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Progresívna herbicídna ochrana ozimných obilnín
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Slovensko

V ostatných rokoch prišlo k postupnej zmene štruktúry obilnín, či už z titulu trhovej realizácie (tvrdá pšenica) alebo ako „poistka“ proti prebiehajúcim klimatickým zmenám (ozimné jačmene kŕmne i sladovnícke). Podiel ozimných obilnín
na celkovej výmere obilnín výrazne prevažuje nad jarnými. Meniace sa klimatické aj ekonomické podmienky spôsobili určité zmeny v technológii pestovania
týchto obilnín, čo sa viditeľne prejavilo v spôsobe ochrany proti burinám. Po
počiatočnej nedôvere stále viac stúpa počet používateľov jesenných herbicídov
v ozimných obilninách, pretože poskytujú mnohé výhody oproti zaužívanému
jarnému ošetreniu. Ani náklady na takéto ošetrenie sa už nevnímajú ako vysoké,
v porovnaní s minulosťou. Spoločnosť ADAMA Slovensko ponúka účinné a ekonomicky zaujímavé riešenia v tejto oblasti aj pre jesennú sezónu 2017.
Ani chladné, až mrazivé počasie v niektorých
úsekoch zimy nie je dostatočnou zárukou pre
farmárov, že si skoro na jar nenájdu v porastoch ozimných obilnín koberce burín, čoho
príkladom je aj minulá zima 2016/17.
V takejto situácii sa vyžadujú nové prístupy
v technológii pestovania. Takýmto je aj jesenné herbicídne ošetrenie ozimných obilnín, ktoré so sebou prináša rad výhod.

Tri piliere herbicídnej ochrany
= šanca pre silnejšie porasty
ozimných obilnín už od štartu
Trinity - originálna kombinácia troch účinných látok (diflufenican, chlorotoluron
a pendimethalin) poskytuje rôzne mechanizmy účinku na široké spektrum jesenných
širokolistých burín spodného poschodia, ako
aj jednoročných trávovitých burín. Jednotlivé účinné látky pôsobia cez korene, hypokotyl až po listy cieľových burín kontaktne aj
systémovo. Reziduálne pôsobenie prípravku
zabezpečuje herbicídnu clonu ošetrovanej
plodine po dobu niekoľkých týždňov (až 8
týždňov) od aplikácie. Zasiahnuté buriny vykazujú typické príznaky po narušení fotosyntetického aparátu s vybieľovaním pletív
až následným odumretím. Prípravok je registrovaný v dávke 2,0 l/ha do všetkých bežne
pestovaných ozimných obilnín na Slovensku.
Medzi buriny citlivé na herbicíd Trinity, ktoré
v ostatných rokoch spôsobujú problémy patria fialky, hluchavky, hviezdica prostredná,
kapsička pastierska, lipkavec, nevädza roľná,
nezábudka, pakost mäkký, peniažtek roľný,
rumanček kamilkový, veroniky či výmrv repky. Z tráv sú to metlička, lipnice, čiastočne
psiarka roľná. Neúčinkuje na trváce buriny.
Trinity poskytuje farmárovi vysoký užívateľský komfort vo forme širokého aplikačného
intervalu. Prípravok pritom nie je natoľko
náročný na aplikačné podmienky ako prevažná väčšina klasických „jarných“ prípravkov. Ošetrujte prednostne v štádiu 1.–3. listu
(BBCH 11–13) ošetrovanej obilniny, v období,
keď buriny ešte nie sú vzídené až do názna-

2

ku 3. pravého listu (BBCH 10–13). U trávovitých burín je dôležité zasiahnuť ich v čo
najskoršom štádiu, ideálne v štádiu klíčenia,
max. 2. listu. Technické vlastnosti prípravku
umožňujú aj jeho preemergentné použitie
(po sejbe pred vzídením plodiny), čo je vhodné predovšetkým na ľahších, výhrevných
pôdach s predpokladom rýchleho vzchádzania a rozvoja konkurujúcich burín. Taktiež je
možné predĺžiť aplikačný interval do obdobia odnožovania, v závislosti od podmienok
danej lokality a rastovej fázy burín.
V prípade menej kvalitného povrchu pôdy
po sejbe alebo suchšej periódy počasia odporúčame poistiť pôsobenie prípravku špecialistom pre pôdne herbicídy, pomocnou
látkou Grounded, v dávke 0,2–0,5 l/ha. Predĺžite tým životnosť účinných látok, znížite riziko fytotoxicity pri prekrytí postreku a v prípade výskytu vyššieho jednorazového úhrnu
zrážok zabránite vyplaveniu prípravku mimo
aktívnu zónu pôdy.
Ošetrenie prípravkom Trinity je možné spojiť
s aplikáciou insekticídov ako účinným opatrením proti prenášačom viróz. V ponuke spoločnosti ADAMA Slovensko je pre tento účel
k dispozícii prípravok Bulldock 25 EC.
Pre základné jesenné herbicídne ošetrenie
bez predpokladu výskytu trávovitých burín
spoločnosť ADAMA Slovensko ponúka prípravok Legato 500 SC, na báze ú.l. diflufenican. Je určený pre PRE a POST ošetrenie porastov všetkých bežne pestovaných
ozimných obilnín na jeseň alebo skoro na jar.
Cieľové buriny prijímajú účinnú látku výhonkami klíčnych listov, z časti koreňmi. Na zasiahnutých burinách sa objavujú chlorózy,
s postupnou nekrotizáciou pletív až konečným odumretím burín. Pri POST ošetrení dochádza k príjmu cez listy. Legato 500 SC poskytuje pestovateľovi reziduálne pôsobenie
až 8 týždňov. Medzi citlivé buriny patria v súčasnosti najproblémovejšie jesenné buriny
ako hviezdica prostredná, veroniky, hluchavky, fialky, kapsička, lipkavec, parumanček,

