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BRANNTKALK
Obsah: min. 92 % CaO (najkoncentrovanejšia forma CaO)
Štruktúra: 3–8 mm (materiál rozomletý na múku a následne granulovaný)
Balenie: big-bag 1 000 kg
Pôvod tovaru: Rakúsko
Aplikácia: rozmetadlom naširoko

VLASTNOSTI / DÁVKOVANIE
 výborná rozpustnosť, rýchly nástup účinku
 dezinfekčný účinok v pôde
 aplikácia v jeseni: na strnisko (na povrch/zapracovať do pôdy)
 aplikácia v jari: pri prvom možnom vstupe do porastu v rámci 
predsejbovej prípravy pôdy
 produkt určený pre ťažšie pôdy
 na porovnanie: 1 kg CaCO3 = približne 0,56 kg vápnika (CaO)
 dávka: 300–500 kg/ha (najčastejšie v dávke 300 kg/ha)

Po prepočte na obsah vápnika (CaO) najlacnejšia a najúčinnejšia forma vápnenia.

BRANNTKALK®
Pálené vápno vyrábané spracovaním vápenca 
pri teplote 1 100 °C

JESENNÁ A JARNÁ APLIKÁCIA

KALKKORN®    90 % CaCO3  (50 %CaO)
KALKKORN® S    80 % CaCO3 + 15 % CaSO4 (48 %CaO)
Balenie: big-bag 1 000 kg
Pôvod tovaru: Rakúsko
Aplikácia: rozmetadlom naširoko
Štruktúra: 2–6 mm

VLASTNOSTI / DÁVKOVANIE
 dolomitický vápenec rozomletý na jemnú múku a následne granulovaný
 produkt určený na ľahšie/piesočnaté pôdy
 možnosť aplikácie na vzídený porast
 dávka: 300–500 kg/ha (najčastejšie v dávke 300 kg/ha)

KALKKORN®
KALKKORN® S (vápenaté hnojivo s obsahom síry)

JESENNÁ A JARNÁ APLIKÁCIA

RWA Slovakia spol. s r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava 214, tel.: 02/4020 1111, 
fax: 02/4020 1112, 4020 1133, e-mail: rwaba@rwaslovakia.sk, www.rwa.sk
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Na Slovensku máme široké burinné 

spektrum. Od jednoklíčnolistových 

a dvojklíčnolistových cez jednoročné 

až po trváce buriny. V každom regió-

ne Slovenska a u každého hospodá-

ra sa na parcelách nachádzajú rôzne 

druhy burín. Z pohľadu ničenia a lik-

vidácie by som ich mohol označiť za 

tie, ktorých sa dokážeme zbaviť ťaž-

šie alebo ľahšie. 

Jednou z hlavných domén herbicídnych prí-
pravkov do kukurice od Syngenty je aj ne-
uveriteľná fl exibilita a prispôsobivosť k  rôz-
nym typom počasia a húževnatosti širokého 
spektra burín voči prípravkom. To môže mať 
samozrejme vplyv na kvalitu účinnosti jed-
notlivých prípravkov. Z tohto dôvodu každý 
dobrý hospodár hľadá ten správny variant 
alebo kombináciu prípravkov, práve na svoje 
burinné spektrum vo svojej lokalite a na svo-
jej kukuričnej parcele. V  minulej sezóne sa 
opäť prejavila rôznorodosť počasia a priebeh 
jari, čo spôsobilo pestovateľom nemalé prob-
lémy pri hľadaní správnej voľby ošetrenia.

Minuloročná jar bola charakteristická tým, 
že buriny boli húževnaté a vďaka chladnému 
počasiu neboli až tak aktívne v raste. Účinné 
látky nerozvádzali dostatočne intenzívne vo 
svojich pletivách. Mnoho burín malo súčas-
ne zosilnenú povrchovú vrstvu na listoch, čo 
bolo problematické práve pre niektoré prí-
pravky, ktoré majú horšiu formuláciu, zmá-
čadlá či biokinetiku na prienik povrchovými 
štruktúrami listov do pletív. Asi najvýraznej-
ším príkladom bol mrlík biely, u  ktorého 
doslova zlyhávali niektoré prípravky a  boli 
nutné mnohé opravné aplikácie. Produkty 
od Syngenty sa vyznačujú veľmi dobrým 
technickým profi lom účinných látok a zabu-
dovaných zmáčadiel. Ohlasy z pestovateľskej 
praxe boli pozitívne, pretože ich naše herbi-
cídy nesklamali ani v tak nepriaznivom roku 
ako bol ten uplynulý. Účinnosť bola výbor-
ná aj na komplikovanejších parcelách a  pri 
opravných aplikáciách po neúčinnosti kon-
kurenčných herbicídov.

Obľube sa tešia skoré postemergent-

né aplikácie

Skorá postemergentná aplikácia začína stále 
viac naberať na obľube. Mnoho pestovateľov 
ju začína preferovať pred klasickou preemer-
gentnou. Výhodou je práve kombinovaný 
účinok herbicídu cez list a  pôdu, takže ste 
menej závislí na pôdnej vlhkosti a  súčasne 
máte zabezpečený reziduálny účinok, preto-
že porast zostáva čistý až do zberu.

Lumax Fix-Pro Pack

Lumax 537,5 SE, ako jediný pôdno-listový 
herbicíd do kukurice, patrí k absolútnej špič-
ke. Kombinuje 3 účinné látky (terbuthyl azine, 
S-metolachlor a  mesotrione), ktoré majú 
pôdny účinok a súčasne 2 z nich aj listový. 
Vďaka tomu dokáže prípravok kontrolovať 
aj buriny ako ľuľok čierny, podslnečník, 

silne retarduje pichliač. Jediným limitujú-
cim faktorom pre aplikáciu je rastová fáza 
ježatky maximálne 2–3 pravé listy. V minu-
loročnej sezóne no i  v  tých predchádzajú-
cich patril Lumax, bez ohľadu na priebeh 
počasia, k  produktom s  najspoľahlivejšou 
účinnosťou a  prakticky nulovou potrebou 
opravných aplikácií. A práve preto je balíček 
Lumax Fix-Pro Pack tou najlepšou kombiná-
ciou 3 účinných látok a zmáčadla Fix-Pro pre 
skoré postemergentné ošetrenie do vašich 
kukuríc. Táto kombinácia je naozaj špičkou 
originálneho a spoľahlivého riešenia vo va-
šej kukurici.

Postemergentné balíčky 

od Syngenty sú spoľahlivé a lacnejšie

Naše balíčky sú medzi pestovateľmi obľú-
bené aj preto, že sa na ne môžu spoľahnúť 
na základe dobrých skúsenosti z predošlých 
sezón, ale hlavne sú lacnejšie ako nákup sólo 
prípravkov. V segmente postemergentných 
aplikácií máme pre vás herbicíd Elumis a dva 
balíčky, ktoré obsahujú maximálnu pýro-
hubnú dávku nicosulfuronu pre spoľahlivú 
účinnosť na trváce trávy a taktiež teplomilné 
buriny ako prosa, cirok, mohár a iné.

