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Hubové choroby v hľadáčiku Artemisu

Jedným z inovatívnych prostriedkov pre in-
tenzívnu fungicídnu ochranu vašich obilnín 
je naša tohtoročná novinka Artemis. Prípra-
vok je určený pre obdobie, kedy sú pestované 
obilniny vystavené dlhodobo najvyššiemu in-
fekčnému tlaku, t.j. intenzívny predlžovací rast 
až vyklasenie obilnín (BBCH 32–59). 

Artemis predstavuje unikátnu kombináciu 
troch účinných látok (prochloraz, tebucona-
zole a fenpropidin) v osvedčenej EC formulácii 
proti širokému spektru hubových patogénov 
vo všetkých u nás bežne pestovaných obilni-
nách. Jednotlivé účinné látky sú vo vyváženom 
pomere a navzájom sa synergicky dopĺňajú. 
Lokálne systémový prochloraz (imidazoly) pre-
niká do rastlinných pletív a účinne dezinfi kuje 
ošetrené miesta, systémový tebuconazole (tria-
zoly) sa systémovo rozvádza transpiračným 
prúdom aj do nových prírastkov. Fenpropidin 
(morfolíny) sa pohybuje v ošetrenej plodine 
systémovo a translaminárne. Vďaka zloženiu 
prípravok pôsobí preventívne, kuratívne i era-
dikatívne proti najrozšírenejším chorobám 
v období odporúčanom pre použitie Artemi-
su, ako sú múčnatka trávová, septórie, hne-
dá a rynchospóriová škvrnitosť, DTR či hrdze. 
V prípade skorého nasadenia v ochrane (T1) 
účinne pôsobí aj proti chorobám päty stebla. 

Ako a prečo použiť Artemis?

Výhodou prípravku je možnosť nasade-
nia vo veľmi širokom aplikačnom intervale 
(BBCH 30–61), optimálne však po objavení 
sa prvých príznakov choroby počas intenzív-
neho predlžovacieho rastu až do vyklasenia 
(BBCH 32–59). Kombinácia účinných látok 
znižuje riziko vzniku rezistencie a umožňuje 
použiť Artemis dvakrát za sezónu. Výborný 
STOP-efekt na múčnatku a hrdze ho pred-
určuje na použitie v plodinách a odrodách 
náchylných na tieto infekcie (tvrdá pšenica, 
niektoré odrody jačmeňa aj mäkkej pšeni-
ce). Registrovaná dávka prípravku je 2,0 l/ha,
čo je nutné pre humídne podmienky zápa-
doeurópskych krajín. Pre slovenské pod-
mienky odporúčaná dávka 1,5 l/ha obsahuje 
nadštandardné koncentrácie účinných látok 
a poskytuje istotu účinku proti cieľovým pa-
togénom. Artemis je vhodný pre použitie 
tak v intenzívnych technológiách pestova-
nia obilnín (viacnásobné použitie fungicídu, 
citlivé plodiny a odrody, vysoká plánovaná 
úroda), ako aj pre ošetrenie obilnín, ktoré sa 
pestujú extenzívne, resp. sú komerčne menej 
zaujímavé, kde sa fungicíd používa iba raz. 

Pestujte intenzívne, 

regulujte Optimusom

Význam regulácie porastov obilnín spočíva 
v znížení šance na ich poľahnutie, zapríči-
nenej odrodovou náchylnosťou, intenzitou 
pestovania alebo vplyvom poveternostných 
podmienok (vysoký úhrn zrážok resp. silný 
vietor). Poľahnutý porast je ťažkým orieškom 
pre zberové mechanizmy a substrátom pre 
nečistoty a choroby, čo samozrejme sťažu-
je až znemožňuje jeho trhovú realizáciu. 
Vhodnou reguláciou porastu sa tiež dá znížiť 
množstvo aplikovaných hnojív, ktorých časť 
by išla na tvorbu slamy a nie na tvorbu zrna.

Jednou z minuloročných noviniek z našej 
ponuky bol prípravok pre reguláciu porastov 
Optimus. Osvedčená účinná látka v novej, 
modernejšej E3-formulácii a optimalizova-
nej koncentrácii sa stretla s veľkou odozvou 
u pestovateľskej verejnosti. 

Nová, tzv. E3-formulácia prípravku zabezpe-
čuje výnimočne vysoké využitie účinnej lát-

ky, jej rýchlejší príjem do rastliny a ochranu 
pred nepriaznivými vonkajšími podmienka-
mi a rýchly rozvod v systéme. 

Aplikačný interval Optimusu je dostatočne 
široký (BBCH 31–39) na to, aby sa dali porasty 
včas ovplyvniť želaným smerom. V štádiu 1.–
2. kolienka obilniny je efekt skrátenia stebla, 
spevnenie stebla a rozvoj koreňovej sústavy 
použitím prípravku najsilnejší. V neskorších 
fázach (BBCH 35–39) sa skracujú a posilňujú 
internódiá v strednej a hornej časti rastlín. Pri 
očakávanom prípadnom suchšom a teplejšom 
období odporúčame rozdeliť plnú registrova-
nú dávku 0,4–0,45 l/ha na dve čiastkové, napr. 
2× 0,2–0,25 l/ha, pričom prvá časť sa apliku-
je na začiatku aplikačného intervalu, napr. aj 
s herbicídnym ošetrením, príp. preventívnym 
fungicídnym ošetrením. Prípadná druhá časť 
sa použije na základe dosiahnutého výsled-
ku prvou aplikáciou. Prípravok je miešateľný 
s herbicídmi, fungicídmi i insekticídmi, pričom 
v TM s fungicídmi na báze triazolov vykazuje 
účinná látka synergický efekt a to umožňuje 
znížiť dávku prípravku cca o 20%. Prípravok 
vykazuje synergický efekt aj s tekutými dusí-
katými hnojivami, napr. DAM 390, SAM alebo 
roztok močoviny. Maximálne odporučená dáv-
ka v takomto prípade je 15 kg N/ha.

V prípade výskytu nepriaznivých podmienok 
pre použitie regulátora rastu (chlad, nočné 
mrazy, sucho, vysoké teploty či intenzívne sl-
nečné žiarenie) je vhodné odložiť ho na obdo-
bie, keď tieto nepriaznivé okolnosti pominú. 
V porastoch sužovaných podvýživou, oslabe-
ných patogénmi či stresovými podmienkami 
ako podmok, prípravok nepoužívajte. 

S prípravkami spoločnosti ADAMA Slovensko 
dosiahnete efektívne riešenie vašich problé-
mov za prijateľnú cenu od renomovaného 
svetového výrobcu pesticídov. Viac infor-
mácií o použití našich prípravkov získate na 
www.adama.com/slovensko/sk.



Predlžovací rast obilnín je vhodným obdobím pre intenzifi káciu pestovania, 

resp. korekcie predošlých vstupov. Zároveň z hľadiska tlaku rôznych hubových 

patogénov, živočíšnych škodcov či iných vonkajších činiteľov je to dostatočne 

dlhý úsek pre ich nepriaznivý vplyv na pestované obilniny. Spoločnosť Adama 

Slovensko vám priebežne prináša nové prístupy a riešenia, pomocou ktorých 

sa uvedené nepriaznivé faktory dajú udržať pod kontrolou a zvýšiť agronomic-

kú intenzitu a kvalitu vašich porastov. 

Intenzívne pestovanie obilnín s Adamou
Ing. Ervín Máťuš; Adama Slovensko

Posilnené steny stebiel po ošetrení Optimusom

Artemis je účinným riešením proti rôznym 
druhom hrdzí na obilninách

Listové škvrnitosti dokážu citeľne znížiť asimi-
lačnú plochu obilnín, vhodným pre ich kontro-
lu je Artemis



  Prípravky na ochranu rastlín 2016
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, kmín.

€ 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, 
vinná réva. Publikácia vychádza v českom jazyku, avšak 
súčasťou katalógu je česko-slovensko-latinský slovník škodcov a chorôb. € 16,00 

  Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2015
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.

€ 15,00 

  Slunečnice - technologie pěstování
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
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. 

€ 15,00

  Pohledy do minulosti - hospodaření předků
Fotografi cká 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.

€ 15,00

NOVINKA 

NOVINKA 2016

SLOVENSKÁ VERZIA

Ponuka publikácií 
z vydavateľstva Kurent

  Botanické pesticidy
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. € 12,00

 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

  Škodlivé organizmy pšenice
Abiotická poškození, choroby, škůdci
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
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
Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín 
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

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 fi riem 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).