Progresívna herbicídna ochrana ozimných obilnín

peniažtek a iné. Registrovaná dávka je v rozpätí 0,2–0,25 l/ha, či už vo forme sólo ošetrenia alebo ako TM partnera pre iné prípravky
(napr. Tolurex 50 SC, Pendigan 300 EC či
Trimmer), rozširujúce účinok o iné skupiny
burín. Optimálne je ošetrovať prípravkom
v čo najskoršom štádiu burín, najlepšie pred
vzídením až v štádiu vzchádzania. Porasty
poškodené alebo oslabené rôznymi formami
stresu ošetrujte v termíne, kedy tieto nevyhovujúce podmienky pominú.

Pre koho je určené jesenné
herbicídne ošetrenie obilnín?
Používanie jesennej herbicídnej ochrany
je v zásade limitované len (ne)pestovaním
ozimných obilnín a náklonnosťou konkrétneho agromanažéra pre tento spôsob ochrany. Spozornieť by však mali všetci tí, ktorí
chcú posunúť úroveň pestovania o ďalší pomyselný schodík hore. Intenzita pestovania
je jednou z možností, ako dosiahnuť vyššie
tržby pri nižších výkupných cenách komodít
a jednou z ciest je zvýšenie úrod (pri jesennom herbicídnom ošetrení je možné dosiahnuť prírastok úrod 35–50 %), ako aj voľba
zaujímavej komodity (napr. tvrdá pšenica,
hybridné ozimné jačmene). O tomto spôsobe herbicídnej ochrany by mali uvažovať aj
pestovatelia, ktorí robia skoré výsevy, tí ktorí
hospodária na ľahkých, výhrevných pôdach
a aj tí, ktorí majú vysoké zastúpenie obilnín
v osevnom postupe.
Veríme, že naša ponuka v tomto segmente účinne napomôže k dosiahnutiu lepších
hospodárskych výsledkov a prosperite vašich fariem. Viac informácií o našich prípravkoch a riešeniach získate na našej stránke
www.adama.com/slovensko/sk.
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Čisté porasty obilnín už na jeseň s pomocou
prípravkov od FMC Agro Slovensko
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko

„Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“ - staré známe príslovie môžeme v kľude použiť aj v prípade pestovania ozimných obilnín. Každoročne sa aj
v našich podmienkach tešia stále väčšej obľube herbicídne ošetrenia obilnín
už v jesennom období a ich výmera neustále stúpa. Zasväteným je dobre známe, že základ dobrej úrody je „zakódovaný“ v termíne sejby, kvalitnej príprave
pôdy a v zabezpečení ideálnych podmienok pre novozaložený porast.
Plány nám často môže zoškrtať nepriazeň
počasia, s ktorým sa bojovať nedá, ale zabezpečiť optimálnu výživu a porast bez burín dokážeme. Po skúsenostiach s jesennými ošetreniami môžeme v kľude povedať, že na jar
herbicídne ošetrenia vo väčšine prípadov už
nie je potrebné vykonávať (s výnimkou výskytu pichliača). Odburinený porast v jesennom období tak môže využiť všetku vodu,
svetlo a živiny pre svoj rast a optimálny vývoj.
Tradičným problémom našich polí je metlička
obyčajná, ktorá sa najlepšie a najlacnejšie dá
eliminovať práve na jeseň, kedy je najcitlivejšia. Netreba zabúdať ani na to, že metlička
vám môže z porastu odčerpať až 70 kg N/ha,
o ktorý bude ukrátená kultúrna plodina.
Spoločnosť FMC Agro Slovensko v tomto roku uvádza na trh novinku v podobe

prípravku Battle Delta s účinnými látkami: flufenacet 400 g/l a diflufenican 200 g/l.
Prípravok Battle Delta je určený na likvidáciu trávovitých a dvojklíčnolistových burín v obilninách už na jeseň, s výnimkou
trvácich burín. Prípravok má flexibilné použitie a široké aplikačné okno. Je ho možné
aplikovať ako preemergentne, tak aj postemergentne v dávke 0,3–0,6 l/ha v závislosti
od registrácie:

Preemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej, tritikale, jačmeni ozimnom a raži vykonajte po sejbe pred vzchádzaním plodiny
a burín. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou.