Callisto Milagro 4 SC Pack 

Tradičné a spoľahlivé zloženie účinných látok 
mesotrione a nicosulfuron dostalo už v roku 
2016 nový rozmer vďaka špičkovým zabudo-
vaným listovým zmáčadlám nachádzajúcim 
sa v prípravku Callisto 100 SC a zároveň vďa-
ka kvalitnej SC formulácii Milagro 4 SC. Vý-
sledkom je kombinácia Callisto Milagro 4 SC 
pack, ktorá nepotrebuje žiadne ďalšie zmá-

čadlá. Má vyššiu účinnosť na dvojklíčnolis-
tové i  trávovité buriny. Je špecialistom na 
mrlík, durman, podslnečník, ľuľok. Súčas-
ne poskytuje reziduálnu pôdnu účinnosť na 
dvojklíčnolistové buriny vďaka účinnej látke 
mesotrione. Táto kombinácia je navyše veľmi 
tolerantná na kukuricu aj v  neskorších ras-
tových fázach. Veľká výhoda špičkovej for-
mulácie v Callisto 100 SC sa naplno prejavila 
v účinnosti na mrlíky v predošlej sezóne, kde 
najmodernejší systém zmáčadiel odviedol 
precíznu prácu.

Obdobou balíčka Callisto Milagro 4 SC Pack 
je prípravok Elumis, ktorý má rovnaké účin-
né látky a zabudovanú OD formuláciu (olejo-
vá disperzia). Jeho výhodu je jednoduchosť 
pri manipulácii, lebo všetko potrebné je už 
namiešané v jednom balení. 

Casper Milagro 4 SC Pack

Táto veľmi silná kombinácia troch účinných 
látok prosulfuron, dicamba a nicosulfuron za-
isťuje v postemergentnom segmente najšir-
šie spektrum účinnosti. Veľmi rýchly nástup 
účinnosti je viditeľný už 1–2 dni po aplikácii. 
Účinok je zaručený na jednoročné i  trváce 
trávy vrátane pýru, prosa, taktiež na jedno-
ročné aj trváce dvojklíčnolistové buriny vrá-
tane pichliača. Najlepší účinok dosiahnete pri 
aplikácii nad 10 °C a do rastovej fázy 6 pra-
vých listov kukurice. Casper Milagro 4 SC 
Pack patrí vďaka svojej spoľahlivosti a kom-
pletnosti účinku medzi naše najvyužívanej-
šie riešenia v herbicídnej ochrane kukurice.

Do každého segmentu aplikácie si môžete 
vybrať spoľahlivé riešenie, ktoré je jedným 
z  dôležitých prvkov k  dosiahnutiu finálnej 
úrody. Kombinácia herbicídnych prípravkov 
do kukurice v podobe herbicídnych balíčkov 
je tým správnym a  lacnejším riešením pre 
vašu čistú a spokojnú kukuricu.



Čistá kukurica je spokojná kukurica
Ing. Roman Šuráni; Syngenta Slovakia

Špičková účinnosť balíčka Lumax Fix-Pro Pack Callisto Milagro 4 SC Pack si poradil i s hustým 
zaburinením mrlíkom



• Komplexné a spoľahlivé riešenia šité na mieru všetkým pestovateľom
• Vynikajúca cena v porovnaní so sólo prípravkami
• Pre bližšie informácie kontaktujte svojho regionálneho obchodného zástupcu

Ošetriť alebo ušetriť?
S našimi balíčkami dokážete na jar oboje

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. www.syngenta.sk

Callisto® 
Milagro® 4 SC Pack 
na ošetrenie 20 ha 
kukurice 

Casper® 
Milagro® 4 SC Pack 
na ošetrenie 20 ha 
kukurice  

Lumax® 
Fix-Pro® Pack 
na ošetrenie 10 ha 
kukurice  

Moddus® 
Stereo® Pack 
na ošetrenie 25 ha 
pšenice a jačmeňa ozimného 
alebo 30 ha jačmeňa jarného

oje

AKCIA



Ochrana

4 Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2019Karanténne skočky, molice a drozofi la

Skočky

Skočky sú bežne a veľmi početne rozšírený 
druh hmyzu na poľných plodinách a najmä 
na zelenine: poľná, čierna, kapustová, rep-
ková, repová, obilná, ľanová, chmeľová, sta-
vikrvová a iné.

Západ Európy je ohrozený novým rodom 
skočiek Epitrix spp. Skočky patriace do rodu 
Epitrix spp. (E.  cumeris, similaris, subcrinita 
a  tuberis) pochádzajú so Severnej Ameriky. 
V rámci EPPO druhy E. cumeris a E. similaris sú 
zaradené do zoznamu EPPO A2, sú to škod-
livé organizmy, ktoré sa vyskytujú v regióne 
EPPO a odporúča sa ich regulovať ako karan-
ténne škodlivé organizmy (výskyt potvrdený 
v Portugalsku - kontinentálna časť a Azorské 
ostrovy a v Španielsku - kontinentálna časť). 
Druhy E. subcrinita a E. tuberis sa v EPPO re-
gióne nevyskytujú, sú zaradené do zoznamu 
EPPO A1, ktoré sa odporúčajú regulovať ako 
karanténne škodlivé organizmy.

Hlavní hostitelia skočiek rodu Epitrix spp. sú 
rastliny z čeľade Solanaceae: zemiaky, rajči-
ny, baklažán, tabak, paprika, buriny, hlavne: 
durman obyčajný a  ľuľok čierny. Dospelce 
sa môžu príležitostne živiť aj na rastlinách 
patriacich do čeľade mrlíkovitých (Chenopo-
diaceae), tekvicovitých (Cucurbitaceae), a bô-
bovitých (Fabaceae).

Skočky rodu Epitrix  spp. sa živia listami, do 
ktorých vyhrýzajú cca 1–1,5  mm okrúhle 
otvory, spôsobujú tzv. dierkovitosť listov 
(skočka zemiaková, ktorá sa vyskytuje v na-
šich podmienkach a nepatrí medzi význam-
né škodlivé organizmy, môže vyžierať až 
3  mm veľké otvory). Častejšie sa vyskytujú 
na vrchnej strane listov. Dospelce sa zdr-
žiavajú na všetkých nadzemných častiach 
rastlín, ale aj na povrchu pôdy. Poškodenie 
nadzemných častí rastlín zvyčajne nemá veľ-

ký hospodársky význam. Larvy poškodzujú 
koreňový systém hostiteľských rastlín, u ze-
miakov poškodzujú zemiaky. Spôsobujú po-
vrchové požerky v  podobe rozpraskaných 
stôp, prípadne malých chodbičiek , ktoré sú 
vyplnené korkovitým pletivom. Larvy E. tube-
ris a E. similaris spôsobujú väčšiu škodlivosť, 
vytvárajú dlhšie kľukaté chodbičky a  malé 
bradavičky. Chodbičky E.  tuberis môžu za-
sahovať hlbšie do dužiny hľuzy až do hĺbky 
1 cm. Požerky vytvárajú vstupnú bránu pre 
vniknutie rôznych húb a  baktérií a  ich ná-
slednej sekundárnej infekcii. Hlbšie požerky 
sú viditeľné aj po olúpaní hľúz. Poškodené 
hľuzy sú nepredajné a tým sa aj znižuje mož-
nosť ich použitia zväčša na kŕmne účely, príp. 
priemyselné spracovanie. 

Dospelé chrobáky sú drobné 1,5–2 mm veľ-
ké, čiernej, príp. čiernohnedej farby (E. sub-
crinita), tykadlá sú nitkovité, 11 článkové, 
hnedej farby. Druhová identifikácia podľa 
morfologických znakov je možná iba u do-
spelcov po preparácii samčích a  samičích 
pohlavných orgánov. E.  tuberis má 2  gene-
rácie za rok. Prezimujúce chrobáky vyliezajú 
z pôdy, alebo z  rozličných úkrytov od mája 
do začiatku júla. Samičky kladú drobné, be-
lavé vajíčka do pôdy blízko hostiteľských 
rastlín, v  priemere nakladú 187  vajíčok po 
skupinkách. Larva sa vyliahne za 3–14 dní, je 
štíhla, belavá s  hnedou hlavou, dorastá do 
dĺžky 5  mm (E.  tuberis 12  mm). Vývoj larvy 
trvá 2–4 týždne. Larva sa kuklí v pôde, do-
spelce sa liahnu po 4–10 dňoch. E. cucumeris 
má iba jednu generáciu za rok.

