Neaplikujte na kvitnúci porast.

Na ošetrenie repky do kvetu použite
novinku - fungicíd Custodia
Custodia je fungicíd špeciálne vyvinutý na ošetrenie repky olejnej ozimnej a jarnej do kvetu, najmä proti bielej hnilobe. Zaujímavá je vyvážená
kombinácia dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich účinných látok so systémovým, translaminárnym a reziduálnym
pôsobením.
Zloženie a pôsobenie prípravku
Prípravok Custodia je systémový fungicíd
s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym
účinkom. Obsahuje dve vzájomne sa dopĺňajúce účinné látky - azoxystrobín (120 g/l) a tebuconazole (200 g/l). Tebuconazole pôsobí
systémovo, v repke olejnej preukazuje rastovo-regulačný efekt. Účinná látka je prijímaná listami a stonkami a transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny.
Doba reziduálneho pôsobenia je 3–4 týždne.
Azoxystrobín patrí medzi strobilurínové deriváty so systémovým a translaminárnym
pôsobením (presun na druhú stranu listu),
inhibuje klíčenie spór a rast mycélia. Ošetrené porasty sú dlhodobo zdravé a zelené - tzv.
green efekt, ktorý sa prejavuje tým, že rastlina dlhšie tvorí a následne ukladá asimiláty.
Výsledkom je vyššia úroda a vyššia kvalita

produkcie. Účinok azoxystrobínu je predovšetkým preventívny, preto musí byť použitý
pred alebo na začiatku infekcie. Doba reziduálneho pôsobenia je dlhá - 3–8 týždňov.

Spektrum účinku
Custodia pôsobí v repke olejnej ozimnej
a jarnej proti bielej hnilobe (Sclrotinia sclerotiorum). Veľmi dobrý účinok je aj na čerň repkovú (Alternaria brassicae), fómové černanie
stoniek (Phoma lingam), pleseň sivú (Botrytis cinerea) a pleseň kapustovú (Perenospora
parasitica).

Termín aplikácie a dávkovanie
Fungicíd Custodia je špeciálne vyvinutý
na T3 aplikáciu - do kvetu repky. V repke
ozimnej a jarnej aplikujte preventívne, alebo na začiatku výskytu bielej hniloby, od
fázy začiatku kvitnutia až do konca kvitnutia (BBCH 61–69) v dávke 1,0 l/ha. Výhodou
je dobrá odolnosť voči zmyvu dažďom už
1 hod. po aplikácii.

Tank mix s pomocnou látkou Rollwet
Prípravok Custodia sa používa na T3 aplikáciu - do kvetu repky. Vtedy sú už rastliny
vysoké a rozkonárené a problémom môže
byť nedostatočná pokryvnosť ošetrovaného
porastu. Pridanie špeciálneho zmáčadla Rollwet v dávke 0,1–0,2 l/ha k fungicídu zabezpečí dokonalé ovlhčenie ošetrovanej rastliny
a pritom zároveň obmedzí stekanie postreku
z porastu.
Pre viac informácií o našich riešeniach ochrany repky olejnej navštívte našu webstránku
www.adama.com/slovensko/sk


Termín aplikácie
Prípravok Pyrinex Supreme sa aplikuje v čase
objavenia škodlivého organizmu resp. na základe oﬁciálnej signalizácie. Ochranný účinok
prípravku voči ďalšiemu napadnutiu škodcami trvá 7–14 dní v závislosti na klimatických podmienkach, rýchlosti rastu ošetrených rastlín a od tlaku škodlivého organizmu.
Dážď 2 hodiny po aplikácii nemá vplyv na
účinnosť prípravku.

Spektrum účinku a dávkovanie
Prípravok Pyrinex Supreme je registrovaný
proti krytonosom, piliarke repkovej, skočkám a byľomorovi kelovému v dávke 0,75–
1,25 l/ha. Proti krytonosom je najoptimálnejšie ošetrovať repku skoro na jar pri zistení
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Výhodný zásah balíčkami v obilninách
Ing. Miroslav Béreš; Syngenta Slovakia s.r.o.
Syngenta prichádza už niekoľko sezón so
zvýhodnenými balíčkami prípravkov, ktoré súčasne rešpektujú potreby plodín a ekonomickú výhodnosť. Lintur Premium Artea
Plus Pack je východiskovým riešením ochrany obilnín a v tomto roku s panujúcou miernou zimou výrazne napomôže farmárom
nastaviť čistotu a zdravotný stav porastov. Je
zložený z osvedčeného herbicídu Lintur Premium a zo špičkového fungicídu Artea Plus,
čím ponúka farmárovi primárnu a účinnú
ochranu obilnín za veľmi výhodnú cenu. Tento balíček je určený na 50 ha pšenice alebo
60 ha jačmeňa a je vhodný pre úspornú ako
aj intenzívnu technológiu pestovania obilnín.
Okrem cenového zvýhodnenia, poskytuje
táto kombinácia aj veľa iných predností, pre
ktoré sa určite oplatí.

postačuje vzhľadom na úpravu pôdy pred
sejbou, spektrum burín a dĺžku vegetácie
jačmeňa dávka 120–150 g/ha.

na tvorbe úrody. Pri správnom načasovaní
ošetrenia je potrebné brať ohľad na priebeh
počasia a tlak hubových chorôb v sezóne.

Artea Plus

Výborne sa osvedčil aj v programe
dvoch fungicídnych ošetrení

Dlhodobý preventívny a silný
kuratívny účinok

Na prvé ošetrenie sa v tomto systéme odporúča tank-mix aplikácia Stereo 312,5 EC
+ Moddus. Postrek sa vykonáva od fázy konca odnožovania až do fázy druhého kolienka.
Spoločnou aplikáciou týchto prípravkov je
dosiahnutá efektívna regulácia rastu a zároveň výborná ochrana stebiel a listov obilnín
proti skorým jarným chorobám. Pre druhé
fungicídne ošetrenie sa používa prípravok
Artea Plus v dávke 0,5 l/ha, to zabezpečí kvalitnú ochranu listov aj klasov proti širokému
spektru chorôb.