Agromanuál®

Profesionálna ochrana rastlín

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

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

OBNOVENÉ 

VYDANIE

NOVINKA 2014

SLOVENSKÁ VERZIA

Slovenská príloha 

5× ročne
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Adexar® Plus je najnovší revolučný fungicíd, 
ktorý predstavuje klúčovú novinku v oblasti 
ochrany obilnin proti listovým chorobám. Ob-
sahuje úplne novú účinnú látku fl uxapyroxad 
(obchodný názov Xemium®) z novej skupiny 
fungicídov, tzv. karboxamidy (SDHI). Xemium® 
má neobvyklú chemickú štruktúru s výnimoč-
nými vlastnosťami - vynikajúca mobilita a veľ-
mi vysoká úroveň kontroly hubových chorôb. 
Základom výnimočnej kontroly hubových 
chorôb je pyrazolová väzba, ktorá zodpovedá 
za vynikajúcu mobilitu v rastline. Táto mobilita 
spolu s rýchlym vstrebávaním a distribúciou 
vnútri rastliny vytvára podmienky pre účinnú 
kontrolu hubových chorôb. Akonáhle sa Xe-
mium® vstrebe do rastlinných pletív, zaisťuje 
nielen veľmi rýchlu a spoľahlivú kontrolu exis-
tujúcich infekcií (kuratívne), ale tiež spoľahlivú 
preventívnu ochranu celej obilniny. Kombiná-
cia mobility a vynikajúceho účinku proti všet-
kým významným hubovým chorobám robí zo 
Xemium® výnimočnú látku typu karboxamid 
II. generácie.

Adexar® Plus naviac obsahuje aj osvedčený 
epoxiconazole a pyraclostrobin. Výsled-
kom výváženej kombinácie účinných látok 
je mimoriadne účinný fungicid proti listovým 
chorobám obilnin.

Popri fungicídnych vlastnostiach má prípra-
vok Adexar® Plus aj výrazný vplyv na potla-
čenie stresových faktorov, ktoré vplývajú 
na rastlinu počas vegetácie - AgCelence® 

efekt. Už pri prvom pohľade na porast sa 
tento efekt prejavuje výrazne zelenou farbou 
rastlín, rastliny sú vitálnejšie - ľahšie odoláva-
jú suchu, intenzívnemu slnečnému žiareniu, 
majú lepšiu stabilitu stebla, zlepšuje sa prí-
jem živín. Vplyvom týchto vlastností príprav-
ku Adexar® Plus dokážu rastliny priniesť pre 
pestovateľa vyššie a kvalitnejšie úrody. Väč-
šia plocha zelených listov je viditeľnou znám-
kou toho, že zdravé plodiny využívajú svoju 
energiu k tvorbe vysokého výnosu, namiesto 
aby ňou plytvali na boj proti chorobám.

Doporučenie k aplikácii Adexar® Plus

Aplikáciu je vhodné uskutočniť vo fáze 
BBCH 37–39 (vývoj zástavovitého listu) kedy 
najviac využijete potenciál prípravku vráta-
ne dĺžky účinnosti. Prípravok Adexar® Plus je 
registrovaný vo všetkých obilninách a pro-
ti všetkým kľúčovým pôvodcom hubového 
ochorenia obilnín ako sú septoriózy, hrdze, 
steblolam, múčnatka trávová, škvrnitosti jač-
meňa (hnedá, rynchospóriová) a DTR. Vykazu-
je vyníkajúcu účinnosť aj na stále viac vysky-
tujúcu sa nebezpečnú ramuláriovú škvrnitosť

Doporučená aplikačná dávka prípravku 
Adexar® Plus bola stanovená na základe nie-
koľkoročných presných poľných pokusoch. 
V prípade systému jedného ošetrenia v pše-
nici je doporučená dávka 1,5 l/ha a v jačmeni 
1,25 l/ha.

Kompletné fungicídne riešenie 

obilnín dopĺňajú

V ponuke BASF pre rok 2016 nájdete aj ďal-
ších špecialistov proti významným chorobám. 
Na začiatku vegetácie sa najčastejšie môžme 
stretávať s výskytmi múčnatky, chorôb päty 
stebla a steblolamu. Priaznivý priebeh jesene 
a zimy praje aj hrdzy plevovej, ktorá začína 
byť častejšie signalizovaná už aj na Slovensku. 
Toto je ideálna parketa pre rýchlu, účinnú a dl-
hodobú ochranu v podaní prípravku Capalo®.

Prečo je Capalo® špecialista na choroby päty 
stebla, múčnatky a ďalších listových chorôb?

Kombináciou metrafenonu a fenpropimorhu 
vzniká výrazný stop-efekt + dlhodobé pôso-
benie proti múčnatke. Metrafenon po pre-
niknutí do pletív spôsobí deštrukciu patogé-

nu a zastaví jeho rast. Je to jediný prípravok 
s kurativným aj preventívnym účinkom proti 
týmto chorobám na začiatku vegetácie. Výsle-
dok je fl exiblný termín aplikácie - BBCH 29–37 
- od začiatku steblovania až po rast vlajko-
vého listu. V tomto štádiu, kedy sú choroby 
v počiatočných fázach, metrafenon s fenpro-
pimorphom zastavia a dlhodobo ochránia 
pred ďalšou infekciou. Epoxyconazol dopl-
ňuje účinnosť týchto 2 účinných látok proti 
listovým škvrnitostiam - septoriózy, hnedá 
a rynchosporiová škvrnitosť, DTR a hrdze. Do-
poručená dávka pri sólo aplikácii je 1,5 l/ha.

Posledné ošetrenie do klasu, by sa malo 
stať štandardnou technológiou v podniku. 
Počasie sa dokáže rýchlo zmeniť, prídu zráž-
ky a hrozba tvorby mykotoxínov, fuzarióz 
a ďalších chorôb. Fungicídna ochrana klasu 
je mimoriadne významná a zabezpečuje ná-
vratnosť investícii, ktoré ste už investovali 
a zabezpečí kvalitu výslednej produkcie.

Aj v tomto segmente ponúkame špecialis-
tu - Osiris®:
 účinné látky metconazole a epoxiconazole 
vykazujú účinnosť na klasové fusariózy, čo 
znamená zníženie obsahu mykotoxínov,
 nepredlužuje vegetáciu znižováním tvor-
by ethylenu pri aplikáci proti klasovým 
chorobám,
 zvyšuje HTZ a obsah dusíkatých látek - vý-
sledkom je vyššia úroda a kvalita produkcie,
 obsahuje špeciální formuláciu, která 
umožňuje mimořádnou priľnavosť, vyní-
kajúcu pokryvnosť a rýchlu adsorpciu,
 doporučená dávka 2,0 l/ha. 



Spoločnosť BASF je najvýznamnejší 

inovátor vo vývoji fungicídnych účin-

ných látok a snažíme sa už dlhé roky 

prinášať pre agronomickú prax nové 

prípravky a technológie. Nie je tomu 

inak ani tento rok, keď uvádzame na trh 

nový fungicíd do obilnín Adexar® Plus. 

Ako dosiahnuť vysokú úrodu a chrániť 
obilniny pred chorobami?
Ing. Miroslav Demo, Ing. Matúš Czakó; BASF

Tab. 1: Výsledky pokusov 

v ozimnej pšenici a jarnom jačmeni 

(VURV Piešťany, 2015)

Var. Prípravok
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Úroda

t/ha %

Pšenica ozimná

1. Adexar® Plus 1,5 37–49 8,75 138

2.
Adexar® Plus 1,2 37–39

8,57 136
Osiris 2,0 49–51

5. Kontrola 6,30 100

Jačmeň jarný - odroda Malz

1. Kontrola - - 3,90 100

3. Adexar® Plus 1,5 39 4,83 123

6.
Adexar® Plus 1,0 32–37

4,32 110
Osiris 2,0 49–51 

Mobilita v rastline



Adexar® Plus

Čakajte viac.

s účinnou látkou XEMIUM®

Sila, na ktorú 
sa môžem spoľahnúť

.................aaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooooooooooooo nnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaa šššššššššššššššááááááááááááááálllllllllllkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuu sssssssssiiiiiiiillllllllnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkkkkkkkkkkááááááááááááávvvvvvvvvvvvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,,,,,,,,,,,,  
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrráááááááááááááááááááááááááááá  mmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dddddddddddddddddddddddddddddddoooooooooooooooodddddddddddddddddddddddddddddddddááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá eeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuu nnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaa cccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň.....