Najvýznamnejší spôsob šírenia skočiek rodu 
Epitrix (cucumeris, similaris, tuberis, subcrinita) 
je medzinárodný obchod s hľuzami zemia-
kov. Riziko predstavujú hlavne zásielky hľúz, 
na ktorých je prichytená zemina, v ktorej sa 
môžu nachádzať vývojové štádiá skočiek. 

Import pôdy, rastlín s pôdou z územia, kde 
sa skočky rodu Epitrix vyskytujú tiež predsta-
vuje riziko zavlečenia. Prenos môže nastať aj 
strojmi, náradím, na ktorých je prichytená 
zemina. Aktívne šírenie na väčšie vzdiale-
nosti v  rámci regiónu EPPO sa považuje za 
menej závažný spôsob šírenia (skočky skáču 
na vzdialenosť rovnajúcu sa 200  násobnej 
dĺžky svojho tela).

Ochranné opatrenia spočívajú predovšet-
kým v  dodržiavaní predpisov vnútornej 
a  vonkajšej karantény v  zmysle nariadenia 
vlády č. 199/2005 o ochranných opatreniach 
proti zavlečeniu a  rozširovaniu organizmov 
škodlivých pre rastliny alebo rastlinné pro-
dukty v  znení neskorších predpisov. Dodr-
žiavanie Opatrenia na zabránenie zavleče-
nia a rozširovania Epitrix (cucumeris, similaris, 
subcrinita, tuberis) na území SR z 10. 7. 2012 
(v nadväznosti na RK č. 2012/270/EÚ z  roku 
2012). Preventívne opatrenia: dôkladná lik-
vidácia burín v  poraste aj mimo porastov, 
zabezpečiť správu agrotechniku: výživa, hno-
jenie, kultivácia. Priame opatrenia: cielená 
insekticídna ochrana.

Molice

Rovnako rozšírené sú aj druhy molíc lastovič-
níková a skleníková. Karanténnou je molica 
tabaková.

Molica tabaková (Bemisia tabaci) má hosti-
teľské rastliny tropické a subtropické druhy: 
maniok, bavlník, povojník, tabak a  rajčiak. 

Karanténne skočky, molice a drozofi la
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Oddelenie kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Epitrix cucumeris Epitrix similaris Epitrix tuberis

Epitrix tuberis - larvy

Požerky na hľuzách spôsobené larvami 
skočiek rodu Epitrix spp.
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Súčasne predstavuje okruh hostiteľských 
rastlín okolo 300 rastlinných druhov zo 63 če-
ľadí. Polyfágny biotyp „B“ škodcu poškodzuje 
skleníkové zeleniny (paprika, tekvica, uhor-
ky, šalát, rajčiak), okrasné rastliny (prýštec 
najkrajší), približne asi 600 druhov z čeľadí 
astrovitých, kapustovitých, pupencovitých, 
tekvicovitých, prýštecovitých, vikovitých, sle-
zovitých a ľuľkovitých.

Imágo je približne 1 mm veľké. Telo je biele 
až žltkasté s dvoma pármi strechovito zlože-
ných krídel a  poprášené bielym voskovým 
popraškom. Vajíčka sú 0,2 mm dlhé. Pri 30 °C 
sa z nich za 5–9 dní liahnu larvy. Pupárium 
je 0,7  mm dlhé a  trvá 6  dní. Bemisia tabaci 
sa dá od molice skleníkovej rozlíšiť len v štá-
diu pupária. Molica skleníková (Trialeurodes 
vaporarium) má na rozdiel od Bemisia tabaci 
bočné steny kolmé k brušnej a chrbtovej ste-
ne, majú typický tvar „krabičky sardiniek“. 
Rozhranie medzi bočnou a chrbtovou stenou 
pupária molice skleníkovej je husto pokryté 
trichómami. Rozlíšenie dospelcov je mož-
né len podľa genitálií. Kopulácia dospelcov 
nastáva 15–20 hodín po liahnutí. Samičky sa 
dožívajú 60 dní, samčeky 9–17 dní. Samička 
nakladie približne 160 vajíčok. B biotyp škod-
cu má 11–15 generácií do roka.

Drozofi la

Drosophila suzukii je škodca dozrievajúceho 
ovocia s  tenkou pokožkou, ktorý sa v  po-
sledných rokoch inváznym spôsobom veľmi 
rýchlo šíri do nových oblastí a spôsobuje ob-
rovské škody na úrodách. 

Škodca pochádza z juhovýchodnej Ázie, od-
kiaľ bol súčasne zavlečený do Severnej Ame-
riky a Európy v  roku 2008. Prvé údaje o vý-
skyte z  Európy pochádzajú zo Španielska. 

Ďalšie údaje o Drosophila suzukii pochádzajú 
z Talianska (2009), Francúzska (2009), Slovin-
ska (2010), Švajčiarska (2011), Nemecka (2011), 
Belgicka (2011 - odchyt zo súkromnej záhra-
dy) a z Rakúska (2012).

Je to vysoko polyfágny druh, ktorý poško-
dzuje hlavne ovocie s  tenkou pokožkou, 
ale škody boli zaznamenané aj na plodoch 
s tvrdou pokožkou - ekonomické straty boli 
zaznamenané: Actinidia spp. - kiwi, Diospy-
ros kaki - ebenovník rajčiakový, Ficus carica 
- fi govník, Fragaria ananassa - jahody, Malus 
domestica - jabloň, Prunus spp. (slivka, čereš-
na, višňa, broskyňa, marhuľa), Pyrus pyrifolia 
-  ázijské hrušky Nashi, Rubus  spp. -  ostru-
žina malinová, ostružina černicová, Vacci-
nium  spp. - brusnica obyčajná, brusnica ču-
čoriedková, Vitis vinifera - hrozno.

Pletivá v miestach po vpichu samičiek pri kla-
dení vajíčok sa mierne prepadávajú. Neskôr 
v  miestach žeru lariev dochádza k  rôznym 
škvrnitostiam a  rýchlej hnilobe čiastočne 
spôsobenej aj sekundárnou infekciou huba-
mi, resp. baktériami. Hospodárske straty sú 
veľmi vysoké, napadnuté plody sú nekonzu-
movateľné a nepredajné.

Samička Drosophila suzukii kladie vajíčka po 
1–3 ks do jedného plodu. Denne nakladie až 
13 ks. Za celý život môže naložiť až 400 va-
jíčok. Preferuje plody, ktoré sa vyfarbujú. 
Plody zelené a prezreté sú pre samičku ne-
atraktívne. Za tri dni sa liahnu biele larvy, 
ktoré môžu dorastať až do dĺžky 3,5  mm. 
Kukla je sudočkovité pupárium 3  mm dlhé 
a  toto štádium môže trvať od 4  do 16  dní 
v závislosti od teploty. Kukliť sa môže pria-
mo v  plode alebo v  pôde. Dospelce majú 
charakteristické znaky čeľade Drosophilidae. 
Drobné mušky s  jasne červenými očkami, 
majú krátke tykadlá a žlto-hnedé sfarbenie. 
Reprodukcia je veľmi rýchla a závisí od tep-
loty (10 dní pri teplote 25 °C). Za optimálnych 
podmienok môže mať až 15 generácií za rok.