Artea Plus obsahuje 160 g/l cyproconazole
+ 250 g/l propiconazole a patrí medzi najsilnejšie azolové prípravky na trhu. Vplyvom systémového šírenia sú tieto účinné
látky veľmi rýchlo a rovnomerne rozvádzané
v pletivách rastliny, kde zaisťujú dlhodobú
preventívnu ochranu. Vďaka zvýšenej koncentrácii účinných látok má Artea Plus aj razantný kuratívny účinok. To znamená, že dokáže potlačiť chorobu niekoľko hodín až dní
po vzniku infekcie.

Lintur Premium
Osvedčený na riešenie širokého
spektra burín
Lintur Premium sa skladá z dvoch účinných
látok (triasulfuron, dicamba), s celkom odlišným mechanizmom účinku, tie sa navzájom
dopĺňajú a spoľahlivo riešia všetky významné dvojklíčnolistové buriny vyskytujúce sa
v obilninách ako sú napr. pichliač roľný, lipkavec, rumančeky, mak vlčí, kapsička pastierska, hluchavky, peniažtek roľný, mrlíky, horčiaky, hviezdica prostredná, výmrv repky
a iné problémové buriny. Má rýchly počiatočný účinok a dlhú reziduálnu pôsobnosť
proti burinám aj v prípade ich vzchádzania
z ďalšej vlny.

Vynikajúca selektivita a veľmi dobrá
miešateľnosť
Prípravok je vysoko selektívny voči ošetrovanej obilnine pri zachovaní spoľahlivej účinnosti na buriny. Základom úspešnej aplikácie
je správne načasovanie termínu ošetrenia,
vzhľadom na rastovú fázu obilnín a takisto
aj burín. V prípade potreby je možné miešať
Lintur Premium s fungicídmi, insekticídmi
alebo DAM 390. Navyše kombináciou s kvapalným hnojivom DAM 390 sa preukázateľne
zvyšuje herbicídny účinok prípravku.

Široké dávkovacie rozpätie
a ošetrenie za veľmi priaznivú cenu
Pšenica ozimná sa ošetruje od štádia 3–4 listov až do konca odnožovania dávkou 150–
180 g/ha, kedy pri zaburinení bežnými dvojklíčnolistovými burinami obyčajne stačí
nižšia dávka. Vyššia dávka 180 g/ha sa používa pri silnejšom zaburinení alebo v pokročilejšej rastovej fáze burín. V jarnom jačmeni

Výhodný zásah balíčkami v obilninách

Registrovaný do všetkých významne
pestovaných obilnín
Prípravkom Artea Plus je možne ošetrovať
pšenicu ozimnú, pšenicu jarnú, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimnú, tritikale aj ovos
v dávke 0,4–0,5 l/ha a to v období od konca
odnožovania až fázy konca kvitnutia obilnín
(BBCH 29–69). Najvhodnejší termín aplikácie je na začiatku infekcie alebo po zistení
prvých príznakov choroby. V prípade pretrvávajúceho infekčného tlaku alebo výskytu ďalšej choroby, je možné podľa potreby
ošetrenie po troch až piatich týždňoch zopakovať.

Široké spektrum účinnosti proti
chorobám, vrátane klasových fuzarióz
Prípravok Artea Plus je určený na ošetrenie
obilnín proti všetkým dôležitým listovým
a klasovým chorobám. Poskytuje znamenitú
ochranu proti chorobám ako je napr. múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, škvrnitosti
jačmeňa alebo klasové fuzariózy.

Najvhodnejší fungicíd pre systém
jedného ošetrenia
Vďaka svojmu zloženiu poskytuje ﬂexibilné
riešenie ochrany listov aj klasov a preto je
Artea Plus ideálnym fungicídom pre úsporné technológie ochrany obilnín. V praxi to
najčastejšie býva vo fáze objavenia sa vlajkového listu (BBCH 37), ale výsledky niektorých pokusov ukazujú, že ošetrenie v tomto termíne niekedy neposkytne dostatočnú
ochranu proti neskôr nastupujúcim chorobám. Neskoršia aplikácia prípravku Artea Plus
v BBCH 39–49, býva efektívnejšia, pretože
ochráni nielen vlajkový list a druhý list pod
ním, ale aj klas, ktorý sa významne podieľa

Uplatnenie nájde aj v intenzívnych
technológiách ochrany
V tomto systéme ochrany sa Artea Plus
uplatňuje predovšetkým ako výborný TM
partner s významným kuratívnym účinkom.
Takisto sa však používa aj sólo aplikácia
v termíne T3–T3+ s cieľom zabezpečiť kvalitnú ochrany listov proti hrdziam alebo septoriózam a ochranu klasov proti klasovým
fuzariózam. Vhodným termínom na útok
proti klasovým fuzariózam je začiatok kvitnutia porastu obilnín.

Ideálny partner do tank–mix
kombinácie
Prípravok Artea Plus je výborným tank-mix
partnerom pre strobilurínové prípravky, ktorým dodáva potrebnú dávku kuratívneho
účinku. Pre takúto kombináciu sa zvyčajne
odporúča znížiť jej dávku na 0,4 l/ha. Vynikajúci výsledok dosahuje tank-mix kombinácia
s prípravkom Amistar Opti. Základné odporúčanie pre T2–T3 aplikáciu je Amistar Opti
+ Artea Plus (1,3 + 0,4 l/ha). Okrem fungicídov je Artea Plus veľmi dobre miešateľná aj
s insekticídmi, herbicídmi, regulátormi rastu
a listovými hnojivami.