Postemergentnú aplikáciu v pšenici
ozimnej, tritikale, jačmeni ozimnom a raži
vykonajte vo fáze od prvého listu obilnín
(BBCH 11) až do objavenia sa 3. odnože

(BBCH 23) pšenice ozimnej a tritikale,
4. odnože (BBCH 24) jačmeňa ozimného
a raže.
Prípravok Battle Delta je možné nakúpiť aj
v cenovo zvýhodnenom balíku 45 + 5 l
(grátis) na ošetrenie 100 ha.
Ďalším herbicídom z dielne FMC Agro Slovensko, ktorý je možné použiť v jeseni do pšenice ozimnej je prípravok Aurora
40 WG s účinnou látkou carfentrazone-ethyl
400 g/kg. Aurora 40 WG v dávke 50 g/ha
je špecialista na nízkopodlažné buriny ako
veroniky, hluchavky a ďalšie, ale aj lipkavec
obyčajný či výmrv repky. Účinná látka pôsobí kontaktne a spoľahlivo účinkuje aj pri
teplotách okolo +1 °C. Rýchly nástup účinku
(do 5 dní) a razantnosť spolu so skvelou cenou ošetrenia robia Auroru zaujímavým riešením pre ošetrenie vašich porastov aj v neskoršom jesennom období.


OBILNINY: KONTROLA LIPKAVCA
A METLIČKY POHODLNE UŽ NA JESEŇ

Aurora® 40 WG

Battle® Delta

Októbrová revolúcia v ničení burín

Jasný víťaz v súboji s burinami

Postemergentný kontaktný herbicíd
do pšenice ozimnej a jačmeňa jarného.

Postrekový herbicídny prípravok do ozimných
obilnín s kontaktným a reziduálnym účinkom.

Účinná látka: 400 g/kg carfentrazone-ethyl
Balenie: 0,4 kg

Účinná látka: 400 g/l ﬂufenacet + 200 g/l diﬂifenican
Balenie: 5 l HDPE, COEX HDPE/PA, f/HDPE kanister

Aurora® 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný,
veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na ﬁalky. Vzhľadom
na tieto vlastnosti je určená najmä do kombinácií s herbicídmi ako proti
jednoklíčnolistovým, tak aj proti dvojklíčnolistovým burinám. Samostatne
ju možno použiť vtedy, ak chceme likvidovať lipkavec a veroniku
brečtanolistú alebo ﬁalky v citlivej fáze (4 - 6 listov).

Battle® Delta je určený na kontrolu trávovitých a dvojklíčnolistových
burín v obilninách už na jeseň. Použitie možno voliť preemergentne
aj postemergentne. Účinok na vzchádzajúce buriny prechádza
reziduálnym pôdnym pôsobením až do jari. Spoľahlivé ničenie metličky
a ďalších jesenných problémových burinných druhov.

Výhody

Výhody

NOVINKA

Špecialista na lipkavce a nízkopodlažné buriny

Porast obilnín bez metličky a ďalších burín už na jeseň

Lacno a kvalitne

Reziduálna účinnosť vrátane jari

Veľmi rýchle kontaktné pôsobenie

Použitie od 1. listu do objavenia sa 3.-4. odnože obilniny

Spoľahlivý účinok pri veľmi nízkych teplotách

Úspora jarnej herbicídnej aplikácie

AKCIA!
Kontakty:

Pri odbere 45 litrov Battle® Delta obdržíte 5 litrov prípravku ZDARMA!

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.,
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,
tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29

Ing. Ladislav Závodský
0903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com

Čisté porasty obilnín už na jeseň s pomocou prípravkov od FMC Agro Slovensko

Ing. Marián Macko
0948 979 399
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509
maria.lichvarova@fmc.com

Agromanuál • Slovenská príloha • August 2017

3

Inzercia

Ochrana

Lenivý august?
V poľnohospodárstve nemožné!
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Keď v roku 1989 naspieval spevák Peter Nagy známu pieseň „Lenivý august“,
azda každý si zapamätal refrén „... je lenivý august, všetko je spomalené ...“.
Rozmýšľam nad tým, čo prvé pri vypočutí v rádiu asi napadne pestovateľov.
Len nedávno bilancovali prvé výsledky práce v repke či obilninách a dnes sa
už intenzívne pripravujú na oziminy. Rozhodovanie o tom, koľko investovať pri
zakladaní nových porastov ozimín je tento rok významne ovplyvnené úrodami
a prvými tržbami za komodity. Na východnom Slovensku panuje zatiaľ spokojnosť, na západe je situácia žiaľ oveľa ťažšia. Nedostatok zrážok bolo cítiť na
1,5 tonových repkách i 4 tonových obilninách. Malou nádejou sú výkupné ceny
komodít, ktoré aspoň zatiaľ zaznamenávajú čiastočný nárast oproti roku 2016.
V rámci prípravy na zakladanie porastov ozimín pripravila spoločnosť RWA SLOVAKIA
opäť ucelenú ponuku, v ktorej nájdete viacero noviniek venovaných príprave pôdy, osivám či prípravkom na ochranu rastlín.

Precízne vzorkovanie pôdy
Prvou novinkou v ponuke RWA SLOVAKIA je
služba precízneho vzorkovania pôd pomocou mobilného vzorkovacieho auta, ktoré
využitím hydraulického zariadenia vzorkuje
orné pôdy do hĺbky 10–30 cm, vinohrady
do hĺbky až 60 cm a zároveň ukladá presné
GPS súradnice ovzorkovaných plôch. Podstatou je 15 samostatných vpichov na ploche 5-tich hektárov, následné premiešanie a príprava priemernej vzorky. Mobilné
vzorkovacie zariadenie či už na terénnom
aute alebo štvorkolke umožňuje s ohľadom na rozmiestnenie parciel ovzorkovanie 200–250 ha denne. V prípade potreby
komplexného riešenia pôdnych podmienok
na vybraných parcelách ide jednoznačne
o výborné riešenie.