Prenáša sa aktívnym pohybom. Dospelce 
sú schopné preletieť aj väčšie vzdialenosti. 
V  Európe boli odchytené až v  nadmorskej 
výške 1500 m. Na kultúrne plodiny môžu pre-
letovať z divo rastúcich hostiteľov. Pasívnym 
pohybom - Šírenie na veľké vzdialenosti sa 

uskutočňuje prostredníctvom napadnutých 
plodov pri medzinárodnom obchode.

Preventívne opatrenia na zabránenie ší-
renia sú dôsledná kontrola dovážaného to-
varu a pri podozrení na výskyt kontaktovať 
oblastných fytoinšpektorov odboru ochra-
ny rastlín ÚKSÚP. Odchyty dospelcov pro-
stredníctvom lapákov (žlté lepové dosky) 
s návnadou (napr. zmes octu a vína). V skle-
níkoch a fóliovníkoch je možná ochrana po-
mocou sieti s priemerom očiek menším ako 
0,98 mm. Ako doplnkové opatrenie sa odpo-
rúča pri niektorých plodoch (napr. čerešne) 
skladovanie po dobu 4 dní pri teplote 3 °C. 

Pri zistení výskytu likvidácia napadnutých 
plodov. Insekticídna ochrana je veľmi nároč-
ná, pretože D.  suzukii začína škodiť v  čase, 
keď je náročné zabezpečiť ošetrenie tak, aby 
bola dodržaná predpísaná čakacia (ochran-
ná) lehota, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia 
konzumenta.



Drosophila suzukii - samička

Drosophila suzukii - samec Drosophila suzukii  - larvy
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K obohateniu sortimentu prípravkov 

spoločnosti FMC Agro Slovensko pris-

pejú tohto roku zaujímavé novinky 

od FMC, ale aj produkty, ktoré získala 

spoločnosť po úspešnej akvizícii časti 

portfólia spoločnosti DuPont. Vďaka 

tomu spoločnosť FMC Agro Sloven-

sko prináša tento rok pestovateľom 

zaujímavé riešenia aj v  insekticídnej 

ochrane pre široké spektrum plodín. 

Pestovateľov zemiakov, jahôd a zeleniny ur-
čite zaujme novinka na trhu od spoločnosti 
FMC - prípravok Benevia®. Je to insekticíd 
novej generácie v inovatívnej OD formulácii. 
Prípravok obsahuje úplne novú účinnú látku 
(cyantraniliprole 100 g/l) z novej skupiny in-
sekticídov - anranildiamidy (HRAC 28). Táto 
nová skupina má v porovnaní s doterajšími 
insekticídmi úplne odlišný mechanizmus pô-
sobenia na škodlivý hmyz. Benevia® aktivuje 
ryanodinové receptory cieľového hmyzu, 
blokuje svalovú reguláciu a spôsobuje rých-
lu paralýzu a úhyn. Expozícia toxickej dávky 
vedie v  dôsledku ochrnutia k  bezprostred-
nému zastaveniu príjmu potravy (do niekoľ-
kých hodín po  ošetrení), s  plným úhynom 
za  3–6  dní po  aplikácii. Prípravok účinkuje 
ovicídne a ovi-larvicídne a ničí všetky larvál-
ne štádiá a dospelých jedincov citlivých dru-
hov hmyzu. Jedným zásahom teda ničí rôzne 
štádia cieľových organizmov. Rýchly nástup 
účinku zabezpečuje vynikajúcu ochranu plo-
diny pred poškodením. Benevia® účinkuje 
špecifi cky na vošky, molice, strapky, húseni-
ce motýľov a  niektoré chrobáky. Prípravok 
sa aplikuje ako foliárny postrek, v odporúča-
ných dávkach na začiatku vývoja populácie 
hmyzu, optimálne po dosiahnutí prahov eko-
nomickej škodlivosti. Prípravok je po aplikácii 
veľmi rýchlo zabudovaný do  povrchových 
vrstiev rastliny a  následne translaminárne 
rozvádzaný do  celej rastliny (aj na  miesta, 
ktoré neboli zasiahnuté postrekom). Ďalšou 
jeho prednosťou je, že účinkuje aj pri vyšších 
teplotách a  má vynikajúcu odolnosť pro-
ti zmytiu dážďom. Vzhľadom na mechaniz-
mus účinku je Benevia® ideálnym prípravkom 
na zaradenie do systému antirezistentnej 

stratégie ako prerušovač, ktorý má elimi-
novať vývoj rezistentných populácií cieľové-
ho hmyzu v dôsledku opakovaného použitia 
insekticídov s rovnakým mechanizmom účin-
ku. Prípravok je použiteľný aj v  systémoch 
integrovanej produkcie.

Pre optimalizáciu účinku a  zvýšenie účin-
nosti prípravku Benevia® odporúčame pri 
niektorých druhoch škodcov (molice, strap-
ky, vošky) použiť vhodné zmáčadlo na báze 
oleja (napr. Codacide 0,25 % obj.). V  tomto 
prípade jednou z adjuvantných charakteris-
tík použitého zmáčadla by mala byť schop-
nosť presunúť insekticíd cez listovú kutikulu, 
do vnútra listov a cievnych zväzkov, odkiaľ 
saví škodcovia prijímajú potravu.

Okrem tejto novinky spoločnosť FMC Agro 
Slovensko má v ponuke už osvedčený prípra-
vok Coragen® 20 SC, ktorý je určený na ochra-
nu kukurice, zemiakov, jabloní a viniča proti 
žravým škodcom (vijačka kukuričná, pásavka 
zemiaková, obaľovače - jablčný, pásový, mra-
morovaný). Coragen® 20 SC (chlorantranilipro-
le 200 g/l) je kontaktný a požerový insekticíd 
z  triedy antranildiamidov. Expozícia v  toxic-
kej dávke insekticídu vedie k rýchlej paralýze 
a bezprostrednému zastaveniu príjmu potra-
vy a k následnému úhynu cieľových škodcov. 
Má vynikajúci účinok na škodcov z radu Le-
pidoptera (motýle) a niektorých ďalších dru-
hov z rodu Coleoptera (chrobáky). Účinkuje aj 
ovicídne a ničí všetky larválne štádiá citlivých 
druhov hmyzu. Má výbornú účinnosť aj na re-
zistentné populácie škodcov (napr. pásavka 
zemiaková). Aplikuje sa v skorých vývojových 
štádiách hmyzu (kladenie vajíčok až začiatok 
liahnutia lariev), podľa plodinových odporú-
čaní, v čase keď populácia škodcov dosiahne 
prah ekonomickej škodlivosti. Prípravok má 
okrem výbornej účinnosti mnohé ďalšie bene-
fi ty: výborý environmentálny profi l, minimálne 
následky pre užitočný hmyz, výborná odol-
nosť prípravku proti zmytiu dážďom, možnosť 
použitia v systéme integrovanej produkcie, 
veľmi dobrá účinnosť aj pri vyšších teplotách. 

Pre účinné riešenie vijačky kukuričnej a ku-
kuričiara koreňového je určený prípravok 
Steward® (indoxacarb 300 g/kg). Okrem ku-
kurice má registráciu aj na ochranu jadrovín, 
viniča a kapustovej zeleniny proti širokému 
spektru žravých škodcov. Proti vijačke kukurič-
nej je potrebné prípravok aplikovať na začiatku 
liahnutia lariev a ošetrenie proti kukuričiarovi je 
nutné vykonať v čase hromadnej invázie, pred 
kladením vajíčok, v dávke 125 g/ha. Prípravok 
Steward® pôsobí translaminárne a dokonale 
chráni celú rastlinu. Má vysokú odolnosť pro-
ti zmytiu dážďom (už 30 minút po aplikácii). 
K významným benefi tom tohto prípravku patrí 

aj to, že je spoľahlivý aj pri vyšších teplotách, 
dokonca v týchto podmienkach pôsobí s oveľa 
väčšou razanciou. Prípravok Steward® je povo-
lený aj pre použitie v integrovanej produkcii. 