Spoľahlivý prípravok, ktorý nesklame
Výborne sa osvedčila Artea Plus počas testovania v registračných pokusoch a dokazuje
svoju kvalitu aj v ďalších pokusoch nielen
pre svoju spoľahlivú účinnosť, ale aj pre pozitívny vplyv na celkové zvýšenie priemernej
úrody. Takéto výsledky dosiahla Artea Plus
v porovnaní s neošetrenou kontrolou ako aj
s inými štandardnými prípravkami používanými na ochranu obilnín.
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Profesionálna ochrana rastlín

Odborný poľnohospodársky časopis Agromanuál - Profesionální ochrana rostlin, z vydavateľstva Kurent, s.r.o. České Budějovice patrí v Českej republike medzi
najčítanejšie odborné periodiká pre poľnohospodárov. Agromanuál vychádza ako celofarebný mesačník so zameraním na ochranu, výživu a odrody rastlín,
pričom spolupracuje s odborníkmi z výskumných ústavov, šľachtiteľských staníc, renomovaných ﬁriem a ďalších odborných inštitúcií v Čechách i na Slovensku.
Nakoľko sa časopis Agromanuál stal vyhľadávaným zdrojom informácií i na Slovensku, rozhodli sme sa od roku 2009 vydávať slovensku prílohu špeciálne
pre čitateľov na Slovensku. Slovenská príloha je súčasťou 5 čísiel. Každé číslo časopisu prináša okrem aktuálnych článkov aj tabuľkové prehľady prípravkov a ich
účinnosti na jednotlivé škodlivé činitele. Agromanuál sa stal spoľahlivým zdrojom nezávislých informácií pre agronómov, súkromne hospodáriacich roľníkov,
pracovníkov v oblasti poradenstva, výskumu, výroby a distribúcie osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín i pre študentov...
Predplatné na rok 2016: € 59,88 (spolu 10 vydaní).

 Prípravky na ochranu rastlín 2016

 Botanické pesticidy

Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie o účinnosti
a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. Obilniny, kukurica,
cukrová repa, zemiaky, strukoviny,
A 2016
slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, kmín.
NOVINKKÁ VERZIA
S
SLOVEN

€ 21,00

 Přípravky na ochranu sadů a vinic 2016
Publikácia poskytuje podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave
o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v sadoch a viniciach. Obsahuje
prehľad účinnosti prípravkov do nasledovných kultúr: jabloň, hruška,
čerešňa, broskyňa, slivka, marhuľa, ríbezle, orech, egreš, jahody,
A
NOVINK
vinná réva. Publikácia vychádza v českom jazyku, avšak
€ 16,00
súčasťou katalógu je česko-slovensko-latinský slovník škodcov a chorôb.

 Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2015

€ 15,00

 Slunečnice - technologie pěstování


Strukoviny – pestovanie a použitie
Farebná knižná publikácia obsahujúca kompletné informácie o pestovaní,
ochrane a využití strukovín. Knihu pripravil kolektív odborníkov z vysokých
škôl, výskumných ústavov a praxe. Kniha je bohatá na fotodokumentáciu,
ilustrácie a nákresy.
Celofarebné vydanie, pevná väzba. Rozsah 140 strán.
Autor: Ing. Miroslav Houba, CSc. a kol., ČR

€ 12,00

Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy pšenice. Kniha má formu
farebného atlasu svyobrazením a odborným popisom ekonomicky významných
škodcov, chorôb a abionóz spolu s naznačením možných riešení v oblasti priamej
a nepriamej ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner, ČR

€ 10,95

 Škodlivé organismy ječmene
Abiotická poškození, choroby, škůdci

Komplexná technológia pestovania slnečnice. Podrobné informácie
o pestovaní, chorobách, škodcoch, výžive, výbere osiva a zbere
od popredných odborníkov na túto problematiku v Českej republike.
Autori: Málek Božetěch, Andr Jiří, Jursík Miroslav, Škarpa Petr,
Říha Karel, Kazda Jan, Richter Rostislav, ČR
Celofarebné vydanie v pevnej väzbe. Rozsah 124 strán.

€ 16,00

 Trávníky - ochrana proti chorobám, škůdcům,
plevelům a abiotickému poškození
NÉ
OBNOVE

Fotograﬁcká kniha približuje život na dedine na začiatku 20. storočia. Prináša
obraz toho, ako žili naši predkovia a čím pracovali. Kniha zachytáva základné
poľnohospodárske činnosti ako je zber, obrábanie pôdy ale i každodenný život.
Autor: Josef Pozděna, ČR
Pevná väzba. Rozsah 110 strán.

Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy jačmeňa ozimného
a jarného, určeného na sladovnícke účely. Kniha má formu farebného atlasu
s vyobrazením a odborným popisom ekonomicky významných škodcov, chorôb
a abionóz spolu s naznačením možných riešení v oblasti priamej i nepriamej
ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner, ČR

€ 10,95

 Evidencia spotreby prípravkov na ochranu
rastlín a pomocných prípravkov
2014
OVINKA

VYDANIE

N

€ 15,00

 Pohledy do minulosti - hospodaření předků

Uvedené ceny sú vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného.

€ 12,00

 Škodlivé organizmy pšenice
Abiotická poškození, choroby, škůdci

Podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti prípravkov
na ochranu rastlín. Ošetrenie koreňovej, listovej, hlúbovitej, plodonosnej,
cibuľovej zeleniny a strukovín. Nakoľko je publikácia v českom jazyku,
súčasťou je i česko – slovensko – latinský slovníček.

Súhrn infomácií o najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách
trávnikov, škodcom, burinám a abiotickým poškodeniam.
V knihe sú obsiahnuté skúsenosti z ČR i zo zahraničia.
Autor: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., ČR
Celofarebné. Rozsah 96 strán.

Kniha prináša podrobný prehľad problematiky použitia botanických pesticídov
v ochrane rastlín. Obsiahnuté sú podrobné návody na výrobu extraktov
a možnosti ich použitia. Kniha je doplnená farebnou prílohou názorne
zobrazujúce zdrojové rastliny a prejavy na ošetrovaných rastlinách.
Autor: Ing. Roman Pavela, ČR
Lepená väzba. Rozsah 132 strán vrátane farebnej prílohy.