 Mimoriadne dlhodobá ochrana
  

  

 ®

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111 • viacinfo na www.agro.basf.sk
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V tomto roku, do už celkom veľkej rodiny 
fungicídov pribudli novinky, ktoré zaujali 
miesto v technológii fungicídnej ochrany 
obilnín a ešte viac tak rozšírili portfólio fi rmy 
a samozrejme možnosti farmára. Na začia-
tok, do fázy T1 sa hneď vedľa osvedčeného 
prípravku Stereo 312,5 EC, ktorý už nie-
koľko úspešných rokov pomáha so svojimi 
účinnými látkami cyprodinyl a propiconazole 
kontrolovať široké spektrum chorôb (hlavne 
všetky patotypy steblolamu), stavia tohto-
ročná novinka Archer Turbo. 

Novinky pre prvé a posledné 

ošetrenie 

Archer Turbo je prípravok veľmi úspešný 
a rokmi overený u našich susedov v Čechách 
a na Morave. Turbo silou účinných látok fen-
propidin a propiconazol zastavuje múč-

natku už pri jej výskyte za chladnejšieho 

počasia. So svojim stop efektom dokáže 
eliminovať aj odolnejšie formy tohto čoraz 
častejšie sa objavujúceho patogénu. Druhou 
novinkou je Magnello, tento prípravok sa 
usádza skôr na druhú stranu technologickej 
schémy. Slogan z českého plodinového ka-
talógu „klasy v pohode“ ho dostatočne vy-
stihuje a účinné látky v ňom obsiahnuté (di-
fenoconazole a tebuconazole) z neho robia 
špecialistu na klasové fuzariózy. 

Nemôžeme nespomenúť reguláciu porastu 
vo fáze prvého kolienka s originálnym prí-
pravkom Moddus, ktorý obsahuje účinnú 
látku trinexapac-ethyl. Je často kopírovaný, 
ale výpočtom výhod oproti generickým prí-
pravkom určite neprekonaný.

Pre ochranu vlajkového listu 

je z čoho vyberať

Amistar technológia je tu s nami už niekoľ-
ko rokov. Dostatočne známa, dostatočne 
overená, stále účinná a razantná. Prípravok 
Amistar Xtra, ako multiplodinový fungicíd, 
určite netreba obzvlášť predstavovať, lebo 
je každému známy tzv. green efektom a si-
lou azoxystrobinu a cyproconazolu. Ďalším 
z tejto technológie je Amistar Opti, ktorý 
sa so svojim zložením (azoxystrobin a chlo-
rothalonil) stará v pšenici o kontrolu širokého 
spektra nielen listových chorôb, ale v iných 
krajinách je osvedčený aj proti všetkým zná-

mym škvrnitostiam v jačmeňoch a v nepo-
slednom rade je výborným elementom v an-
tirezistentnej stratégii. Keď sa k nemu pridá 
osvedčená Artea Plus so silou azolov, vyjde 
vám z toho neprekonateľný mix v ochrane 
obilnín so strobilurínom, kontaktom a dvo-
ma azolmi (cyproconazole a propiconazole). 

Artea Plus je univerzálna, s priaznivou cenou 
a širokou registráciou. Je naozaj veľmi obľú-
bená, či už v balíčku so spomínaným príprav-
kom Amistar Opti alebo herbicídom Lintur 
Premium, ale samozrejme aj ako sólo produkt. 
Obľúbenosť balíčkov môžeme pripísať nielen 
priaznivej cene, ale aj veľmi praktickému pri-
spôsobeniu a nastaveniu aplikácie. V prípade 
balíčka Amistar Opti Pack pri preventívnych 
aplikáciach postačuje základné dávkovanie 
Amistar Opti 1,3 l/ha + Artea Plus 0,4 l/ha. Ak 
potrebujete riešiť problém silne napadnutého 
porastu, musíte navýšiť dávku Amistar Opti 
na 1,6 l/ha a posilniť aj kuratívnu silu príprav-
ku Artea Plus na 0,5 l/ha. Podobne môžete 
nastaviť dávkovanie aj v prípade vyššieho tla-
ku septorióz, prípadne fuzarióz v klase, kedy 
Amistar Opti aplikujte v dávke 1,4 l/ha a Artea 
Plus v aplikačnej dávke 0,5 l/ha.

Na mieru jačmeňom

K jarným jačmeňom a ozimným hybridným 
jačmeňom Hyvido určite patrí fungicídny 
prípravok Bontima. Všeobecne je táto nová 
technológia s novou účinnou látkou isopyra-
zam špeciálne určená na ochranu jačmeňov. 
Patrí do skupiny SDHI a je jedinečná Duosa-
fe technológiou dvojitej väzby, ktorá priná-
ša nielen pevné priľnutie na list, ale aj silné 
naviazanie na patogén. Bontima je pomoc-
níkom pre navýšenie úrody nielen silných 
množiteľských a sladovníckych jačmeňov 
ale aj stresovaných porastov. K dobrému vý-
sledku dopomáha aj účinná látka cyprodinil, 
ktorá funguje ako inhibítor biosyntézy me-
tionínu a okrem toho je aj dôležitým prvkom 
v prevencii proti vzniku rezistencie. 

Pohľad na schémy technológie ošetrenia 
pšenice a jačmeňa dokazuje komplexnosť 
portfólia fungicídnych prípravkov spoločnos-
ti Syngenta. Pre svoj porast si môžete vybrať 
najoptimálnejší produkt, či už z hľadiska ras-
tovej fázy od T1 až po T3+ alebo podľa po-
trebnej intenzity ošetrovania. O možnostiach 
použitia sa môžete poradiť s našimi obchod-
nými zástupcami alebo zástupcami tech-
nickej podpory, ktorí disponujú rozsiahlymi 
výsledkami z pokusov a praxe. Takto môžete 
nastaviť technológiu fungicídneho ošetrova-
nia podľa najnovších poznatkov, praktických 
rád a dlhoročných skúseností. 



Obilniny sú pre spoločnosť Syngenta veľmi dôležitý segment. Podobne ako far-

márom aj nám záleží na tom, aby boli porasty zdravé a pestovatelia tak mohli 

vyťažiť maximum z genetického potenciálu rastlín. Ako inovatívna spoločnosť 

s dobrou a mnohoročnou základňou výskumu a vývoja neustále prinášame no-

vinky, ktoré dopĺňame do našich odporúčaných technológií pre ošetrenie poľ-

nohospodárskych plodín. 

Obilniny v starostlivosti profesionálov
Ing. Miroslav Béreš; Syngenta Slovakia

Syngenta fungicídne technológie obilnín
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Pšenica ozimná

Jačmeň jarný

Archer® Turbo
Stereo® 312,5 EC

Moddus®

Archer® Turbo
Stereo® 312,5 EC

Moddus®

Artea® Plus
Amistar® Xtra

Amistar® Opti Pack

Artea® Plus
Amistar® Xtra

Bontima®

Magnelo®
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Obľúbeným ošetrením pre spevnenie stebiel, 
skrátenie internódií a podporu odnožovania 
je aplikácia Stabilanu (chlormequat chlori-
de 750 g/l). V pšenici ozimnej proti polieha-
niu je potrebné Stabilan aplikovať v rasto-
vej fáze od 4. listu do začiatku predlžovania 
(BBCH 14–30). V jarnom jačmeni na podpo-
ru odnožovania aplikujte v rastovej fáze od 
štvrtého listu do objavenia sa tretej odnože 
(BBCH 14–23).

Pokiaľ už nie je možné v „zhone“ jarných prác 
použiť „C-éčka“ (prípravky s účinnou látkou 
CCC), odporúčame na zvýšenie odolnosti 
proti poliehaniu použiť regulátor rastu Flor-

dimex T Extra s účinnou látkou ethephon 
480 g/l. Prípravok ľahko preniká do pletív, 
kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylé-
nu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prí-
pravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odol-

nosť proti poliehaniu. V pšenici a raži ozimnej 
aplikujte vo fáze BBCH 32–39 (2. kolienko až 
zástavový list celkom vyvinutý). V ozimnom 
a jarnom jačmeni ošetrujte vo fáze BBCH 37–
45, zástavový list už viditeľný až do štádia 
konca metania.