Pre rýchly a efektívny zásah proti škodlivé-
mu hmyzu, pri ktorom ide predovšetkým 
o  okamžité zníženie prahu škodlivosti, sú 
určené insekticídy Nexide® (gamma-cyha-
lothrin 60  g/l) a  Fury® 10 EW (zeta-cyper-
methrin 100 g/l) zo skupiny pyretroidov. Sú 
to kontaktné prípravky, ktoré vyžadujú do-
statočné pokrytie povrchu ošetrenej rastliny. 
Nexide® je určený na ochranu repky ozimnej, 
repky jarnej, horčice, obilnín, hrachu a repy 
cukrovej proti niektorým druhom žravého 
a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a po-
žerový jed na dospelcov a larvy hmyzu. Jeho 
výhodou je: široká registrácia, nízke dávkova-
nie (0,06–0,08 l/ha), navyše repelentná účin-
nosť, použitie aj do IP. Fury® 10 EW je kontakt-
ný a  požerový insekticíd vo forme olejovej 
emulzie určený na ochranu obilnín, kukurice, 
repky ozimnej a jarnej, zemiakov, hrachu, vi-
niča a lesných drevín proti širokému spektru 
hmyzích škodcov. Prípravok má vyššiu účin-
nosť ako cypermethrin, doba účinnosti je dlh-
šia ako pri bežných pyretroidoch, má širokú 
registráciu, nízke dávkovanie a dobrú cenu. 
Obidva spomínané prípravky je potrebné 
aplikovať pri teplotách maximálne do 24 °C.

Na základe výnimky MPRV SR je aj tohto roku 
pre pestovateľov dostupný Kentaur® 5  G 
(chlorpyrifos 50 g/kg). Je to insekticídny prí-
pravok vo forme granúl určený pre pôdnu 
aplikáciu na kontrolu drôtovcov, lariev a iných 
pôdnych škodcov v kukurici, slnečnici, repke 
olejnej a baklažánoch. Chlorpyrifos je kontakt-
ná insekticídna účinná látka, ktorá sa v pôde 
rozkladá na plynnú formu a účinne pôsobí 
na larválne štádiá pôdnych škodcov, s rezidu-
álnym účinkom cca 30–60 dní. Prípravok sa 
aplikuje pri sejbe/výsadbe plodiny do riadku 
aplikátorom granúl adaptovaným na sejačku/
vysádzací stroj, do tej istej hĺbky ako osivo, 
v povolenej dávke 8,0–9,8 kg/ha. Jeho výho-
dou je: cielený zásah priamo v pôde, rýchly 
nástup účinku a dlhodobé pôsobenie, nie je 
toxický pre užitočný hmyz.

Veríme, že s  insekticídmi od spoločnosti FMC 
spoľahlivo ochránite svoje porasty aj úrodu pred 
nepriaznivými vplyvmi škodlivých činiteľov.



Inovatívne riešenia spoločnosti FMC 
v insekticídnej ochrane 
Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r.o. 
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Na elimináciu tohto rizika ponúka spoločnosť 
FMC Agro Slovensko profesionálne riešenie 
pomocou prípravku Cuadro NT® (250 g tri-
nexapac-ethyl). Je to regulátor rastu a vývo-
ja rastlín určený na zvýšenie odolnosti proti 
poliehanu a skrátenie stebla obilnín. Účinná 
látka je prijímaná zelenými časťami rastliny 
a následne translokovaná do meristematic-
kých pletív. Mechanizmus účinku spočíva 
v  zastavení syntézy kyseliny giberelínovej, 
čo následne vedie k redukcii dĺžky internódií, 
k  spomaleniu predlžovacieho rastu rastlín, 
k zhrubnutiu stebla a k podpore koreňového 
systému. V dôsledku toho sa znižuje celko-

vá výška rastlín a zvyšuje sa odolnosť proti 
poliehaniu.

Prípravok je registrovaný pre použitie do 
všetkých hustosiatych obilnín v  dávke 

0,4–0,6  l/ha, v  závislosti od druhu obilni-
ny (pšenica ozimná a  jarná 0,4  l/ha; jačmeň 
ozimný, raž, tritikale: 0,5–0,6  l/ha; jačmeň 
jarný 0,4  l/ha; ovos 0,6  l/ha). Vyššia dávka 
z daného rozpätia je vhodná pre skoršie apli-
kácie alebo pri ošetrovaní odrôd, ktoré sú 
viac náchylné k poľahnutiu. Pri voľbe dávky 
a  termínu aplikácie je potrebné zohľadniť 
stav porastu, pôdno-klimatické podmienky, 

priebeh počasia a  ostatné rizikové faktory 
a stanoviť si cieľ ošetrenia. Požadovaný efekt 
je možné dosiahnúť predovšetkým správnym 
načasovaním aplikácie.

Skorý termím aplikácie (BBCH 29–33) zabez-
pečuje najlepšie využitie účinnej látky. Má 
kumulatívny účinok, pretože výrazne skra-
cuje spodné internódia, zosilňuje steblo a má 
pozitívny vplyv na tvorbu a rast koreňového 
systému. Mohutnejšie korene, ktoré siaha-
jú do väčšej hĺbky zvyšujú stabilitu rastlín 
v pôde, dokážu im zabezpečiť lepšiu prístup-
nosť k živinám, efektívnejšie využitie vody, 
zvyšujú suchovzdornosť rastlín a tým zabez-
pečujú vyššiu a stabilnejšiu úrodu. Neskorší 
termín aplikácie (BBCH 33–35 a neskôr) má 
vplyv hlavne na skrátenie horných internódií 
a na celkové zníženie výšky porastu.

Cuadro NT môže byť preto jedným z  dô-
ležitých intenzifikačných nástrojov, ktoré 
prispejú k optimalizácii a stabilite porastu 
a zabezpečia vyššiu profi tabilitu pestovania 
obilnín.



Základný kameň pre stabilný porast aj úrodu 
Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r.o.

Regulátory rastu sú neoddeliteľnou súčasťou intenzívnej pestovateľskej tech-

nológie, ktorá priamo súvisí s modelovaním porastu, s výškou a kvalitou úrody 

a následne aj s ekonomikou pestovania. Primárnym cieľom regulácie porastu 

je jeho ochrana pred poľahnutím, ktoré môže pri vyššej intenzite znehodno-

tiť všetky predchádzajúce vstupy. Následne potom znižuje úrodu, zhoršuje jej 

kvalitu, zvyšuje náklady na zberové a pozberové práce a znižuje očakávaný 

zisk. Mieru rizika poľahnutia porastov ovplyvňujú viaceré faktory: náchylnosť 

odrody k poliehaniu, prehustené porasty, vysoká úroveň N-výživy, pôdno-kli-

matické podmienky, množstvo a charakter zrážok počas vegetácie a ďalšie. 

Kumulácia týchto faktorov vytvára pomerne veľké riziko poškodenia porastov 

a následne aj celej produkcie.