Granulované vápno
JURAK PREMIUM®
Granulované vápno je odpoveďou na rastúci
záujem o vápnenie pôd, ktoré významne absentovalo v poslednom období. JURAK PREMIUM® je mäkký vápenec rozomletý na jemnú múku a následne granulovaný do granúl
veľkosti 2–6 mm. Základným pozitívom je
výborná vodorozpustnosť a reaktivita (využiteľnosť) viac ako 90 %. Čistený produkt, bez
prímesí, prachov a bez obsahu ťažkých kovov
je určený pre tzv. každoročné udržiavacie
vápnenie. Medzi jeho najväčšie pozitíva patrí
aplikácia vlastným jednoduchým rozmetadlom naširoko, bez potreby drahej aplikačnej
techniky. Dávka 300–500 kg/ha umožňuje
udržiavacím spôsobom výrazne zlepšiť pôdnu štruktúru, upraviť pH a tým následný odber a využiteľnosť živín.
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HUMAC AGRO®
Prírodný zúrodňovač pôdy HUMAC AGRO® si
získava každým rokom nových používateľov či
už v poľnej výrobe alebo vo vinohradoch. Jedná sa o granulovaný produkt 2–8 mm na báze
uhlíka - základnej stavebnej látky. Do sortimentu RWA SLOVAKIA bol zaradený pred niekoľkými rokmi, ako produkt určený na revitalizovanie pôd s cieľom dosiahnuť čo najlepšie
zúžitkovanie vstupov do zásobného hnojenia.
Z hľadiska tvorby humusu má dávka 300 kg/ha
HUMAC AGRO® rovnakú bioaktívnu hodnotu,
ako približne 30 ton maštaľného hnoja. Zlepšuje cirkuláciu vody a vzduchu v pôde, upravuje reakciu fosforu s vápnikom i horčíkom
a stimuluje rozvoj mikroorganizmov. Rozvoj
pôdnej mikroflóry samozrejme urýchľuje rozklad pozberových zvyškov. Produkt aplikujeme rozmetadlom naširoko 1× za 3–4 roky.

Obilniny - predsezónny predaj
Osivá obilnín majú v sortimente RWA SLOVAKIA už tradične výnimočné postavenie.
Do 20. 8. 2017 resp. do vypredania zásob ešte
stále prebieha akcia „Predsezónny predaj prolongovaných osív“, prostredníctvom ktorej si
pestovateľ môže zabezpečiť kvalitné osivo
za výborné ceny.

Morenie obilnín
V týchto dňoch sa mnohým z vás dostáva
do rúk materiál „Morenie obilnín“, ktorý sme
pripravili s doc. Kamilom Hudecom z Katedry ochrany rastlín SPU v Nitre. Materiál veľmi
podrobnou, no zároveň jednoduchou formou
predstavuje problematiku a pozitíva morenia
obilnín. Ponúka ucelený prehľad a popis jednotlivých fungicídnych a insekticídnych moridiel a zároveň predkladá obchodnú ponuku
RWA SLOVAKIA s možnosťou získania zaujímavých cenových zvýhodnení. Do pozornosti
v tejto súvislosti dávame prípravok ROKOAKTIV®. Jedná sa o produkt z nášho exkluzívneho
portfólia na biostimuláciu moreného osiva.

ROKOAKTIV® je prípravok na báze aminokyselín zo spracovaného bielkovinového
materiálu, obohatený o humínové kyseliny
a mikroživiny. Podporuje rozvoj klíčnych korienkov a zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie a rastový stimul. Je miešateľný so
všetkými registrovanými moridlami. Aplikujeme v dávke 4,0–6,0 l/t osiva. Dôležitým benefitom je jeho registrácia medzi prípravkami schválenými pre použitie v ekologickom
poľnohospodárstve. Jedná sa o slovenský
výrobok, takže jeho kúpou a používaním zároveň podporíme jeden druhého.

Repka - založte porasty repky
ešte výhodnejšie
Do 15. 8. 2017 je možnosť využiť akciu, ktorá prináša znížené ceny hnojív, prípravkov
na ochranu rastlín a listovej výživy pri objednávke v balíku s osivom. V rámci akcie je
možné objednať za zvýhodnené ceny pesticídy a listové hnojivá na dvojnásobnú plochu
objednaného akciového osiva repky. Podmienkou akcie je záväzná objednávka.