€ 15,00

ZIA

SKÁ VER
Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín
SLOVEN
a pomocných prípravkov podľa zákona č. 405/2011 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhlášky č. 491/2011 a zákona
č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch a vyhlášky č. 477/2013.
Balenie obsahuje 3 zošity.

€ 12,60

Príjem objednávok a bližšie informácie:
PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský, Rezedová 4, 821 01 Bratislava,
Mobil: 0905 320 130, e-mail: majersky@progard.eu, www.progard.eu
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Fungicídy pre viníce a ovocné sady
Ing. Ladislav Závodský; F&N Agro Slovensko

Spoločnosť F&N Agro Slovensko
vám ponúka riešenia na fungicídnu
ochranu viniča a ovocných sadov nasledovnými prípravkami:
Rombus Trio (spiroxamine 250 g/l, tebuconazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l) predstavuje
fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym (liečebným) a eradikatívnym účinkom. Spiroxamine je moderná systémovo
pôsobiaca látka s vysokou biologickou účinnosťou s veľmi rýchlym prienikom do rastliny, kde je rovnomerne rozmiestnená v listových pletivách. Po aplikácii strácajú bunky
patogénov osmotický tlak a dochádza k odumieraniu konidiofórov, ktoré sa rozmnožujú
vetrom po celom vinohrade. Rombus Trio má
výborný “Stop efekt“ (efekt “spálenia spór“) .
Ten spôsobuje, že bunkové steny húb sa stávajú priepustnými, bunky strácajú svoj tlak
a vysychajú, čo je zvlášť dôležité pri múčnatke s veľmi rýchlym nástupom a rozvojom
infekcie. Rombus Trio je možné kombinovať
s prípravkom Cuproxat SC.
Cuproxat SC (tribázický síran meďnatý
345 g/l, z toho meď 190 g/l) je kontaktný
meďnatý fungicíd s dobrou priľnavosťou
k povrchu rastlín, odolnosťou voči poveternostným vplyvom, dobrou reziduálnou

a baktericídnou účinnosťou. Dôležitým parametrom meďnatých fungicídov je veľkosť
častíc účinnej látky. Čím sú menšie častice,
tým väčší je ich počet v objemovej jednotke, a tým je tiež daný väčší aktívny povrch
a účinnosť prípravku. Cuproxat SC obsahuje
min. 80 % úč. látky vo forme častíc menších
ako 1 mikrón, čím sa výrazne líši od klasických meďnatých fungicídov. Zníženie obsahu medi v prostredí je významný hlavne
pri viacročných kultúrach z hľadiska príjmu
živín. Pri opakovanom používaní prípravkov
s vysokým obsahom medi môže dochádzať
k jej hromadeniu v kultúrach a v pôde, a tým
aj k blokovaniu príjmu železa a niektorých
dôležitých mikroprvkov v rastlinách.

govateľných granúl určený na ochranu proti
hubovitým chorobám. Pôsobí ako kontaktný
fungicíd. Na povrchu listov vytvára ochranný ﬁlm a zabraňuje klíčeniu spór. Prípravok
má preventívny účinok s nešpeciﬁckým viacbodovým pôsobením bez rizika vzniku rezistencie patogénnych húb. Odporúčame
preventívne ošetrenie odrôd náchylných na
chrastavitosť: z jabloní napr. Golden Delicious,
Starking, Starkrimson a Spartan, z hrušiek
Boscova fľaška a Clappova.
Prolectus (fenpyrazamine 500 g/kg) je inovatívnym a priekopníckym fungicídnym prípravkom nového typu určený na hubové
ochorenia broskýň, marhúľ, nektariniek (moniliózy), ďalej viniča, zeleniny a jahôd (pleseň sivá). Má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok bez rizika vzniku rezistencie.
Pôsobí expresne translaminárne - patogéna
ničí do 24 hodín po aplikácii. Účinná látka
prípravku inhibuje biosyntézu sterolu a rast
mycélia, svojimi vlastnosťami zamedzuje
tvorbe spórov. Časť účinnej látky je viazaná
na voskový povrch rastlinných častí, a tak vytvára stabilný povlak odolný voči zrážkam už
30 min. po aplikácii. Krátkodobá ochranná lehota (pri ovocí a zelenine len 1 deň) umožňuje jeho použitie aj pri neskorých ošetreniach.

Množstvo medi použitej pri aplikácii prípravku Cuproxat SC je len 950 g/ha (ostatné meďnaté fungicídy 1500–2500 g/ha), preto používanie prípravku Cuproxat SC dlhodobo
udržiava obsah medi v pôde na prijateľnej
úrovni. Aj z týchto dôvodov má Cuproxat SC
povolenie na používanie v integrovanej
a ekologickej produkcii. Použitie Cuproxat SC
je bez rizika možnosti vytvorenia rezistencie
patogéna na prípravok.
Penncozeb 75 WG (mancozeb 75 %) je fungicídny prípravok vo forme vodou disper-



Osvedčená preventívna medicína

Cuproxat® SC

Nando® 500 SC

Prolectus®

Účinná látka: tribázický síran meďnatý 345 g/l

Účinná látka: 500 g/l fluazinam

Účinná látka: Fenpyrazamine 500 g/kg

Meďnatý fungicíd určený na ochranu viniča, chmeľu, broskýň
a rajčiakov proti hubovým chorobám.

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného
suspenzného koncetrátu pre riedenie vodou určeného
na ošetrenie zemiakov proti plesni zemiakovej.

Fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl
určený proti hubovým chorobám vo viniči, zelenine,
jahodách, broskyniach a nektarinkách.

Rombus® Trio

Penncozeb® 75 WG

Účinná látka: Spiroxamin 250 g/l, Tebuconazol 167 g/l,
Triadimenol 43 g/l

Účinná látka: mancozeb 75 %

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného
koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti
hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.