Pre úspešné zvládnutie fungicídnej ochrany 
má spoločnosť F&N Agro Slovensko v ponu-
ke niekoľko riešení. Proti fómovému černaniu 
stoniek repky ozimnej ponúkame prípravok 
Mystic vo forme emulzného koncentrátu 
s ú.l. tebuconazole 250 g/l. Systémovo pô-
sobiaca účinná látka inhibuje klíčenie spór 
a blokuje rast mycélia hubových patogénov. 
Okrem fungicídneho účinku sa vyznačuje 
taktiež morforegulačným účinkom. Prípravok 
je možné použiť aj v pšenici ozimnej proti 
hubovým chorobám (múčnatka trávová, hr-
dze, fuzariózy klasov a septoriózy pšenice).

Veľkým problémom v porastoch repky ozim-
nej sa stala v posledných rokoch biela hnilo-
ba, ktorá dokáže porasty zdecimovať a tým 
spôsobiť pestovateľom hlboké vrásky na 
čele. Zamedziť Infekcii týmto patogénom 
možno prípravkom Tazer 250 EC s účinnou 
látkou azoxystrobin 250 g/l. Azoxystrobin má 
translaminárny a systémový účinok. Ideálny 
termín aplikácie v repke je v prvej polovi-
ci kvitnutia, v čase kedy začínajú opadávať 
kvetné lupienky. Dlhodobé pôsobenie účin-
nej látky zabraňuje novej infekcii v závislosti 
od prírastkov listov 3–8 týždňov.

Na ochranu obilnín proti hubovým patogé-
nom ponúka F&N Agro Slovensko trojzložko-
vý fungicíd Rombus Trio, s účinnými látkami 
spiroxamine, tebuconazole a triadimenol. 
Má systémový účinok, pôsobí preventívne, 
kuratívne a eradikatívne. Všetky tri účinné 
látky sa vzájomne podporujú a dopĺňajú. 
Vynikajúci Stop efekt „spálenia spór“ má vý-
znam v boji s múčnatkou trávovou, ktorá má 
rýchly nástup a rozvoj infekcie. Ďalšou pred-
nosťou tohto prípravku je efekt synergizmu 
(sánkový efekt), kde prítomnosť spiroxaminu 
pozitívne ovplyvňuje príjem a rozmiestnenie 
azolov v rastlinných pletivách, čím sa znižuje 
riziko zmytia následnými zrážkami. Rombus 
Trio je možné aplikovať do pšenice ozimnej 
a jarnej proti múčnatke trávovej, hrdziam 
a septoriózam pšenice a taktiež do jačmeňa 
ozimného a jarného proti hnedej a rynchos-
póriovej škvrnitosti.



Predchádzať a ochrániť - fungicídne a morforegulačné ošetrenia repiek a obilnín

Tohtoročná zima sa veľmi „nevyznamenala“ a jej priebeh pripomínal skôr „upr-

šané“ Britské ostrovy. S výnimkou niekoľkých mrazivých dní v januári vládlo 

zimné počasie akurát tak vo vysokohorských polohách. Môžeme očakávať silný 

tlak patogénov a škodcov, čo potvrdzuje už teraz zvýšený výskyt fómovej hnilo-

by v repke, a to aj na porastoch fungicídne ošetrených na jeseň. Skutočnosť však 

ukáže až ďalší vývoj v porastoch. 

Predchádzať a ochrániť
Fungicídne a morforegulačné ošetrenia repiek a obilnín
Ing. Marián Macko; F&N Agro Slovensko

Fungicídna ochrana repky, obilnín a viniča

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

Kyzeková Barbora
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk

Závodský Ladislav
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk

Marián Macko
0948 979 399
macko@fnagro.sk

Mária Lichvárová
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk

Konzultujte s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia!

Penncozeb® 75 WG
Účinná látka: mancozeb 75 %

Tazer® 250 SC
Účinná látka: azoxystrobin 250 g/lÚčinná látka: 250 g/l tebuconazole

Mystic®

Účinná látka: Fenpyrazamine 500 g/kg

Prolectus®

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

Rombus® Trio

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu 
na ošetrenie pšenice ozimnej proti hubovým chorobám, 
septorióze pšenice a na ošetrenie repky ozimnej.

Systemický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom 
vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu pšenice, 
jačmeňa a repky proti hubovým chorobám.

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. 

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

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

Zdroj:  Growth stages of mono- and dicotyledonous plants

1997 Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin · Wien

RASTOVÉ FÁZY BBCH

Rastové fázy BBCH

Kód Charakteristika rastovej fázy

01 Pučanie, začiatok narastania púčikov, púčiky sa viditeľne zväčšujú, šupiny sa predlžujú, objavujú sa svetlé škvrny

07 Začiatok otvárania púčikov, objavujú sa prvé zelené špičky listov

10 Myšie uško, zelené špičky listov sú cca 10 mm nad kvetnými pukmi, začiatok separácie listov

31 Začiatok rastu letorastov, viditeľné vrcholky vyvíjajúcich sa letorastov

54 Myšie uško, zelené špičky listov sú cca 10 mm nad kvetnými pukmi, začiatok separácie listov

56 Zelený puk, separácia jednotlivých, zelených, ešte uzatvorených kvetných pukov

57 Ružový puk, predlžovanie jednotlivých okvetných lístkov, kališné lístky jemne pootvorené, okvetné lístky práve viditeľné

61 Začiatok kvitnutia, 10 % kvetov otvorených

65 Plný kvet, najmenej 50 % kvetov otvorených, opad prvých okvetných lupienkov

69 Koniec kvitnutia, všetky korunné lupienky opadnuté, veľkosť plodov do 5 mm

72 Veľkosť plodov do 20 mm

74 Priemer plodu do 40 mm, T-štádium: plody vzpriamené, stopka plodu tvorí s jeho bázou pravý uhol 

76 Veľkosť plodu cca 60 % z konečnej veľkosti

78 Veľkosť plodu cca 80 % z konečnej veľkosti

87 Zberová zrelosť, plody vhodné na zber

Jadroviny - fungicídy
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Chrastavitosť jadrovín

Preventívne opatrenia

 Pri výsadbe voliť odrody me-
nej náchylné alebo úplne 
odolné (rezistentné).
 Výber lokality, vhodný spôn, 
pestovateľský tvar, starostli-
vosť o koruny stromov - zaiste-
nie vzdušnosti a rýchlejšieho 
vysýchania stromov.
 Likvidácia opadaného lístia na 
jeseň (hrabaním, postrek mo-
čovinou).

Priama ochrana - v súčas-

nosti sa odporúča zásadne 

preventívny spôsob ochrany

 Preventívny spôsob ochrany
-  Preventívne paušálne ošetrenie 

od začiatku vegetácie v (5) 7–10 
(14) denných intervaloch po 
celú dobu nebezpečenstva pri-
márnych infekcií, spravidla od 
vypučaní do konca júna. Inter-
val medzi jednotlivými zásah-
mi sa volí podľa sily infekčného 
tlaku, intenzity rastu (prírastok až 
3 listy týždenne) a použitého fungicí-
du. Maximálna intenzita ochrany musí byť 
v období najväčšieho nebezpečenstva infekcií, 
od fenofáze ružového púčika do doby približne 1–2 týždne 
po odkvitnutí.

-  Preventívne ošetrenie stromov pred očakávaným dažďom. Po-
strek musí dokonale zaschnúť. Ak spadnú zrážky vyššie ako 
20 mm, je nutné postrek opakovať.
 Kuratívny spôsob ochrany: fungicídy sa aplikujú až po splnení 
podmienok pre infekciu. Na ošetrenie musia byť použité kuratív-
ne pôsobiace fungicídy. Lepšie však kombinované fungicídy alebo 
prípadne tank-mix kombinácia (systémovo a kontaktne pôsobiaci 
účinná látka). Je potrebné dôsledne dodržiavať dobu kuratívnej 
účinnosti.

Kontaktné fungicídy

 Len preventívne pôsobenie.
 Dokonalé a rovnomerné pokrytie listov postrekovou kvapalinou.
 Nízke alebo žiadne ohrozenie rezistenciou (sú vhodné na preru-
šenie sledu ošetrovania systémovými alebo strobilurinovými fun-
gicídmi).
 Dobrá účinnosť aj pri nižších teplotách.
 Pri intenzívnych zrážkach dochádza k zmytiu postrekového fi lmu 
z listov a je nutné aplikáciu opakovať.
 Použitie hlavne v raných fázach vegetácie, keď ešte nie je vyvinutá 
dostatočne veľká listová plocha (nechráni novo narastajúce listy).

Systémové fungicídy

 Preventívne a kuratívne pôsobenie.
 Prenikajú do pletív, chráni aj nové prírastky (inhibícia rastu mycélia 
patogénu vnútri listu).
 Vysoké riziko vzniku rezistencie.
 Použitie k preventívnej aplikácii pri intenzívnom raste a za silného 
infekčného tlaku.
 Znížená účinnosť až neúčinnosť za nízkych teplôt.