Záver
Na Slovensku začína RWA SLOVAKIA už svoju
20. jesennú sezónu. Prácu v obchode a prvovýrobe nie je možné porovnávať, pretože
každá má svoje vlastné špecifiká a náročnosť.
Obe sú však navzájom previazané a jedna
bez druhej nemôže existovať. Pre RWA SLOVAKIA je 20. rok pôsobenia na slovenskom
trhu obrovským záväzkom do ďalšieho obdobia. Vždy si stojíme za tým, že klasický obchodný vzťah kupujúci-predávajúci je v poľnohospodárstve špecifický tým, že v jednom
momente sa otočí a z kupujúceho je predávajúci a opačne. Vždy je však na prvom
mieste výsledok - obojstranná spokojnosť, či
už pri dohadovaní cien na vstupy, alebo pri
uzatváraní zmlúv na odber agro-komodít.
... a keďže do novej sezóny je okrem ľudských
síl a prostriedkov potrebná aj dávka nadhľadu a humoru, platí osvedčené slovenské
príslovie prerobené do vedeckej reči: „Kto
aplikuje vlastnú energiu na vykonanie práce namiesto toho aby ju pozvoľne uvoľňoval
do priestoru, býva obklopený chlorofylom“ alebo jednoducho povedané „Komu sa nelení, tomu sa zelení“.
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JURAK PREMIUM ®
Granulované vápenaté hnojivo
Obsah CaCO 3

min. 90% CaCO 3 (min. 50% vo forme CaO)

Granulácia

2-6 mm

Reaktivita/využiteľnosť

min. 92,5%

Balenie

big-bag 500 kg (vrátane vnútornej PE fólie)

HUMAC AGRO ®
PRÍRODNÝ ZÚRODŇOVAČ PÔDY UHLÍKOVÉHO TYPU
PLNOHODNOTNÉ ZÚŽITKOVANIE VSTUPOV INVESTOVANÝCH
DO ZÁSOBNÉHO HNOJENIA
Pôdne štruktúry získavajú pôsobením humínových kyselín negatívny
náboj a pri reakcii so živinami ktoré majú pozitívny náboj vzniká
vzájomná reakcia ktorá umožňuje lepšie zadržiavanie živín (+)
verzus (-)
ALTERNATÍVA K MAŠTALNÉMU
HNOJU
300 kg HUMAC AGRO ® (obsah
humínových kyselín min. 60%) má
z hľadiska tvorby humusu rovnakú
bioaktívnu hodnotu ako približne 30
ton maštaľného hnoja.

Pôda CHUDOBNÁ na humínové
kyseliny
rýchle vyplavovanie živín do
spodných vôd

Pôda BOHATÁ na humínové
kyseliny
zadržiava živiny pri koreňoch
rastlín

300
kg

=

30
ton

MAŠTAĽNÝ
HNOJ

www.rwa.sk

Osivo a sadba

Nová semenársko-šľachtiteľská
metóda CRISPR-Cas
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

CRISPR-Cas je nástroj najmodernejšieho šľachtenia rastlín a predstavuje obrovský prísľub a potenciál. Umožňuje precízne šľachtenie plodín tým, že pracuje s vrodenými charakteristikami, ktoré sú k dispozícii v rámci plodiny, čo je
netrasgénny (nie GMO) proces. Spoločnosť DuPont Pioneer je svetovým lídrom
v uplatňovaní systému CRISPR-Cas v pôdohospodárstve a vyvíja svoj prvý komerčný produkt, novú generáciu waxy kukurice, ktorá bude priekopníckym
produktom na trhu s osivami, vyvinutým s CRISPR-Cas.
Spolupráca s CIMMYT
Na jeseň roku 2016 spoločnosť Pioneer
a CIMMYT (International Maize and Wheat
Improvement Center) uzavreli zmluvu o spoločnom vývoji lepších plodín s použitím
úpravy genómu technológiou CRISPR-Cas
na získanie vlastností, ktoré riešia potreby
pestovateľov po celom svete. Prvý projekt
nasadí nástroj CRISPR-Cas na riešenie nekrotického ochorenia kukurice v Subsaharskej
Afrike. Toto ochorenie bolo prvýkrát spozorované v Keni v roku 2011 a do piatich rokov
sa rozšírilo do susedných krajín a zmenšilo
produkciu priemerne o 3 % v suchých oblastiach a o 32 % vo vlhších prostrediach, pričom na niektorých farmách boli zaznamenané až 90% straty na výnosoch zrna. Nekróza
kukurice postihuje v Keni takmer štvrtinu objemu produkcie kukurice, pričom ročné straty predstavujú približne 52 miliónov dolárov.
Spoločnosť Pioneer je už celé svoje deväťdesiatročné pôsobenie lídrom zvyšovania
produktivity v pôdohospodárstve prostredníctvom zlepšovania vlastností plodín. Spo-

ločnosť Hi-Bred Corn Company od svojho založenia v roku 1926 stála v popredí revolúcie
v oblasti šľachtenia kukurice pomocou hybridizácie s cieľom dramatického zvýšenia jej úrod.
Pokrok na poli úpravy genómu v súčasnosti
prináša tretiu revolúciu v oblasti zdokonaľovania plodín, ktorú možno využívať popri
jestvujúcich technológiách. Úprava, editácia
genómu je proces vykonávania cielených
a presných zmien v reťazcoch DNA, skladajúcich sa zo sekvencií štyroch nukleových
báz (cytozín, guanín, adenín a tymín), ktoré
tvoria gény a ďalšie genómové prvky určujúce vlastnosti rastlín a rozmanitosť. Aj
keď samotná implementácia CRISPR-Cas je
zložitejšia, z koncepčného hľadiska ide proces podobný úprave textového dokumentu
v programe na editáciu textu. V tomto podobenstve je nástroj CRISPR-Cas akoby kurzor, ktorým možno ukázať na požadované
miesto v rámci textu. Vďaka umiestneniu kurzora môže používateľ vymazať, zmeniť alebo vložiť písmená či slová na danom mieste
a tým vylepšiť text. Tým istým spôsobom je