Konzultujte
Kyzeková Barbora
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu proti hubovitým chorobám
pšenice jarnej, pšenice ozimnej – septorióza pšenice, hrdze; zemiaka - pleseň zemiaková; jablone – chrastavitosť jabĺk;
cibule – pleseň cibule.

s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia!
Závodský Ladislav
Marián Macko
Mária Lichvárová
0903 730 489
0948 979 399
0903 265 509
zavodsky@fnagro.sk
macko@fnagro.sk
lichvarova@fnagro.sk

Fungicídy pre viníce a ovocné sady

F&N Agro Slovensko spol. s r.o.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29
fnagro@fnagro.sk, www.fnagro.sk

Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2016

5

Ochrana

Vybrané druhy pestovaných korenín
a ich antimikrobiálne účinky
Doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, Ph.D., Ing. et Ing. Marián Sudzina, Ph.D., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, Ph.D.;
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pestovanie rôznych druhov zeleniny je v posledných obdobiach často krát
„skloňované“ s aktuálnym zameraním pre jej špeciﬁcké danosti vo vzťahu jej
účinkov pre spotrebiteľov, pričom okrem známych výživových sú vyzdvihované
práve i výraznejšie antimikrobiálne účinky niektorých druhov, ktoré sú i z týchto dôvodov intenzívnejšie začleňované v malopestovateľskom prostredí.

Množstvo druhov zeleniny bežne pestovaných i v záhradkárskom prostredí sú najčastejšie využívané ako čerstvé potraviny
pre priamy konzum, alebo spracovávané konzervované. Avšak v širokom sortimente
pestovanej zeleniny sú druhy pri, ktorých
„pozabúdame“ na ich postavenie ako účelových korenín. Je však potrebné zdôrazniť,
že sú ich oprávnenými zástupcami, ktorými
efektívne okrem farby potravín nimi upravujeme i chuť a vôňu. I v dôsledku ich vyžívania
v rôznych formách - sušenej, mletej a jednotlivých nadzemných či podzemných častí je
vodná aktivita, obsah vody nízky, a tým i eliminovaný rast mikroorganizmov.
K takýmto i v stredoeurópskych pestovateľských podmienkach najčastejším druhom
rastlín a v nadväznosti na používanie ich
jednotlivých častí pre tieto účely z hľadiska
využívania príkladovo uvádzame:

petržlen záhradný koreňový (Petroselinum
hortesne conv. radicosum), cesnak kuchynský (Allium sativum)  podzemná časť;

bazalka pravá (Ocimum basillicum), kôpor
voňavý (Anethum graveolens), petržlen záhradný kučeravý (Petroselinum hortense
conv. crispum)  listy, vňať;

papriky koreninové (Capsicum annuum)
 plody.
I v súvislosti s fyziologickými účinkami je nutné na zameranie sa nielen v pestovateľskom
sortimente ale i vo výbere ku konzumentov
práve na korenie  k druhom, ktoré je prospešné a prospešne neškodné.
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Vo väčšine európskych krajín k reprezentantom takýchto druhov korením právo patrí
i cesnak (Allium sativum), pri ktorom okrem
iných pre organizmus konzumentov významných chemických látok je namieste uviesť
allicin, ktorý je hlavným nositeľom antibiotických, antimykotických a radu ďalších účinných vlastností tejto cibuľovej zeleniny. Z prírodných antibiotík bez organicky viazanej
síry pri tejto zelenine je potrebné zdôrazniť
taktiež allistatit, garlicín.

rasca lúčna (Carum carvi), ktorej k svetovým
dodávateľom patria regióny Nemecka a Holandska, pričom v najväčšom rozsahu sú jej
plody ako súčasť koreniacich zmesí využívané v potravinárstve. V rámci chemického zloženia je potrebné nielen pre bežných
konzumentov zdôrazniť, že v plodoch tejto
pestovateľsky obľúbenej rastline je taktiež
vysoký obsah draslíka (1350 mg na 100 g),
vápnika (650–1000 mg na 100 g), ak nezanedbateľným patria i bielkoviny.

K tradičným i v súčasnosti stále „populárnym“ pestovaným dvojročným bylinám patrí

V sortimente paprík k tejto skupine patrí
i paprika kríčkovitá - chilli (Capsicum fru-

pseudomonády

streptokoky

mikrokoky

Prehľad
príkladových
mikroorganizmov
zastúpených v korení

ﬂavobaktérie

sporulujúce baktérie, najviac skupiny
subtilis - mesentericus
Schéma 1: Prehľad príkladových mikroorganizmov zastúpených v korení

Vybrané druhy pestovaných korenín a ich antimikrobiálne účinky
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Kedy je najideálnejšia aplikácia
herbicídu v kukurici?
Ing. Matúš Czakó; BASF
foto: M. Demo

Pre kukuricu je veľmi dôležité včasné odstránenie konkurencie burín, a zároveň
čo najmenšia fytotoxicita používaných prípravkov. Ak nebudú dodržané tieto
dve požiadavky, odzrkadlí sa to s určitosťou na výnose a zdraví kukurice. Preemergentné alebo skoré postemergentné ošetrenie proti burinám vyhovuje
kukurici viac ako klasické postemergentné ošetrenie vo fáze 5–6 listov kukurice. Táto aplikácia je ideálna pri silnom zaburinení predovšetkým jednoročnými
burinami (ježatka, mrlíky, láskavce a ďalšie).

né trávovité buriny - mohár, stoklasy, proso,
cirok, prstovku krvavú a ovos hluchý. Akris®
vypáli nielen jednoročné trávy, popolom ľahnú všetky dvojklíčnolistové buriny do fázy
2–6 pravých listov - zemedym, rumančeky,
láskavce, hluchavky, pakosty, drchnička roľná,
mrlík biely, bažanka ročná a iné.