Múčnatka jabloňová

Preventívne opatrenia

 Výber lokality, vhodná pod-
nož, odroda, vyrovnaná výži-
va (neprehnojiť dusíkom). Na 
rizikových lokalitách obmedziť 
pestovanie náchylných odrôd.
 Počas vegetačného pokoja 
odstraňovanie jednoročných 
vetvičiek sa striebristým po-
vlakom a deformovaným ter-
minálnym púčikom. Výskyt 
múčnatky na jar významne 
obmedzuje mráz v čase vege-
tačného pokoja, teploty -20 ° C 
až-25 ° C ničí prezimujúce mycélium.
 Sekundárne šírenie múčnatky je možné obmedziť odstraňovaním 
primárne napadnutých častí stromov - pomúčenej listovej a kvetné 
ružice v máji až júni.

Priama ochrana

 Chemická ochrana je založená na pravidelnom fungicídnom ošet-
rení v intervale (5) 7–10 (14) dní od fázy zeleného púčika až do po-
lovice júla.
 Dôležité je zabrániť sekundárnej infekcii (polovica júla) koncových 
listových a budúcich kvetných púčikov.
 Postrekový interval závisí na infekčnom tlaku a použitých fungicí-
doch. V čase silného rastu sa postrek aplikuje v týždenných interva-
loch, s poklesom intenzity rastu sa intervaly predlžujú na 10–14 dní.
 Pre obmedzenie nebezpečenstva vzniku rezistencie choroby strie-
dať lokálne systémové fungicídy s kontaktnými fungicídmi.

Spála jadrovín

Preventívne opatrenia

 Využívanie rezistentných alebo tolerant-
ných odrôd.
 Úprava výživy rastlín - nadbytok alebo 
nedostatok dusíka zvyšuje náchylnosť 
k chorobe. Obmedziť nadmernú a povr-
chovú závlahu.
 Obmedzenie radikálneho udržiavacieho 
rezu a eliminácia letného rezu.
 V okolí sadov a škôlok vo vzdialenosti do 
500 m preventívne likvidovať hloh a iné 
vysoko náchylné hostiteľské rastliny.
 Odstraňovanie napadnutých rastlín alebo 
ich časti. Dezinfekcia náradia.

Priama ochrana

 Plodné výsadby sa ošetrujú povolenými fungicími na začiatku a na 
konci kvitnutia, prípadne na začiatku rastu plodov. V období začiat-
ku rastu plodov použiť spodnú hranicu odporúčaného rozmedzia 
dávkovania.

Jadroviny - fungicídy
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Fungicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca
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Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

v.k. výška koruny

Chrastavitosť jadrovín

Venturia inaequalis

Venturia pirina

Múčnatka jabloňová

Podosphaera leucotricha

ANTRE 70 WG

700 g/kg propineb (157,5 g/kg Zn)

PHO|SPe Bayer

WG Dithiokarbamáty Kontaktný 2

2,2 kg/400–2000 l

Do BBCH 71

Preventívne v intervale 7–14 dní, opt. 

pred kvetom

BLOSSOM PROTECT

500 g/kg Aureobasidium pullulans

 ASRA

WG Biologický fungicíd Kontaktný 5

BONI PROTECT

500 g/kg Aureobasidium pullulans

 ASRA

WG Biologický fungicíd Kontaktný 3

CYFLAMID 50 EW 

50 g/l cyfl ufenamid 

PHO|SPe Sumi Agro

EW Fenylacetamidy 
Translaminárny, 

fumigačný
2

0,33 l/600–1000 l

OD 14

Preventívne, BBCH 19–87

DELAN 700 WDG

700 g/kg dithianon

 BASF

WG Dithiokarbamáty
Kontaktný, 

hĺbkový
12

0,7 kg/300–1000 l (0,07 %)

OD 21

Preventívne v intervale 5–7 dní

DIFO 25% EC

250 g/l difenoconazole

SPe Sharda

EC
DMI fungicídy 

(triazoly)
Systémový 4

0,2 l/200–1000 l (0,02 %)

OD 21

Od BBCH 57

Preventívne v intervale 8–12 dní

Vedľajšia účinnosť

DITHANE DG NEOTEC

750 g/kg mancozeb     

SPe Dow AgroSciences

WG Dithiokarbamáty Kontaktný 4

1,5–2,0 kg/500–1000 l

OD 35

Preventívne v intervale 5–10 dní

1,5–2,0 kg/500–1000 l

OD 35

FABAN

250 g/l dithianon, 

250 g/l pyrimethanil

PHO|SPe BASF

SC

Dithiokarbamáty

AP fungicidy 

(anilinopyrimidíny

Kontaktný, hĺbkový

Kontaktný, 

translaminárny, 

fumigačný

4

1,2 l/200–1000 l

OD 56

BBCH 53–77

Preventívne v intervale 7–10 dní

FLINT PLUS 64 WG

600 g/kg captan, 

40 g/kg trifl oxystrobin

PHO|SPe Bayer

WG

Ftalimidy

QoI fungicídy 

(strobiluríny)

Kontaktný

Mezostémový, 

translaminárny

3

1,25–1,8 kg (0,6 kg/ha/1 m v.k.)

OD 35

BBCH 11–81

Preventívne v intervale 7–12 dní

1,25–1,8 kg (0,6 kg/ha/1 m v.k.)

OD 35

BBCH 11–79

FUNGURAN

770 g/kg hydroxid Cu 

(500 g/kg Cu2+)

SPe Arysta

WP
Anorganické 

fungicídy
Kontaktný

Max. 

6 kg/ha

Jabloně

Pred kvitnutím slabý inf. tlak: 

0,6–1,2 kg/600–800 l

Pred kvitnutím silný inf. tlak: 

1,1–1,5 kg/600–800 l

Po odkvitnutí: 0,8–1,4 kg/1000 l, OD 21

CHORUS 50 WG

500 g/kg cyprodinil

SPe Syngenta

WG
AP fungicidy 

(pyrimidiny)

Systémový, 

translaminárny
3

0,15 kg/1 m v.k., max. 0,45 kg/3 m v.k.

500–1500 l vody/ha

Preventívne v intervale 7–10 dní, 

do BBCH 69

Vedľajšia účinnosť

Jadroviny - fungicídy
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Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

v.k. výška koruny
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Poznámka

Nektriová rakovina

Nectria galligena

Moníliová hniloba

Monilinia fructigena

Spála jadrovín

Erwinia amylovora
Skladové choroby

32 €

•   Preventívne pôsobenie

•  Optim. pred kvitnutím jadrovín (od BBCH 09), najneskôr 

tesne po ukončení kvitnutia (BBCH 71)

•  Pri použití je súčasne dodávaný Zn (2,2 kg/ha = 347 g Zn/ha)

•  Odolný voči zrážkam do 2 hodín po aplikácii

•  TM fungicídy

Strom do výšky cca 1 m: 0,75 kg/500 l 

+ 5,25 kg kys. citrónovej

Strom vyššie ako 1 m: 1,5 kg/1000 l 

+ 10,5 kg kys. citrónovej

BBCH 61–69

8–16 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Biologický antibakteriálny prípravok špecifi cky pôsobiaci 

proti baktériám Erwinia amylovora

•  Preventívna aplikácia postrekom do otvorených kvetov, 

vo večerných hodinách

•  Prípravok schválený pre použitie v ekologickom poľno-

hospodárstve

1,0 kg/2 m v.k./1000 l

BBCH 81–89
62 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Biologický prípravok

•  Aplikácia postrekom počas posledných 5 týždňov pred 

zberom, vo večerných hodinách

•  Prípravok schválený pre použitie v ekologickom poľno-

hospodárstve

28 €
•  Preventívne a kuratívne pôsobenie

 •  Opt. aplikácia tesne pred kvitnutím

Vedľajšia účinnosť 

(letné spóry)
Vedľajšia účinnosť 39 €

•  Preventívne a eradikatívne (do 48 hodín) pôsobenie

•  Účinkuje tiež na letné choroby (horká hniloba Gleospo-

rium spp., čierna hniloba Physalospora obtusa, škvrnitosť 

listov Mycospharella pomi)

•  Odolný voči zrážkam 2 hodiny po aplikácii

16 €

•  Preventívne a kuratívne (do 96 hodín) pôsobenie

•  Odolný voči zrážkam 2 hodiny po aplikácii

•  TM captan, mancozeb, strobiluríny, síra

22–29 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Po zrážkach (nad 20 mm) opakovať postrek