Atraktívne klasy zrnového hybridu P9911 (FAO 480)
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Nová semenársko-šľachtiteľská metóda CRISPR-Cas

Waxy kukurica je obohatená o amylopektín,
ktorý jej dáva vlastnosti žiadané v potravinárskom, papierenskom, textilnom priemysle
a pri výrobe vlnitej lepenky a lepidiel
možné namieriť systém CRISPR-Cas na genetické sekvencie rastliny a cielene ich upravovať tak, aby sa zaistili požadované vlastnosti.
Predpokladá sa, že táto prevratná technológia pomôže vedcom vyvinúť inovatívne
a trvalo udržateľné riešenia pre pestovateľov
podobné tým, ktoré sú realizované prostredníctvom tradičných šľachtiteľských postupov,
len s vyššou kvalitou, presnosťou a časovo
efektívnejším vývojom.
Veľká časť rozruchu, ktorý vyvolala možnosť
úpravy genómu, sa sústredila na systém
CRISPR-Cas, ktorý si vedci rýchlo osvojili vďaka výhodám oproti iným nástrojom na úpravu genómu, a to z hľadiska kvality, účinnosti
a technickej flexibility. CRISPR-Cas má mnohé
potenciálne možnosti uplatnenia aj mimo
pôdohospodárstva a za ostatných pár rokov
si vďaka explózii výskumu v tejto oblasti získal pozornosť hlavných médií. Spoločnosť
Pioneer je v agropriemysle lídrom v oblasti
inovácií šľachtenia rastlín pomocou CRISPR-Cas a oznámila svoje zámery priniesť na trh
do piatich rokov prvý poľnohospodársky produkt vyvinutý pomocou systému CRISPR-Cas, a to po uskutočnení praktických pokusov a posúdení z hľadiska platných predpisov.
Keďže o baktériách bolo známe, že používajú proteíny vyvinuté na strihanie DNS invazívnych bakteriofágov (vírusy, ktoré infikujú
baktérie), rýchlo vznikol predpoklad, že systém CRISPR nejakým spôsobom asimiloval
sekvencie z genómov týchto napádajúcich
vírusov na spacery medzi repetíciami a potom
používal tieto spacerové sekvencie a proteíny
Cas na strihanie DNA infikujúcich vírusov.
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Výskumný tím spoločnosti Danisco (akvizícia spoločnosťou DuPont z roku 2011) pod
vedením Phillippea Horvatha poskytol prvý
biologický dôkaz, že CRISPR-Cas predstavuje imunitný systém proti vírusom u baktérií.
Výskum realizovaný týmto tímom preukázal,
že kmene baktérií Streptococcus thermophilus na výrobu jogurtu, ktoré prežili vírusovú
infekciu, mali vo svojich lokusoch CRISPR
začlenené sekvencie z genómu vírusu, ktorý
ich napadol. Tieto kmene Streptococcus thermophilus sa potom stali rezistentnými voči
následnej infekcii daným vírusom.
Prostredníctvom týchto objavov boli charakterizované tri komponenty tohto systému
ako potrebné a postačujúce na rozpoznanie
a strihanie DNA, molekuly, ktorá tvorí genómy a kóduje inštrukcie pre život.

Zdokonaľovanie plodín pomocou
nástroja CRISPR-Cas
Proteín CRISPR-Cas Cas9 umožňuje editáciu
génu tým, že funguje ako presné a programovateľné molekulárne nožnice, ktoré strihajú DNA na konkrétnom mieste. Systém
CRISPR-Cas po prestrihnutí cieľovej sekvencie DNA využíva prirodzene sa vyskytujúci
bunkový mechanizmus opravy DNA na vymazanie génov, editáciu (úpravu) génov alebo inzerciu (vloženie) génov.

generáciu waxy hybridov kukurice. Predpokladá sa, že tieto hybridy budú dostupné pre pestovateľov v USA do piatich rokov
po uskutočnení praktických pokusov a posúdení z hľadiska platných predpisov.
Zrná waxy kukurice prvýkrát opísané na začiatku 20. storočia obsahujú najmenej 97 %
amylopektínového škrobu namiesto bežného
obsahu cca 75 % v žltej kukurici typu konský
zub. Tieto zrná sa melú na rôzne každodenné
spotrebiteľské potravinárske a nepotravinárske účely. V USA sa každoročne dopestuje
vyše 200 tisíc hektárov waxy kukurice. Spoločnosť Pioneer je popredným svetovým dodávateľom hybridov waxy kukurice.
Kukurica waxy je ideálnym produktom na realizáciu inovatívneho šľachtenia rastlín technológiou CRISPR-Cas vzhľadom na problémy a obmedzenia spojené s vývojom waxy
hybridov spojené s tradičným šľachtením.
Súčasné waxy hybridy obsahujú iba čiastočnú deléciu génu voskovitosti zodpovedného

za tvorbu amylózy v endosperme. Deléciou
génu voskovitosti sa naruší tvorba amylózy
tak, že takmer všetok škrob v zrne bude pozostávať z amylopektínu. Spoločnosť Pioneer rutinne šľachtením vytvára z tejto formy
narušeného génu voskovitosti nové elitné
inbredné línie kukurice, no takýto proces
trvá niekoľko rokov a ako batožinu si so sebou nesie neelitnú genetickú výbavu. Waxy
hybridy v dôsledku toho prenášajú určitú výnosovú penalizáciu v porovnaní s najnovšími elitnými odrodami. Pri použití pokročilého šľachtenia CRISPR-Cas je možné gén
voskovitosti vo väčšine súčasných elitných
inbredných línií úplne a priamo vymazať. Takéto priame nasadenie voskovitosti skracuje
čas potrebný na vytvorenie waxy hybridov
a očakáva sa u neho eliminácia ujmy na výnosoch, spojenej s introgresiou charakteristiky prostredníctvom tradičného šľachtenia.
Pripravené podľa zdroja DuPont Pioneer.