®

•  Ochrana porastov pred poliehaním
•  Registrácia do všetkých druhov obilnín
•  Flexibilný termín aplikácie
•  Skrátenie internódií a zvýšenie hrúbky 

a pevnosti stebla
•

stability rastlín v pôde, zlepšenie príjmu 

•  Pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody
•

spracovanie pôdy

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

Ing. Jana Juráková
+421 903 265 501
jana.jurakova@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko
+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
+421 903 265 509
maria.lichvarova@fmc.com

Regionálni zástupcovia
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Pri problematike vápnenia pôd sa s najväč-
šou pravdepodobnosťou vo väčšine zhodne-
me na tom, že ide o tému, ktorej sme viacerí 
za posledné desaťročie nevenovali takú po-
zornosť, akú by si zaslúžila. Prirodzene, exis-
tuje veľa argumentov prečo nie a mnohé boli 
z  hľadiska ekonomickej kondície v  období 
spred 10–15 rokov pochopiteľné. Spoločnosť 
RWA SLOVAKIA zriadila v  roku 2018 k  téme 
vápnenia pracovnú skupinu pod vedením 
odborníkov z  Rakúska a  rozhodla sa téme 
venovať paralelne v  poľnej výrobe i  vino-
hradoch. Hojná účasť pestovateľov viniča na 
odborných seminároch v Oponiciach a Malej 
Tŕni vo Februári 2019 nás utvrdila v  tom, že 
sme sa vybrali správnym smerom.

Vápnenie vinohradu pri pôdach 

kde pH >7,3

Zásadité pôdy sú bohaté na obsah (CaCO3). 
Z hľadiska prijateľnosti vápnika ide v prípade 
zásaditých pôd o neprijateľnú formu, nakoľ-
ko v dôsledku chýbajúcich pôdnych kyselín 
(H+) nie je možný rozklad a  tak akútne chý-
ba voľný/prijateľný vápnik (Ca2+). Vo vino-
hradoch, ktoré sa nachádzajú na zásaditých 
pôdach s pH >7,3 realizujeme vápnenie s cie-
ľom zlepšiť vodo-vzdušný režim v pôde a za-
brániť tak tvorbe prísuškov a  zhutňovaniu. 
To sú faktory, ktoré spôsobujú obmedzený 
odber voľného železa (Fe) z pôdy, v dôsledku 
čoho dochádza k chloróze.

Zhoršený vodo-vzdušný režim má za násle-
dok obmedzenú priechodnosť kyslíka (O2) do 
pôdy, zároveň v pôde spôsobuje hromade-
nie CO2 (obr. 1). V pôde CO2 reaguje s vodou 

(H2O) a vzniká kyselina uhličitá (H2CO3), ktorá 
sa následne ihneď rozpadá na bikarbonáty 
(HCO3

-) a katióny vodíka (H+). Čím je pH pôdy 
vyššie, tým sa pri rozpade H2CO3 tvorí vyšší 
podiel bikarbonátov (HCO3

-). Bikarbonáty 
na seba viažu voľné železo (Fe) do zlúčeniny 
uhličitanu železnatého (FeCO3), v  ktorej sa 
železo stáva pre vinič neprijateľným/neprí-
stupným.

CO2 + H2O —> H2CO3

(reakciou sa vytvorila kyselina uhličitá)

H2CO3 <—> H+ + HCO3
-

(rozpad kyseliny uhličitej a tvorba bikarbonátov)

Fe2+ + HCO3
-—> FeCO3 + H2

(železo blokované v zlúčenine FeCO3)

Riešením je zlepšenie štruktúry pôdy pravi-
delným každoročným udržiavacím vápne-
ním páleným vápnom (CaO) alebo sádrov-
com (CaSO4) v dávke 300–500 kg/ha. Vápnik 
(Ca2+) sa z  páleného vápna alebo sádrov-
ca uvoľňuje ihneď po styku s  prirodzenou 
pôdnou vlahou (H2O), bez potreby pôdnych 
kyselín, ktoré sú v pôde s pH >7,3 v minimál-
nom množstve. Vápnik (Ca2+) lepí a udržuje 
drobné ílovité častice v  agregátoch/zhlu-
koch (v tvare ako „domček z karát“) (obr. 2). 
Tieto agregáty vytvárajú v pôde póry, pôda 
sa stáva hrudkovitejšou, prebieha správna 
výmena kyslíka (O2) a (CO2), zlepšuje sa priro-
dzený vodo-vzdušný režim. Zlepšenou štruk-
túrou pôdy predchádzame hromadeniu (CO2) 
a  teda zvýšenej tvorbe bikarbonátov, ktoré 
viažu voľné železo do neprijateľnej zlúčeniny 

(FeCO3). Pozor! Pri pôdach s pH>7 je absolút-
ne nevhodné aplikovať vápno v uhličitanovej 
forme (CaCO3), nakoľko absentujú pôdne ky-
seliny potrebné na uvoľňovanie vápnika. Po-
užitie jemne mletého vápenca alebo kriedo-
vého vápenca je v tomto prípade absolútne 
neefektívny zásah.

Vápnenie vinohradu pri pôdach 

kde pH <6,5

V prípade kyslých pôd realizujeme vápnenie 
s cieľom zabezpečiť dostatok voľného váp-
nika (Ca2+) na neutralizáciu pôdnych kyse-
lín (H+). Pravidelným udržiavacím vápnením 
sa tak zlepšuje čerpanie živín (NPK) z pôdy, 
zlepšuje sa štruktúra pôdy a hospodárenie 
s  vodou (väzba vlahy). Dodávaním samot-
ného vápnika ako živiny, zvyšujeme samo-
zrejme prirodzenú obranyschopnosť viniča.

Typickými znakmi pôdy kde pH <6,5 sú níz-
ka hladina voľného vápnika (Ca+), keďže sa 
vo vysokej miere spotrebúva pri neutralizá-
cii pôdnych kyselín. Tie vznikajú hlavne zo 
zrážok (pH dažďa je 5–5,5), dýchaním mikro-
organizmov v pôde (vylučujú CO2), či použí-
vaním umelých hnojív (hlavne dusikatých). 
V  dôsledku silnej spotreby vápnika vzniká 
jeho nedostatok, čo sa prejavuje zhoršenou 
väzbou ílovitých častíc a následnou zhorše-
nou štruktúrou pôdy.

Riešením je zlepšenie štruktúry pôdy udržia-
vacím vápnením 2 rôznymi spôsobmi. Po-

zvoľný - pomalší zásah predstavuje vápne-
nie jemne mletým vápencom (CaCO3), keďže 
v pôde je dostatok kyselín (H+). Uvoľňovanie 

Revitalizácia vinohradov prostredníctvom 
udržiavacieho vápnenia
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Obr. 1: Absencia voľného vápnika v pôde zhoršuje pôdnu štruktúru, dochádza k zhoršeniu vodo-vzdušného režimu a hromadeniu CO2 v pôde, 
výsledkom je väzba voľného železa na bikarbonáty s následnými prejavmi chlorózy na viniči (zdroj: Bodenkalk Rakúsko)
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vápnika je pozvoľné/pomalšie, zvyčajne po-
čas obdobia 2–3  rokov. Vápenec nie je po-
trebné zapracovať do pôdy, jeho prípadné 
zapracovanie je však výhodou, ktorá urýchli 
rozklad a  uvoľňovanie vápnika. Aplikačná 
dávka 800–1000 kg/ha každoročne. Nevýho-
dou je v tomto prípade nižší obsah vápnika 
(CaO), keďže 1 kg CaCO3 = 0,56 kg CaO.