•  TM + 0,45 l TOPAS 100 EC

46 €

•  Preventívne a kuratívne (do 72 hodín) pôsobenie

•  Špecifi cká formulácia na báze tzv. kokrystalů (zabez-

pečuje spoľahlivú účinnosť pri nízkych a vysokých 

teplotách, dlhotrvajúcu ochranu, vysokú odolnosť voči 

zmytí dažďom)

•  Odolný voči zrážkam do 3 hodín po aplikácii

Významný vedľajší 

účinok
37–53 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Pri silnom infekčnom tlaku interval do 7 dní

•  Odolný voči zrážkam do 2 hodín po aplikácii

•  TM insekticídy, akaricídy

7–17 € •  Preventívne pôsobenie, baktericídna účinnosť

Vedľajšia účinnosť 41 €

•  Preventívne a kuratívne (do 48 hodín) pôsobenie

•  Účinnosť  i pri nižších teplotách

•  Odolný voči zrážkam 2 hodiny po aplikácii

•  TM fungicídy, insekticídy

Jadroviny - fungicídy
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Vinič - fungicídy

Zdroj:  Growth stages of mono- and dicotyledonous plants

1997 Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin · Wien

RASTOVÉ FÁZY BBCH

Eichhorn 

& Lorenz
BBCH 

Charakteristika rastovej fázy

Kód Kód

Vývoj púčika a pučanie

01 00

Zimný odpočinok (dormancia): zimné púčiky sú uzavreté do šupín 

(očká), podľa odrody môžu byť viac alebo menej hrotité alebo 

zaokrúhlené, svetlo až tmavohnedé

Slzenie: pri obnovení rezu najmenej 1–2 cm od jesenného rezu sa 

rezná plocha zarosí, šošovkovite sa na nej vytvorí kvapka exudátu

02 01
Začiatok pučania: očká sa zväčšili, začínajú vnútorne vyvíjať, ale sú 

uzavreté v šupinách

03 Nalievanie očiek: očká sú naliaté ale nevidieť zelené časti

03 05 Štádium vatičky: hnedá vatička je jasne viditeľná

07 Začiatok otvárania očiek: ojedinele sú viditeľné zelené končeky zárodkov

05 08 Pučanie - otváranie očiek: zelené končeky výhonkov sú jasne viditeľné

Vývoj listov

07 11 Prvý list sa rozvinul

12 Druhý list sa rozvinul

09 13 Tretí list sa rozvinul

12 15 Piaty list sa rozvinul

1 .... Fázy pokračujú až...

19 deviaty a ďalšie listy sa rozvinuli

Vývoj kvetenstva

53 Zárodky súkvetí (metlina) sú jasne viditeľné (infl orescencie)

15 55 Zárodky súkvatí sa nalievajú, púčiky kvetov sú tesne zovreté

17 57
Zárodky súkvetí sú úplne rozvinuté, púčiky kvetov sa začínajú 

oddeľovať zo stlačenej polohy. Dĺžka výhonku dosahuje 60–80 cm.

Kvitnutie

60 Pred kvitnutím: prvé kvetné čiapočky sa uvoľňujú z lôžka

19 61 Rozkvitanie: 10 % čiapočiek opadne

Eichhorn 

& Lorenz
BBCH 

Charakteristika rastovej fázy

Kód Kód

62 20 % čiapočiek opadne

21 63 Skoré kvitnutie: 30 % čiapočiek opadne

64 40 % čiapočiek opadne

22 65 Kvitnutie: 50 % čiapočiek opadne

66 60 % čiapočiek opadne

67 70 % čiapočiek opadne

25 68 80 % čiapočiek opadne

69 Koniec kvitnutia: vyše 80 % čiapočiek opadnutých

Vývoj bobúľ, strapcov

27 71
Nasadzovanie plodov: zárodky plodov sa zväčšujú. Začisťovanie 

bobúľ sa skončilo. 

29 73 Bobule majú veľkosť brokov, strapce začínajú klesať

31 75 Štádium veľkosti hrášku, strapce previsnú

33 77 Začiatok uzatvárania strapcov - bobule sa začínajú navzájom dotýkať

79 Uzatváranie strapcov: väčšina bobúľ sa navzájom dotýka

Dozrievanie bobúľ

35 81 Začiatok dozrievania: bobule sa vyvíjajú do odrodovo špecifi ckých farieb

83 Bobule sú vyfarbené

85 Zamäkanie (mäknutie) bobúľ

38 89 Bobule sú v zberovej zrelosti

Stárnutie

41 91 Po zbere: koniec vyzrievania dreva

92 Zafarbovanie listov

93 Začiatok opadávania listov

95 50 % listov opadnutých 

97 Koniec opadávania listov

99 Ukončenie vegetácie - začiatok zimného odpočinku

Vinič - rastové fázy Eichhorn & Lorenz a BBCH

Vinič - fungicídy
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Biela hniloba viniča 

Preventívne opatrenia

 Mechanické poškodenie bo-
búľ spôsobené krupobitím, 
múčnatkou, obaľovačmi ale-
bo  fyziologickým praskaním 
bobúľ je vstupnou bránou 
pre napadnutie hrozna bielou 
hnilobou. Základom je zabrá-
niť mechanickému poškode-
niu bobúľ. Vhodné je aj použiť 
závlahy v období sucha, aby 
sa zabránilo praskaniu bobúľ, 
ktoré nastáva po výdatných 
dažďoch prichádzajúcich po 
tomto období. 

Priama ochrana

 Chemické ošetrenie sa robí len na lokalitách s pravidelným výsky-
tom bielej hniloby, alebo keď sa vyskytne poškodenie bobúľ. Ter-
míny ošetrenia sa prelínajú s termínom ošetrenia proti múčnatke. 
Ošetrenie je nutné hlavne, ak dôjde k poškodeniu bobúľ (krupo-
bitie, obaľovačovi). Ošetrenie musí byť vykonané do 24 hodín po 
vzniku poranení.

Múčnatka viniča 

Preventívne opatrenia

 Zaistenie vzdušnosti porastu, včas-
né a úplné vykonávanie zele-
ných prác vrátane primera-
nej defoliácie zóny hrozna, 
harmonická výživa (najmä 
neprehnojiť dusíkom).

Priama ochrana

 Začiatok chemickej ochra-
ny závisí od objavenia sa 
prvých príznakov napadnu-
tia. V predchádzajúcom roku 
so silným výskytom múčnatky 
a miernej suchej zimy sa prízna-
ky objavujú úž začiatkom pučania 
viniča a postihnuté sú už výhonky 
dlhé 5–10 cm. Tieto výsadby sa ošet-
rujú 2× pred kvetom. Menej ohrozené 
porasty sa ošetrujú po prvýkrát pred kvetom. Ostatné ohrozené 
vinice v období pred alebo na začiatku obdobia najväčšieho rizika 
šírenia, tj. koniec júna, júl. Infekčný cyklus za priaznivých podmie-
nok prebehne asi počas 5 dní, podľa čoho sa riadia postreky. Ďalej 
sa ošetruje v intervale 7–14 dní, podľa stupňa ohrozenia porastu 
(vhodnosť podmienok pre šírenie, náchylnosť odrody, výskyt a ší-
renie ochorenia) a typu prípravku, až do fázy mäknutia. 

Peronospóra viniča

Preventívne opatrenia

 Všetky opatrenia, ktoré obmedzia pod-
mienky na šírenie choroby. Zaistenie 
vzdušnosti porastu urýchľujúci vysý-
chanie rastlín. Pestovanie tzv. me-
dzidruhových odrôd s toleranciou 
až rezistenciou k peronospóre.

Priama ochrana

 Ošetrujú sa predovšetkým porasty 
náchylných odrôd, resp. plochy s pra-
videlným výskytom. Prvý postrek sa 
robí tesne pred kvitnutím, druhý hneď 
po odkvitnutí, tretí resp. ešte štvrtý treba 
opakovať opäť asi v dvojtýždňových inter-
valoch. Ďalej sa ošetruje podľa potreby až 
do fázy mäknutia. Počet a intenzita ošetrení (interval 7–14 dní) zá-
visí od vhodnosti podmienok pre šírenie choroby, intenzite rastu 
a typu prípravku. Za dlhých suchých periód sa neošetruje. Ošetruje 
sa až pri predpokladanej zmene počasia.
 Pre prvé ošetrenie sú vhodné kontaktné, preventívne pôsobiace 
fungicídy. Dôležité je dokonalé pokrytie kríkov postrekovou kva-
palinou. Za veľmi vhodných podmienok pre šírenie choroby sa po-
užívajú kombinované fungicídy. Pre posledné ošetrenie je vhodné 
zvoliť meďnaté fungicídy.
 Pre objektivizáciu potreby ošetrenia v systéme usmernenej che-
mickej ochrany je vhodné využiť krátkodobú prognózu podľa 
SHMÚ Bratislava alebo expertný systém Galati vitis.