Posledné roky boli teplejšie, a tým aj suchšie.
Ak po zasiatí kukurice nastane opäť počasie
bez zrážok, je možné počkať s aplikáciou herbicídov, kým nevzídu prvé buriny. V tej dobe
je už väčšinou vzídená aj kukurica, obvykle vo
fáze 2–3 listov, obdobie skorej postmergentnej
aplikácie. Tento spôsob ošetrenia znižuje riziko
zlyhania zásahu za sucha, a zároveň odstraňuje nežiaduce buriny z porastu ešte skôr, kým
začnú konkurovať kukurici. Z hľadiska selektivity je dokonca skorá postmergetná aplikácia
pre kukuricu prijateľnejšia. Trendy trhu dokazujú, že práve tento spôsob ošetrenia je stále
obľúbenejší a jeho podiel stabilne narastá už
niekoľko rokov po sebe. Ak chcete mať buriny vypálené od začiatku, mala by sa aplikácia
v období vzídenia až krátko po vzídení stať základom ochrany kukurice proti burinám.

Prečo použiť Akris®?

Akris®, herbicíd do kukurice, spĺňa všetky horeuvedené tvrdenia. Vyznačuje sa vysokou
selektivitou voči kukurici s ideálnou kombináciou dobre známych účinných látok, ter-
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buthylazin a dimethenamid-P, s novou pridanou hodnotou. Jeho nižšia závislosť na
pôdnej vlhkosti vďaka vyššej rozpustnosti
dimethenamidu-P spôsobuje väčšiu mobilitu v pôde, a tým istejší účinok za sucha a na
ťažkých pôdach.
Svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do zapojenia
porastu. Po zbere nijako neobmedzuje výsevy
následných plodín. Akris® účinkuje na buriny
reziduálne (cez pôdu) aj čiastočne kontaktne (cez list), preto je možná preemergentná aj
skorá postemergetná aplikácia (1–3 listy kukurice). Je to jediný preemergent s možnosťou
použitia do 6. listu podľa registrácie. Akris®
kontroluje buriny počas ich klíčenia, vzchádzania a krátko po vzídení. Najlepší herbicíd
na ježatku (až do fázy 2 listov) s reziduálnym
pôsobením. Podľa doc. Jursíka z ČZU v Prahe
je dimethenamid-D špičkou medzi pôdnymi
herbicídmi v účinku na ježatku kuriu. Tak isto
má aj výborný účinok aj na ďalšie jednoroč-


najúčinnejší pôdny herbicíd proti ježatke,

minimálna závislosť na pôdnej vlhkosti
a výborná pohyblivosť v pôde,

flexibilita použitia: možnosť použitia preemergentne, skoro post. aj postemergentne,

účinkuje na široké spektrum jednoročných
trávovitých a dvojklíčnolistových burín.

Doporučenie k aplikácii
Ak chcete použit Akris® sólo, tak preemergentne až skoro postemergentne. Odporúčaná aplikačná dávka je 3,0 l/ha Akrisu spolu
s 200–400 l vody. Osvedčené účinné látky sú
tentoraz v ready-mix formulácii, z čoho vyplýva jednoduchá manipulácia a aplikácia.
Ak vám niektoré buriny prerastú, je možnosť
použiť Akris® ako partnera postmergentne
s dávkou 2,0 l/ha + partner. Akris® je preto
ﬂexibilný herbicíd so selektivitou za všetkých
podmienok, ktorý môžete použiť v každej situácii, aby ste vypálili buriny z vašej kukurice.


Neošetrená kontrola (13.8.2015, Piešťany)

Akris® 3,0 l/ha (13. 8. 2015, Piešťany)

Kedy je najideálnejšia aplikácia herbicídu v kukurici?
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Akris

®

vypáli
buriny
z kukurice

www.agro.basf.sk/
Produktový katalóg/Akris

- jediný preemergent s možnosťou použitia
do 6. listu podľa registrácie
- unikátna účinná látka DMTA-P
s účinnosťou za sucha
- selektivita za všetkých podmienok
- možnosť opakovanej aplikácie v ďalších rokoch
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Kukurica - herbicídy
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Fáza kukurice

ADENGO SC
isoxaflutole,
thiencarbazone-methyl

AFALON 45 SC
linuron

AKRIS
dimethenamid-P,
terbuthylazine

Teplota počas
aplikácie

8. list vyvinutý

7. list vyvinutý

6. list vyvinutý

5. list vyvinutý

4. list vyvinutý

3. list vyvinutý

2. list vyvinutý

1. list vyvinutý

4

10:90

2–3
týždne

 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy

* RN

2

70:30

6–8
týždňov

 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy

* RN

80:20

3–4
mesiace

 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy

* RN

80:20

Niekoľko
týždňov

80:20

6–8
týždňov

 Jednoročné dvojklíč. buriny

2

* RN

10–25 °C

3

20:80

7–23 °C

4

10:90

BUCTRIL EXTRA
bromoxynil

CALLAM
dicamba, tritosulfuron

CALLISTO 480 SC
mesotrione

CALLISTO 100 SC
mesotrione

CAMIX
mesotrione, S-metolachlor

CASPER 55 WG
dicamba, prosulfuron

CLIOPHAR 300 SL
clopyralid

10

Kukurica - herbicídy

6–8
týždňov

2

0:100

0

10–23 °C

6

0:100

0

80:20

6–8
týždňov

 Jednoročné dvojklíč. buriny
pethoxamid, terbuthylazine  Jednoročné trávy
bromoxynil

80:20
10–23 °C

BOLTON DUO

BROMOTRIL 25 SC

(hod.)