Schéma: Porovnanie tradičnej introgresie s asistovaným šľachtením. Tradičná
introgresia vyžaduje až sedem generácií spätného kríženia, pričom so sebou stále
prenáša neelitnú genetickú výbavu. Asistované šľachtenie vyžaduje len jeden až
dva reprodukčné cykly a obsahuje len elitnú genetickú výbavu

Odolnosť voči stresu
Nekvalitná agronómia

5 až 7 cyklov
po spätné
kríženie

Uplatnenie pokročilého šľachtenia
CRISPR-Cas v poľnohospodárstve
Spoločnosť Pioneer zakladá platformu inovatívneho šľachtenia CRISPR-Cas na vývoj
semenárskych produktov s cieľom dosiahnuť
vyššiu odolnosť voči faktorom prostredia,
produktivitu a trvalú udržateľnosť. CRISPR-Cas má v poľnohospodárstve početné možnosti uplatnenia, vrátane vyšších výnosov,
odolnosti voči ochoreniam, tolerancie k suchu, ako aj vylepšení prospešných pre koncového používateľa, ako sú výkonové parametre a nutričný obsah.
V nedávno publikovanej výskumnej práci vedci zo spoločnosti Pioneer opisujú prvú aplikáciu CRISPR-Cas na zdokonalenie vlastnej
schopnosti rastliny kukurice odolávať stresu
zo sucha. Metóda CRISPR-Cas slúžila na zacielenie sa na gén identifikovaný kvôli jeho
prirodzene danej schopnosti podporovať toleranciu k suchu. Praktické pokusy s hybridmi
kukurice ukázali priemerný nárast výnosov
zrna o 313 kg/ha pri strese z nedostatku vlahy
počas kvitnutia a nulový pokles výnosov pri
optimálnych podmienkach dostupnosti vlahy.

A
100%
50% 50%
25% 75%

>98% B

12% 88%

Odolnosť voči stresu
Kvalitná agronómia

6% 94%

B
100%
Citlivosť na stres
Kvalitná agronómia

3% 97%

1 až 2 cykly
elitnej genetiky
Priamy prevod
požadovanej
charakteristiky

Vylepšené hybridy voskovej
- waxy kukurice
Na jar roku 2016 spoločnosť Pioneer ohlásila svoj prvý komerčný pôdohospodársky
produkt vyvinutý s uplatnením pokročilej
šľachtiteľskej technológie CRISPR-Cas - novú

Nová semenársko-šľachtiteľská metóda CRISPR-Cas

A

B

100%
Odolnosť voči stresu
Nekvalitná agronómia

100%
Citlivosť na stres
Kvalitná agronómia

Odolnosť voči stresu
Kvalitná agronómia
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Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
Údaje uverejnené v tomto prehľade majú informatívny charakter. Prípravky je možné používať len v súlade s platným Zoznamom
autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín schváleným Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym
v Bratislave.
Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2017. Má slúžiť výlučne na lepšiu
orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza.
Rastové fázy BBCH

Herbicíd
00
Suché semeno

PRE aplikácia

09
Vzchádzanie:
koleoptila nad
povrchom pôdy

11
1. list rozvinutý

12
2. list rozvinutý

13
3. list rozvinutý

14
4. list rozvinutý

15
5. list rozvinutý

POST aplikácia

AGILITY
AMIRAL
ATLANTIS WG
AURORA 40 WG
AXIAL 050 EC
BATTLE DELTA
BIZON
BROMOTRIL 25 SC
CORELLO
COUGAR FORTE
DELFIN
DIFLANIL 500 SC
DINA 500 SC
GLEAN 75 WG
GRANSTAR 75 WG
GRODYL ULTRA
LEGATO 500 SC
LENTIPUR 500 FW
PARDNER 22,5 EC
PENDICOL 33 EC
PENDIGAN 330 EC
PLEDGE 50 WP
SEKATOR OD
SHARPEN 33 EC
STOMP 330 E
TBM 75 WG
TOLUREX 50 SC
TRINITY
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Butisan Complete
®
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Kompletné riešenie pre vašu repku
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
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Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

HRAC
Zástupca

Formulácia

Herbicíd
Obilnina
Termín aplikácie

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Poznámky k aplikácii
Ochranná doba (dni)
Orientačná cena
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