CaCO3 + kyseliny z CO2 
+ kyseliny zo zrážok (H2O) —> Ca2+ + 2OH-

(v pôde prebieha proces uvoľňovania vápnika 
z vápenca pôsobením pôdnych kyselín)

Rýchlejší zásah predstavuje aplikácia pále-
ného vápna (CaO), avšak v tomto prípade je 
nevyhnutné vápno ihneď zapraviť do pôdy. 
Dávka 300–500 kg/ha. Pálené vápno (CaO) 
má zároveň mierny dezinfekčný účinok, čo 
je prevencia voči patogénom. Aplikácia pá-
leného vápna v dávke do 1 t/ha nijako nena-
rúša prirodzenú pôdnu mikrofl óru, naopak 
zlepšuje podmienky pre existenciu mikroor-
ganizmov. Pálené vápno je lacnejšia forma 
dodania vápnika, keďže 1 kg páleného vápna 
= min. 0,92 kg CaO. Mletý vápenec (CaCO3) 
má prirodzený obsah CaO zhruba do 56 %. 
Avšak jeho pálením pri teplote viac ako 
1100 °C sa odparuje CO2, čím získavame čistý 
CaO = pálené vápno.

CaCO3 <—> CaO + CO2 
(uvznik páleného vápna)

CaO + H2O —> Ca2+ + 2OH-

(uvoľňovanie vápnika Ca2+ z páleného vápna)

Vápnenie vinohradu pri pôdach

s pH 6,5–7,3

V prípade pôd s neutrálnym pH 6,5–7,3, rea-
lizujeme vápnenie s cieľom udržiavať dobrú 
úrodnosť a zabezpečovať pravidelný prísun 
voľného vápnika (Ca2+), ktorý sa spotrebúva 
pri neutralizácii pôdnych kyselín. Udržiavacie 
dávky vápnenia sú aj v tomto prípade nevy-
hnutnosťou a  dobrou investíciou, s  cieľom 
udržať ekonomický potenciál.

Priemerná ročná spotreba vápnika v  týchto 
typoch pôd je približne nasledovná:
  neutralizácia pôdnych kyselín, kto-
ré vznikajú používaním dusikatých hno-
jív (počítané na hodnoty liadku 27  % N) 
100–150 kg CaO/ha,
  neutralizácia kyselín zo zrážok (10 mm 
zrážok = strata cca 4 kg CaO/ha). Počítané 
pri ročnom úhrne zrážok do 350 mm je to 
140 kg/CaO/ha,
  neutralizácia kyselín z CO2, ktorý vylu-
čujú dýchaním mikroorganizmy v  pôde 
(v závislosti od aktivity mikroorganizmov)  
50–100 kg CaO/ha,
  spotreba/odber pestovanou plodinou 
50–80 kg CaO/ha.

Sumár priemernej ročnej spotreby v pôde je 
na úrovni cca 350–450 kg CaO/ha/rok.

Udržiavacie vápnenie je možné podobne 
ako pri kyslých pôdach realizovať 2 rôznymi 
spôsobmi. Pozvoľný - pomalší zásah pred-
stavuje vápnenie jemne mletým vápencom 
(CaCO3) v dávke 800–1000 kg/ha bez potre-
by zapracovania do pôdy. Rýchlejší zásah 
predstavuje aplikácia páleného vápna (CaO) 
v dávke 300–500 kg/ha, avšak v tomto prípa-
de s  nevyhnutnosťou jeho okamžitého za-
pracovania do pôdy. Opäť platí, že aplikácia 
páleného vápna je lacnejšou variantou. V prí-
pade, že je vinohrad v ekologickom poľno-
hospodárstve je možné vápnenie iba jemne 
mletým vápencom (CaCO3).

Vápenaté hnojivá

RWA SLOVAKIA prináša druhým rokom 
program „Udržiavacieho vápnenia“, čo je apli-
kácia granulovaných vápenatých hnojív v men-
ších, pravidelných dávkach využitím jednodu-
chej aplikačnej techniky - aplikáciou naširoko 
klasickým rozmetadlom. Program udržiavacie-
ho vápnenia vo vihohradoch obsahuje 3 druhy 
vybraných produktov: Branntkalk®, KalkKorn® 
a Naturgips Korn®. V prípade týchto produktov 
sme opäť stavili na rakúsku kvalitu, od výrobcu 
s viac ako 70 ročnou tradíciou výroby.

Branntkalk® predstavuje špičku v  oblasti 
vápenatých hnojív. Ide o produkt s najvyš-
ším obsahom vápnika (CaO) na trhu. Pálené 
vápno je vyrábané spracovaním (pálením) 
vápenca pri teplote nad 1100  °C, kedy sa 
z  vápenca v  procese výroby odparuje CO2 
a získava sa tak koncentrovaný produkt s ob-
sahom vápnika (CaO) na úrovni min. 92 %. 
Pálené vápno sa následne granuluje do frak-
cie 3–8 mm. Produkt takto získava prakticky 
100% rozpustnosť vo vode, s okamžitým ná-
stupom účinku. Aplikácia páleného vápna 
má okrem iného dezinfekčný účinok, teda 
celkové ozdravenie a prevenciu proti hubo-
vým chorobám v pôde. 

KalkKorn® je veľmi jemne mletý vápenec 
granulovaný do veľkosti 2–6  mm. Veľkosť 
mletia 80 % <0,3 mm + 20 % <1 mm. Produkt 
je v uhličitanovej forme (CaCO3) a  je určený 
na kyslé a ľahšie typy pôd.

Naturgips Korn® je prírodný sádrovec 
(CaSO4) s obsahom min. 23 % vápnika (Ca2+) 
+ 15 % síry (min. 44,5 % SO4

2-). Sádrovec nemá 
uhličitanovú formu a  preto nemá vplyv na 
pH. Na uvoľňovanie vápnika (Ca2+) potrebuje 
iba pôdnu vlahu. Odporúča sa zapracovanie 
do pôdy.

Záver

Medzi základné hodnoty spoločnosti RWA 
SLOVAKIA patrí aj farmárske myslenie a chá-
panie požiadaviek našich partnerov. Toto 
vyplýva už zo samotných koreňov materskej 
spoločnosti RWA v Rakúsku a diela Fridricha 
Wilhelma Raiff eisena - zakladateľa skupiny 
Raiff eisen. Jeho myšlienky sú dodnes určujú-
ce v každodennom živote celej fi rmy. Našou 
snahou je dlhodobá spolupráca s pestovateľ-
mi, preto je aj v našom záujme, aby dosiahli 
s našimi produktami a riešeniami požadova-
ný výsledok.



Obr. 2: Vľavo - zhoršená štruktúra pôdy s malými pórmi a zhoršenou schopnosťou viazať vlahu, vpravo - pôda s dobrou štruktúrou s dostatkom 
voľného vápnika; vápnik lepí jemné ílovité častice do agregátov v tvare ako „domček z karát“, zlepšuje sa hrudkovitosť, zväčšujú sa póry, v ktorých 
sa v pôde viaže potrebné množstvo vlahy (zdroj: Bodenkalk Rakúsko)
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Herbicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC
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Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha (bez DPH)
cena prípravku rok 2018 *

Podmienky pre aplikáciu


(°C)

C
(hod.)