Pleseň sivá 

Preventívne opatrenia

 Zaistenie vzdušnosti porastu, včas-
né a úplné vykonávanie zelených 
prác vrátane defoliácie zóny hroz-
na. Vyrovnaná výživa, najmä nepre-
hnojiť dusíkom.
 Obmedziť a zabrániť poškode-
niu hrozna, predovšetkým účinná 
ochrana proti 2. generácii obaľova-
čov. Na disponovaných lokalitách 
obmedziť pestovanie náchylných 
odrôd.

Priama ochrana

 Odrody s hustými strapcami sú najviac náchylné na chorobu. Pres-
ný termín aplikácie sa určuje v závislosti od priebehu sezóny a od 
dozrievania jednotlivých odrôd viniča. Hlavné obdobie ochrany 
je od fázy uzatvárania strapcov a predovšetkým vo fáze mäknutia 
bobúľ, kedy nastupuje obdobie vysokej citlivosti hrozna k infekcii. 
Dôležité je dôkladne ošetriť strapce. V čase uzatvárania strapca sa 
vykonáva prvé ošetrenie a druhé v čase mäknutia bobúľ. K masovej 
infekcii hrozna dochádza tiež po mechanickom poškodení, napr. 
krupobitím alebo po napadnutí húsenicami obaľovačov.

Vinič - fungicídy
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Fungicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca

Fo
rm

u
lá

ci
a Mechanizmus 

pôsobenia
Spôsob účinku

M
ax

. p
oč

et
 

ap
li

ká
ci

í z
a 

ve
g

et
ác

iu

Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

Biela hniloba

Metasphaeria diplodiella

Červená spála viniča

Pseudopeziza tracheiphila

Čierna škvrnitosť viniča

Phomopsis viticola

ACROBAT MZ WG

90 g/kg dimethomorph, 

600 g/kg mancozeb

 BASF

WG

CAA fungicídy 

(amidy)

Dithiokarbamáty

Lokálne systémový, 

translaminárny

Kontaktný

4

ANTRE 70 WG

700 g/kg propineb (157,5 g/kg Zn)

PHO Bayer

WG Dithiokarbamáty Kontaktný 2 Vedľajšia účinnosť

AQ 10

580 g/kg Ampelomyces quisqualis 

(izolát M-10)

 ASRA

WG Biologický fungicíd Kontaktný 12

BOTECTOR

1000 g/kg Aureobasidium pullulans

 ASRA

WG Biologický fungicíd Kontaktný 3

BUMPER 25 EC

250 g/l propiconazole

 ADAMA/AM-AGRO

EC
DMI fungicídy 

(triazoly)
Systémový 3

CABRIO TOP

550 g/kg metiram, 

50 g/kg pyraclostrobin

 BASF

WG

Dithiokarbamáty

QoI fungicidy 

(strobiluríny)

Kontaktný

Lokálně systémový, 

translaminárny

3 Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

CANTUS

500 g/kg boscalid

 BASF

WG
SDHI fungicidy 

(karboxamidy)

Systémový, 

translaminárny
1 Vedľajšia účinnosť

CASSIOPEE 79 WG

250 g/kg folpet, 

500 g/kg fosetyl-Al, 

40 g/kg iprovalicarb

SPe Bayer

WG

Ftalimidy

Fosfonáty

CAA fungicídy 

(karbamáty)

Kontaktný

Systémový

Systémový

3

3,0 kg/500–1000 l

OD 28

BBCH 79–81

Preventívne, kuratívne 

najneskôr do 24 hodín 

COLLIS

200 g/l boscalid, 

100 g/l kresoxim-methyl

SPe BASF

SC

SDHI fungicidy 

(karboxamidy)

QoI fungicídy 

(strobiluríny)

Systémový, 

translaminárny

Systémový, 

mezostémový 

3

CUPROCAFFARO MICRO

658 g/kg oxychlorid Cu 

(375 g/kg Cu2+)

Včely|SPe Agro Aliance

WG
Anorganické 

fungicídy
Kontaktný 3

CUPROXAT SC

345 g/l síran meďnatý tribázický 

(190 g/l Cu2+)

 F&N Agro

SC
Anorganické 

fungicídy
Kontaktný 4

DELAN 700 WDG

700 g/kg dithianon

 BASF

WG Dithiokarbamáty Kontaktný, hĺbkový 8

DITHANE DG NEOTEC

750 g/kg mancozeb

SPe Dow AgroSciences

WG Dithiokarbamáty Kontaktný 4 Vedľajšia účinnosť

Vinič - fungicídy
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PH

) Poznámka

Múčnatka viniča

Uncinula necator

Peronospóra viniča

Plasmopara viticola

Pleseň sivá

Botrytis cinerea

2,5 kg/1000 l (0,25 %)

OD 28

Preventívne v intervale 10–12 dní

66 €

•  Preventívne pôsobenie, silný antisporulačný účinok

•  Aplikácia najskôr pri objavení prvých príznakov, 

pred kvitnutím, po odkvitnutí až do fázy mäknutia bobúľ

•  Pri silnom infekčnom tlaku intervaly skrátiť na 7–10 dní

2,0 kg/400–1000 l

Preventívne v intervale 10–14 dní, 

max. do BBCH 61

29 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Pri silnom infekčnom tlaku intervaly skrátiť na 7–10 dní

•  Odolný voči zrážkam do 2 hodín po aplikácii

•  Pri použití je súčasne dodávaný Zn (2 kg/ha = 315 g Zn/ha)

•  TM FALCON 460 EC, ZATO 50 WG

35–50 g/500–1000 l 30–43 €

•  Aplikácia na ovlhčený list, v skorých ranných hodinách alebo 

neskoro večer

•  Min. v dvoch po sebe nasledujúcich aplikáciách v intervale 

7–10 dní

•  35 g/ha pri nižšom infekčnom tlaku, príp. v počiatočných fázach 

rastu viniča, do obdobia kvitnutia viniča a pri kratších interva-

loch medzi ošetreniami, 50 g/ha pri silnejšom infekčnom tlaku 

múčnatky a v čase intenzívneho vegetatívneho rastu viniča

•  Prípravok schválený pre použitie v ekologickom poľnohos-

podárstve

0,4 kg/300–500 l (0,1 %)

BBCH 68–89
81 €

•  Aplikácia vo večerných hodinách, do zóny strapcov 

•  Minimálny interval medzi dvoma aplikáciami sú 2 dni

•  Prípravok schválený pre použitie v ekologickom poľnohos-

podárstve

0,2 l/1000 l (0,02 %)

OD 35

Preventívne

10 €

•  Preventívne pôsobenie

•  TM 0,25–0,5 l/ha AGROVITAL (zvýši odolnosť proti zmytiu, 

zníži úlet postreku a zaistí ochranné krytie)

2,0 kg/1000 l (0,2 %)

OD 35

Preventívne v intervale 12–14 dní

2,0 kg/1000 l (0,2 %)

OD 35

Preventívne v intervale 12–14 dní

Vedľajšia účinnosť 71 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Pri silnom infekčnom tlaku intervaly skrátiť

•  TM fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá

Vedľajšia účinnosť

1,2 kg/1000 l (0,12 %)

OD 35

Preventívne

158 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Aplikácia opt. pred fázou uzatváranie strapcov

•  TM fungicídy, insekticídy

BBCH 15–61: 2,25 kg/500–800 l

Od BBCH 61: 2,25–3,0 kg/500–1000 l

OD 28

Preventívne v intervale 10–14 dní

3,0 kg/500–1000 l

OD 28

BBCH 69–79

Preventívne, kuratívne 

najneskôr do 24 hodín 

45–60 €

•  Preventívne a kuratívne (do 96 hodín) pôsobenie

•  Pri kuratívnom použití použiť plnú dávku prípravku

•  Odolný voči zrážkam 1 hodinu po aplikácii

•  TM FALCON 460 EC, LUNA EXPERIENCE, ZATO 50 WG

0,4 l/300–1000 l (0,04 %)