10–25 °C

 Jednoročné dvojklíč. buriny
pethoxamid, terbuthylazine  Jednoročné trávy
 Jednoročné dvojklíč. buriny
ARIGO
 Trváce dvojklíč. buriny
mesotrione, nicosulfuron,
 Jednoročné trávy
rimsulfuron
 Trváce trávy
 Jednoročné dvojklíč. buriny
ARRAT
 Trváce dvojklíč. buriny
dicamba, tritosulfuron
 Jednoročné dvojklíč. buriny
BALATON
pethoxamid, terbuthylazine  Jednoročné trávy
BARCLAY HURLER 200  Jednoročné dvojklíč. buriny
 Trváce dvojklíč. buriny
fluroxypyr
bentazone

1. list vystupuje
z koleoptile

 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy
 Trváce trávy

ALTAK

BASAGRAN SUPER

vzchádzanie 09

Reziduálna
účinnosť

nicosulfuron

pôda:list %

ACCENT 75 WG

Cielové buriny

PRE aplikácia

Herbicíd

PRSZ aplikácia

POST aplikácia

18

Príjem účinnej látky

10

Odstup dažďa
od POST aplikácie

09

* Rel. nezávislé na teplote

00

 Jednoročné dvojklíč. buriny

7–23 °C

2

0:100

0

 Jednoročné dvojklíč. buriny

7–20 °C

6

0:100

0

7–23 °C

4

10:90

Nad 15 °C

2

20:80

Nad 15 °C

2

20:80

 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Trváce dvojklíč. buriny
 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy
 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy
 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Jednoročné trávy
 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Trváce dvojklíč. buriny
 Jednoročné dvojklíč. buriny
 Trváce dvojklíč. buriny

* RN

60:40

10–25 °C

10:90

10–23 °C

2

5:95

1–2
mesiace
1–2
mesiace
1–2
mesiace

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

 POST od 2. do 6. listu (BBCH 12–16)
Pýr: 80 g
• Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm, výrazne Max.
60 g + 0,1% TREND 90/200–400 l
potláča pichliač
750 g/kg nicosulfuron
B WG
Jednoročné trávy: 55 g
úč.l./
• Delená aplikácia (pýr): 1. apl. 50 g/ha
PHO
F&N Agro
ha/rok + 0,1% TREND 90 /200–400 l
od 2. listu kukurice, 2. apl. 30 g/ha
asi 2 týždne po prvom ošetrení

(ceny z roku 2015)

HRAC
Zástupca

Termín aplikácie

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha

Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

Formulácia

Herbicíd

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Manuál

ACCENT 75 WG

46–65 €

ADENGO SC

 PRE do 3–5 dní po výseve
225 g/l isoxaflutole,
F
 SPOST do 3 listov kukurice (BBCH 13),
90 g/l thiencarbazone-methyl, B SC
dvojklíčnolistové buriny do 4 pravých
150 g/l cyprosulfamide (safener)
listov, jednoročné trávy do 3 listov
PHO
Bayer

1

0,4 l/200–400 l

63 €

1

1,5–2,0 l/400–600 l

39–52 €

1

2,0–3,0 l/200–400 l

34–51 €

AFALON 45 SC
450 g/l linuron
SPe

C SC  PRE do 3 dní po sejbe
ADAMA

 PRE
280 g/l dimethenamid-P,
K
 POST do 6 listov kukurice (BBCH 16),
SE
250 g/l terbuthylazine
C
ježatka do 2. listu, dvojklíčnolistové
buriny max. do 2 pravých listov
PHO|SPe
BASF

AKRIS

ALTAK
300 g/l pethoxamid,
250 g/l terbuthylazine

K
SE  PRE do 3 dní po sejbe
C
Lucagra

1

3,5–4,0 l/200–400 l

1

330 g + 0,1% TREND 90
200–400 l

71 €

1

0,2 kg/200–400 l + z

21 €

3,5–4,0 l/200–400 l

60–68 €

1

1,0 l/200–400 l

25 €

1

1,5–2,0 l/200–400 l

56–74 €

ARIGO 51 WG

 POST od 2. do 8. listu (BBCH 12–18)
360 g/kg mesotrione,
F
• Dvojklíčnolistové buriny 2–5 listov,
120 g/kg nicosulfuron,
B WG
trávovité buriny 3–5 listov (výška
30 g/kg rimsulfuron
B
15–20 cm)
PHO|SPe DuPont (MV-servis)

ARRAT
500 g/kg dicamba,
250 g/kg tritosulfuron
PHO|SPe

 POST od 3. do 5. listu kukurice
O
WG (BBCH 13–15)
B
• Buriny 2–6 listov
BASF

BALATON
300 g/l pethoxamid,
K
SE  PRE do 3 dní po sejbe
250 g/l terbuthylazine
C
Dow AgroSciences
 POST od 3. do 6. listu kukurice
(BBCH 13–16), max. do výšky kukurice
200 g/l fluroxypyr
O SL
20 cm
• Buriny do max. 6 listov, lipkavec hubí
Sumi Agro
vo všetkých fázach
 POST od 1. do 4. listu, do 20 cm výšky
(BBCH 11–14)
BASAGRAN SUPER
• Citlivé buriny 2–4 (5) pravé listy,
480 g/l bentazone,
C
SL lipkavec do 3 praslenov
150 g/l aktivátor
• Nižšia dávka: buriny do 2 pravých listov
PHO|SPe
BASF
a za vhodných podmienok (vyššia
teplota a vyššia vlhkosť)

BARCLAY HURLER 200

14
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Poznámky k aplikácii

• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín

• Kvalitná príprava pôdy a dostatočná pôdna
vlhkosť zvyšujú účinnosť
• Reaktivácia účinnosti po dažďových zrážkach
(10–15 mm do 14 dní od aplikácie)
• Pri SPOST aplikácii a a dobré vlhkosti pôdy potláča pichliač, pýr, ovos hluchý, pupenec, prasličku
• Dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd
• Dodržať odporúčanú hĺbku výsevu
• Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky
po aplikácii zvyšujú účinnosť
• Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu
uvedeného rozsahu dávok
• Dobre pripravená pôda bez hrúd
• Vyššia pôdna vlhkosť a zrážky po aplikácii
zvyšujú účinnosť
• Pôda bez hrúd, dostatočná pôdna vlhkosť
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Nižšie dávky pre ľahké, vyššie dávky pre
stredné a ťažšie pôdy
• Max. dávka pri výskyte lipkavca, ježatky,
pohánkovca
• Po chladnej perióde (teploty nižšie ako 10 °C)
alebo dlhšom období zrážok ošetrujte až
po obnovení rastu a vytvorení voskovej vrstvičky na listoch kukurice
• Neaplikovať na vlhké rastliny (po rose alebo
po daždi)
• Aplikujte vždy sa zmáčadlom TREND
• Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt
• Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí vhodnom
pre rast plodiny
• V prípade horších klimatických podmienok
aplikácia sa zmáčadlom
• Pôda bez hrúd, dostatočná pôdna vlhkosť
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Nižšie dávky pre ľahké, vyššie dávky pre
stredné a ťažšie pôdy
• Max. dávka pri výskyte lipkavca, ježatky,
pohánkovca
• Teplo a vlhko podporujú účinnosť (počas
ošetrenia a do 5 dní po ošetrení by min. teplota
za celý deň nemala klesnúť pod 8 ° C)
• Aktívny rast burín
• Aplikáciou vo večerných hodinách stúpa účinnosť
• Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou (plodina nesmie zakrývať buriny)
• Teplo, vlhko a aktívny rast burín podporujú účinok
• Max. dávka za zhoršených podmienok (nižšie
teploty, nižšia vzdušná vlhkosť)
• Aplikácia na suchý porast, opt. pri oblačnom
počasí, prípadné zrána alebo k večeru

Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2016
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Ježatka kuria

Ovos hluchý

Pýr plazivý

Ambrózia
palinolistá

Durman obyčajný

Hluchavky

Horčiak

Hviezdica
prostredná

Iva voškovníkovitá

Konopnica
napuchnutá

Láskavec

Lipkavec obyčajný

Loboda

Mliečnik

Mrlík

Pakosty

Peniažtek roľný

Podslnečník
Theofrastov

Pohánkovec ovíjavý

Repka výmrv

Rumančeky

Slnečnica výmrv

Voškovník
obyčajný

Zemedym lekársky

Pichliač roľný

Pupenec roľný

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná
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Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

Zástupca

Chemická
skupina

Max. počet
aplikácií za
vegetáciu

Insekticíd

Formulácia

Kukurica - insekticídy
Použitie proti škodlivému činiteľu
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina
Drôtovce
Elateridae

AMPLIGO 150 ZC (R)
100 g/l chlorantraniliprole,
50 g/l lambda-cyhalothrin
Syngenta

ZC

Diamidy
Pyretroidy

1

SC

Diamidy

2

EW

Pyretroidy

2

EW

Pyretroidy

2

G

Pyretroidy

EW

Pyretroidy

SC

Diacylhydraziny

Ochranná doba (dni)
Kukuričiar koreňový
Mora bavlníková
Diabrotica virgifera
Helicoverpa armigera
0,2 l/300–600 l
OD 7
BBCH 34–75

Slimáky a slizniaky
Helicidae, Limacidae

Vedľajšia účinnosť

CORAGEN 20 SC
200 g/l chlorantraniliprole
PHO
DuPont (MV-servis)

Vedľajšia účinnosť

Kukurica na zrno
Imága
0,25 l/200–600 l
OD 30
Kukurica na zrno
Imága
0,25 l/200–600 l
OD 30

DECIS EW 50
50 g/l deltamethrin
SPe

Bayer

DELTA EW 50
50 g/l deltamethrin
SPe
Agro Aliance

FORCE 1,5 G
15 g/kg tefluthrin

12–15 kg/ha
75–100 g/100 m
radu

Syngenta

FURY 10 EW
100 g/l zeta-cypermethrin
PHO|Včely|SPe
F&N Agro

12–15 kg/ha
75–100 g/100 m radu
0,375 l/200–400 l
OD 56
BBCH 12–59 alebo BBCH 71–87

1

0,7 l/400 l
OD 3
Na začiatku liahnutia
húseníc

INTEGRO
240 g/l methoxyfenozide
PHO
Dow AgroSciences

(R)
Kukurica na zrno
Imága
0,3–0,4 l/200–600 l
OD 7

KARATE ZEON 5 CS
50 g/l lambda-cyhalothrin
Syngenta

CS

Pyretroidy

2

G

Organofosfáty

RB

Aldehydy

Max.
17,5 kg/ha

WG

Karbamáty

2

(R)
Kukurica na zrno
Húsenice
0,25 l/200–600 l

KENTAUR 5 G
50 g/kg chlorpyrifos

8,0–10,0 kg

Arysta

METAREX INOV
40 g/kg metaldehyde
Agro Aliance

4,0 kg *
5,0 kg **
Do BBCH 15

PIRIMOR 50 WG
500 g/kg pirimicarb
Syngenta

PYRINEX SUPREME
12 g/l beta-cyfluthrin,
ZW
250 g/l chlorpyrifos
(CS+EW)
Včely|SPe
ADAMA

Pyretroidy,
Organofosfáty

1

CS

Pyretroidy

1

WG

Oxadiaziny

2

Imága
1,0–1,25 l/200–300 l
OD 45
BBCH 65–73

1,0–1,25 l/200–300 l
OD 45
BBCH 65–73, podľa
signalizácie

Imága
125 g/300–800 l
V čase hromadnej invázie,
najneskôr BBCH 87

Vedľajšia účinnosť

SPARVIERO
100 g/l lambda-cyhalothrin
Včely|SPe
ASRA

STEWARD
300 g/kg indoxacarb
SPe
DuPont (MV-servis)

Vysvetlivky: * zapracovaním do pôdy pri sejbe, ** povrchovým rozmetaním

28
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Váš poklad
bude v bezpečí

Novinka

Custodia
Výhody použitia:
• preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
• translaminárne, systémové a reziduálne pôsobenie
(3–8 týždňov)
• green efekt - dlhšie obdobie tvorby úrody,
lepšie kvalitatívne parametre produkcie
• redukuje stres ošetrených plodín
• biela hniloba, fóma, černe i pleseň sivá
• odolnosť proti zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii
• vylepšený eko-toxikologický profil

Custodia je kombinovaný
systémový fungicíd do repky
proti bielej hnilobe. Vyvinutý
špeciálne pre aplikáciu do
kvetu v dávke 1 l/ha.
Účinné látky:
tebuconazole 200 g/l
azoxystrobin 120 g/l
Balenie: 5 l

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