ACTER 400 SC

400 g/l pendimethalin K

PHO|SPe MV-servis

SC

  PRSZ s plytkým zapracovaním do pôdy 

ľahkými bránami do hĺbky 2–3 cm, najmä 

za suchších podmienok

  PRE do 2 dní po sejbe

1
3,3–4,0 l/400–600 l

50–61 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Dostatočne vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii majú priazni-

vý vplyv na účinnosť

5–25 °C

 

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390 ™ PRE 3,3–4,0 l + 0,2–0,4 l ANCHOR (pôdny fi xátor)

ADENGO SC

225 g/l isoxafl utole,  F

90 g/l thiencarbazone-

-methyl,  B

150 g/l cyprosulfamide 

(safener)

PHO Bayer

SC

  PRE do 3–5 dní po výseve 

  SPOST do 3 listov kukurice (BBCH 13), 

dvojklíčnolistové buriny do 4 pravých listov, 

jednoročné trávy do 3 listov

1
0,4 l/200–400 l

68 €

•  Kvalitná príprava pôdy a dostatočná pôdna 

vlhkosť zvyšujú účinnosť

•  Reaktivácia účinnosti po dažďových zráž-

kach (10–15 mm do 14 dní od aplikácie)

•  V prípade sucha po sejbe kukurice je vhodné 

aplikáciu vykonať až po jej vzídení

 

1,5

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390, glyphosate

AIDA

60 g/l mesotrione,  F

500 g/l S-metolachlor K

PHO|SPe ASRA

SE

  PRE do 3 dní po sejbe

  SPOST do 2 listov kukurice (BBCH 12), 

dvojkl. buriny do max. 4 listov, jednoročné 

trávy max. 1 list

1
2,0–2,5 l/200–400 l

61–76 €

•  Dostatočná vlhkosť pôdy

•  Na silno zaburinených pozemkov použiť 

hornú hranicu dávkovania

 

3

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390, glyphosate ™ PRE/SPOST 1,5 l + 1,5 l ASPECT PRO

AKRIS

280 g/l dimethenamid-P, K 

250 g/l terbuthylazine  C

PHO|SPe BASF

SE

  PRE

  SPOST do 6 listov kukurice (BBCH 16), 

ježatka do 2. listu, dvojklíčnolistové buriny 

max. do 2 pravých listov 

1
2,0–3,0 l/200–400 l

40–60 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky 

po aplikácii zvyšujú účinnosť 

•  Pri POST TM zabezpečuje reziduálny účinok

 

2

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390 ™ POST 2,0 l + 0,15 kg ARRAT

ARIGO 51 WG

360 g/kg mesotrione,  F

120 g/kg nicosulfuron,  B

30 g/kg rimsulfuron B

PHO|SPe MV-servis

WG

  POST od 2. do 8. listu (BBCH 12–18)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–5 listov, trávovité 

buriny 3–5 listov (výška 15–20 cm)

1

330 g/200–400 l

+ 0,1% TREND 90

72 €

•  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)

•  Vždy použiť sa zmáčadlom

10–25 °C

3

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 330 g + 1,0 l BALATON PLUS, SUCCESSOR TX

ARRAT

500 g/kg dicamba,  O

250 g/kg tritosulfuron B

PHO|SPe BASF

WG
  POST od 3. do 5. listu kukurice (BBCH 13–15)

•  Buriny 2–6 listov
1

0,2 kg/200–400 l + z

22 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí vhod-

nom pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C

4

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo) ™ POST 0,2 kg + 0,5 l DASH (zmáčadlo)

ASPECT PRO

200 g/l fl ufenacet,  K

333 g/l terbuthylazine C

PHO|SPe ASRA

SC

  POST od fázy, kedy 1 list vyrastá z koleopty-

lu do 5. listu kukurice (BBCH 10–15)

•  Jednoročné dvojklíčnolistové buriny 

do 4 pravých listov

1
1,5 l/200–400 l

45 €

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Vhodný v antirezistentných postrekových 

sledoch alebo ako prerušovač pri monokul-

túrnom pestovaní kukurice

 

2

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE/SPOST 1,5 l + 1,5 l AIDA ™ SPOST 1,5 l + 1,5–2,0 l LAUDIS OD

BALATON PLUS

300 g/l pethoxamid,  K

187,5 g/l terbuthylazine  C

 Corteva Agriscience

SE

  PRE do 3 dní po zasiatí

  POST od prvého až po štvrtý list kukurice 

(BBCH 10–14)

1× za 2 

roky

4,0 l/200–400 l

71 €

•  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, 

lesknice, pohánkovca

 

2

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 2,5 l + 0,6 l MUSTANG ™ POST 2,5 l + 0,3 l STORY + 0,2 l ŠAMAN

Kukurica - herbicídy

Kukurica - herbicídy
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80:20

1–2 mesiace
                        

70:30

7–8 týždňov
                        

60:40

1–2 mesiace
                        

80:20

Niekoľko 

týždňov

                        

20:80

 
                        

10:90

 
                        

™ POST 0,15 kg + 2,0 l AKRIS

80:20

 
                       

80:20

6–8 týždňov
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Herbicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca

Fo
rm

u
lá

ci
a

Termín aplikácie

M
ax

. p
oč

et
 a

p
li

ká
ci

í 

za
 v

eg
et

ác
iu

Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha (bez DPH)
cena prípravku rok 2018 *

Podmienky pre aplikáciu


(°C)

C
(hod.)

VICTUS 4 OD

40 g/l nicosulfuron B

PHO MV-servis

OD

  POST od 2. do 8. listu (BBCH 12–18) 

•  Buriny 2–4 listy, ježatka odnožovanie, 

pýr 15–20 cm, cirok alepský 30 cm, 

•  Proti pýru a citlivým trávovitým burinám 

možno použiť DA: T1: 1,0 l/ha v štádiu 2 listov

kukurice, T2: 0,5 l/ha, odstup medzi aplikáci-

ami min. týždeň po T1

1× 

1,5 l

1,0–1,5 l/200–400 l

Pýr 1,5 l, jednor. trávy 1,0 l

34–50 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

10–25 °C

3

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,5 l + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE

WING P 

212,5 g/l dimethenamid-P,  K

250 g/l pendimethalin  K

PHO BASF

EC

  PRE do 3 dní po sejbe (pri suchej jari 

alebo v arídnych oblastiach zapracovanie 

na hĺbku 2–3 cm)

•  Buriny pred vzídením 

1
4,0 l/400–600 l

64 €

•  Kvalitne spracovaný povrch pôdy, 

dostatočne vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú 

účinnosť 

5–25 °C

 

Odporúčané kombinácie: ™ PRE DAM 390, kvapalné hnojivá, herbicídy

ZEAGRAN 340 SE

90 g/l bromoxynil,  C

250 g/l terbuthylazine C

PHO|SPe AM-AGRO

SE
  POST od 3 do 5 listov kukurice (BBCH 13–15)

•  Buriny 2–4 listy, max. 6 listov

1× za 2 

roky

1,6–2,0 l/400 l

OD 60

29–36 €

•  Kvalitné pokrytie burín postrekovou 

kvapalinou

•  Vyššiu dávku použiť na buriny v pokročilejšej 

rastovej fáze

•  Neošetrovať porasty oslabené chladom 

alebo krátko po nočných mrazoch

5–20 °C

6

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 1,0 l + 1,0 l BANDERA + 1,0 l BARRACUDA

™ POST 1,6 l + 70 g HECTOR 53,6 WG

™ POST 1,6 l + 30–40 g KELVIN 75 WG + 0,1% TREND 90

™ POST 1,6 l + 1,6 l LAUDIS OD

* Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2018. Má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza

Kukurica - herbicídy
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Príjem 

účinnej 

látky

pôda:list

%

Reziduálna

účinnosť

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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10:90

2–3 týždne
                        

80:20

5–6 týždňov
                        

50:50

 
                        

™ POST 1,6–2,0 l + 0,2 l NICO SUPER 240 SC

™ SPOST 1,6–2,0 l + 2,0–2,5 l SUCCESSOR T (prerastenejšie buriny)

™ POST 1,6 l + 30-40 g TITUS 25 WG + 0,1% TREND 90

Kukurica - herbicídy



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

Pre zdravú a vitálnu repku

®

 Vynikajúci fungicíd so šetrným 

 morforegulačným účinkom

 Podporuje vetvenie repky a zvyšuje počet šešulí

 Silný preventívny a kuratívny účinok

 Prvý prípravok pre jarné ošetrenie repky  
 obsahujúci karboxamid

 Súčasť technológie Boskalidového štítu