OD 28

Preventívne

Vedľajšia účinnosť 31 €
•  Preventívne pôsobenie

•  TM fungicídy, insekticídy

2,0–2,67 kg/1000 l (0,2–0,27 %)

OD 21

Preventívne v intervale 7–14 dní

26–34 €

•  Preventívne pôsobenie, baktericídna účinnosť

•  Pred kvetom, po odkvitnutí, predovšetkým pre posledné 

ošetrenie (BBCH 71–89) - lepšie vyzrievanie dreva aj lepší 

zdravotný stav 

5,0 l/1000–1500 l (0,5 %)

OD 21

Preventívne v intervale 7–14 dní, 

po odkvitnutí (BBCH 69)

47 €

•  Preventívne pôsobenie, baktericídna účinnosť

•  Predovšetkým pre posledné ošetrenie (BBCH 71–89) - lepšie 

vyzrievanie dreva aj lepší zdravotný stav 

0,5 kg/300–1000 l (0,05 %)

OD 21

Preventívne v intervale 8–10 dní

28 €

•  Preventívne pôsobenie

•  Prvé ošetrenie pred kvetom, ďalšie podľa signalizácie resp. 

priebehu počasia a infekčného tlaku 

•  TM fungicídy (KUMULUS), insekticídy

2,0 kg/500–1000 l (0,2 %)

OD 56

Preventívne v intervale 7–14 dní

Vedľajšia účinnosť 29 €
•  Preventívne pôsobenie

•  Po zrážkach (nad 20 mm) opakovať postrek

Vinič - fungicídy
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Hybridná pšenica odnožuje na jeseň pomal-
šie ako konvenčné odrody, preto sa netreba 
obávať riedkeho porastu pred zimou. Z väč-
šej časti totiž vytvorí odnože až na jar. O jej 
vysokej kompenzačnej schopnosti hovorí aj 
fakt, že dokáže vytvoriť i 15 až 20 plodných 
odnoží, čiže obava z nízkeho výsevku tu nie je 
opodstatnená. Pestovateľom však odporúča-
me túto odnožovaciu schopnosť podporiť 

regulátorom 0,5–1,0 l CCC (750 g/l) plus Mn 
(500 g/ha) v rastovej fáze BBCH 14–20, za úče-
lom podpory a zrovnania odnoží. CCC potlačí 
dočasne vývoj hlavného stebla a postranné 
odnože majú tak čas sa dostatočne vyvinúť. 

Optimálna hustota porastu je 650–800 kla-
sov/m2. Následná regulácia rastu proti poľah-
nutiu je obdobná ako u konvenčných pšeníc. 
Čiže CCC, trinexapac-ethyl alebo mepiquat-
-chlorid v rastovej fáze BBCH (30–32) - v čase 
oddeľovania 2. kolienka od 1. kolienka za úče-
lom spevnenia a skrátenia 2. internódia steb-
la. Reguláciou výšky porastu nielen bránime 
prípadnému poľahnutiu a znehodnoteniu 
kvality zrna pšenice, ale i upravujeme po-
mer zrna a slamy. Túto reguláciu však treba 
správne časovo aplikovať. Musíme sa vy-

hnúť neskorej aplikácii, tzv. veľkej perióde 
(dĺžka klasu na priereze stebla je dlhšia ako 

1 cm), pretože by sme zregulovali i samotnú 
dĺžku klasu počas jeho najintenzívnejšieho 
rastu. Taktiež aplikácia herbicídov musí byť 
podľa návodu jednotlivých výrobcov, najmä 
čo sa týka miešateľnosti prípravkov. Správne 
zregulovaný porast by mal mať prvé kolien-
ko 4–5 cm nad odnožovacím uzlom a druhé 
12–15 cm nad odnožovacím uzlom.

Herbicídne ošetrenie odporúčame vykonať 
už na jeseň, pretože má obrovské výhody: 
zamedzenie konkurencieschopnosti burín 
v čo najskoršej rastovej fáze a tiež je i lacnej-
šie. Buriny tak neodoberú veľkú časť N počas 
zimy, resp. z regeneračného hnojenia, čo 
zlepšuje podmienky rastlinám pšenice.

Pestovaniu hybridov prispôsobujeme i výži-

vu, ktorú treba nastaviť podľa intenzity pes-
tovania. Na jar, v čase začiatku steblovania 
(BBCH 29–31) však musí byť porast dostatoč-
ne zásobený N, pretože sa tvorí veľa nadzem-
nej i podzemnej biomasy a konečný počet 
kláskov. Musíme teda zamedziť hladovaniu 
porastu. Produkčnú dávku delíme na 2 časti, 
keďže vtedy je N lepšie využiteľný rastlina-
mi. Kvalitatívne hnojenie s cieľom dosiahnu-
tia potravinárskej kvality volíme v rozmedzí 
15–25 % celkovej dávky N.

Ošetrenie fungicídmi je ako u líniových pše-
níc - podľa infekčného tlaku chorôb. Hybrid-
né pšenice vynikajú výborným zdravotným 
stavom, i tak však odporúčame použiť aspoň 
1 fungicíd. Najvhodnejšia, resp. najekono-
mickejšia je T2 aplikácia - na vlajkový list. 

Viac informácií o hybridných pšeniciach sa 
dozviete pri návštevách našich poľných dní.



Pestovanie hybridnej pšenice si vyžaduje čiastočne odlišný prístup v pestova-

teľskej technológii. Hlavné rozdiely spočívajú v nízkom výsevku a skorej sejbe. 

Na základe týchto skutočností sa odvíja i ďalší postup pestovania, ktorý je ga-

rantom vyššej rentability pestovania v porovnaní s líniovými odrodami pšeníc. 

Ako viesť porast hybridnej pšenice 
počas vegetácie
Ing. Zoltán Apacs; Rapool Slovakia s r.o.

Komentár k obrázkom
1:  Porast v štádiu masívnej tvorby odnoží (po regeneračnom hnojení). V prípade priaznivých tep-

lôt je vhodné použiť morforegulátor CCC v plnej dávke + Mn 300–500g (lepší synergický efekt).

2:  Ten istý hybrid ako na obrázku 2 s tým istým výsevkom, avšak po neskorej a skorej sejbe. 
V pravo je porast schopný vysokého úrodového potenciálu, vľavo dosiahne pravdepodobne 
len úrodu štandardnej pšenice. Preto je nesmierne dôležité dbať o skorú sejbu, ideálne po dob-
rých predplodinách (olejniny, strukoviny). Keďže hybridné pšenice sú morené insekticídnym 
moridlom, obava z možných viróz je neopodstatnená. Dôležité je vyhnúť sa neskorým sej-
bám, po zrnovej kukurici, pretože efekt hybridu sa neprejaví naplno, čo je veľmi neefektívne.

3:  Krásne zapojený porast na konci odnožovania (juh SR). O 7–10 dní (podľa teplôt a zrážok) 
bude potrebné produkčné hnojenie a následná regulácia porastu proti poľahnutiu. Je ne-
vyhnutné, aby porast v nadchádzajúcom období nehladoval, pretože by sa redukoval počet 
kláskov v klase, čo by viedlo k znižovaniu úrody. 

4:  Rastlina hybridnej pšenice po zime (6 odnoží) - dôležité je regeneračné hnojenie a aplikácia 
CCC spolu s Mn v tejto fáze. Vytvoria sa tak ešte ďalšie 2–3 odnože (na riedkych miestach 
i viac). Súčasne sa podporí i koreňová sústava lepším prekorenením. 

4
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Prečo používať Artemis?
•  optimálny pomer 3 rôznych 

účinných látok

•  systémový, lokálne-systémový 
a translaminárny pohyb ú.l.

•  preventívny, kuratívny 
a eradikatívny účinok

•  nízke riziko vzniku rezistencie

•  veľmi široké aplikačné okno 
a spektrum chorôb

•  vynikajúci „stop-efekt“ 
na múčnatku (fenpropidin) 
a hrdze (tebuconazole)“

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

Stačí trafiť iba raz!
Artemis
Artemis je unikátny širokospektrálny trojzložkový 
fungicíd pre použitie do všetkých obilnín. 
Je určený predovšetkým pre tých pestovateľov, 
ktorí preferujú jedno ošetrenie silným fungicídom 
až pri podmienkach vhodných pre infekciu. 
V dávke 1,5–2 l/ha kontroluje múčnatku, hrdze, 
septórie,  listové škvrnitosti a choroby päty stebla.

Účinné látky:
prochloraz 200 g/l + tebuconazole 100 g/l 
+ fenpropidin 150 g/l

Balenie: 5 l

Novinka
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