AGILITY

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
100 g/l diflufenican,
F
 POST od 1 do 3 listov (BBCH 11–13)
SC
500 g/l chlorotoluron
C
• Dvojklíčnolistové buriny klíčne až 2 pravé listy,
lipkavec do 2. praslena, metlička 1–2 listy
SPe
AM-AGRO
Odporúčané kombinácie: ™ insekticídy
Pšenica, tritikale, raž
AMIRAL
 POST cca do konca októbra od 3. listu obilniny
75 g/kg pyroxulam
B WG do 2. kolienka (BBCH 13–32)
• Buriny 2–10 pravých listov, metlička do začiatku
BASF
odnožovania
Odporúčané kombinácie: ™ rastové regulátory, insekticídy
Pšenica
 POST od 2 listov do konca odnožovania
ATLANTIS WG
(BBCH 12–29)
6 g/kg iodosulfuron-methyl, B
WG • Dvojklíčnolistové buriny vzchádzanie–6. list,
30 g/kg mesosulfuron-methyl B
metlička od 1. listu do 1. kolienka, ovos hluchý
SPe
Bayer
do začiatku odnožovania
• Vždy použiť so zmáčadlom MERO STEFES
Odporúčané kombinácie: ™ CCC, insekticídy

1

Pšenica
 POST od 1. listu do fázy objavenia sa jazýčka na
50 g/l pinoxaden
A EC
vlajkovom liste (BBCH 11–39)
PHO
Syngenta
• Metlička od 2 listov do 3. kolienka
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,75–1,0 l + insekticídy
Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 PRE
200 g/l diflufenican,
K
SC  POST od prvého listu obilnín až do objavenia sa
400 g/l flufenacet
F
3. odnože (BBCH 11–23) pšenice oz. a tritikale,
PHO|SPe
FMC Agro
4. odnože (BBCH 24) jačmeňa oz. a raže

30,78–36,93 €

™ POST 1,25 l + 5 g GLEAN 75 WG (posilnenie účinku na výdrv repky)
0,125 kg/200–400 l
1

Predaj len v balíku AMIRAL
+ ARRAT, BIATHLON
+ AMIRAL

1

0,1–0,15 kg/200–400 l
+ 1,0 MERO STEFES
14,24–21,36 €

• Relatívna nezávislosť na počasí, avšak slnečné
a suché počasie podporuje a urýchľuje účinok
• Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej rastovej fáze
• Vhodný do TM

50 g/300–400 l
9,94 €

™ POST 40–50 g + 7 g GLEAN 75 WG
™ POST 40–50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG
2
1×
jeseň
1× jar

0,75–1,0 l/200–400 l
40,97–54,63 €

1

0,3–0,6 l/200–400 l
28,83–57,67 €

BIZON

BROMOTRIL 25 SC
250 g/l bromoxynil
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Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 POST od 2 listov do konca odnožovania
C SC
(BBCH 12–29)
ADAMA
• Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň

• Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť, vlhká pôda urýchľujú účinnosť
• Na jeseň aplikovať najneskôr 1–2 týždne pred
ukončením vegetačného rastu

™ POST 0,15 kg + 0,12 l SEKATOR OD + 1,0 l MERO STEFES

BATTLE DELTA

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
100 g/l diflufenican,
F
 POST od 1. listu do konca odnožovania
3,75 g/l florasulam,
B SC
(BBCH 11–29)
15 g/l penoxsulam
B
• Metlička do 2 listov, dvojklíčnolistové buriny
2–10 listov
PHO|SPe
Dow AgroSciences
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0 l + insekticídy

• Teplo a vlhko podporujú účinok
• Nie je možné aplikovať na zmrznutú pôdu, inoväť,
na sneh

™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN

Pšenica
AURORA 40 WG
 POST od 2 listov do konca odnožovania
400 g/kg carfentrazone-ethyl E WG (BBCH 12–29)
• Lipkavec do 3 praslenov, dvojklíčnolistové buriny
PHO
FMC Agro
do 4 listov
Odporúčané kombinácie: ™ CCC
™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC

AXIAL 050 EC

• Dobre pripravená pôda bez hrúd, dostatočne vlhká
pôda
• Vlhko po aplikácii podporuje účinnosť

1,25–1,5 l/400 l

1

1

• Dobre pripravená pôda bez hrúd, dostatočne vlhká
pôda
• Optimálne ak do 7 dní po aplikácii prídu zrážky
• Dostatočne hlboko zasiate obilniny (min. 3 cm)
• Ak je sucho po zasiatí je vhodná POST aplikácia
• Aplikácia je možná do doby, kedy teploty trvalo
klesajú pod 5 °C, alebo vegetácia bola ukončená
celodennými mrazmi
• Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok

1,0 l/150–300 l
38,90 €

1,0–1,5 l/350–400 l
26,96–40,44 €

• Relatívna nezávislosť na teplote
• Vyššia dávka v neskorších rastových fázach burín
• Obsahuje zmáčadlo

• Zabezpečiť dôkladné pokrytie listovej plochy burín
• Účinok priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri a po aplikácii
• Vyššiu dávku prípravku na urastenejší buriny
• Nepoužívať na oslabené porasty
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Kapsička pastierska

Lipkavec obyčajný

Mak vlčí

Mrlík

Nevädza poľná

Nezábudka roľná

Pakosty

Peniažtek roľný

Pohánkovec ovíjavý

Repka výmrv

Rumančeky

Úhorník

Veroniky

Zemedym lekársky

Pichliač roľný

Štiavec

10:90

2

Hviezdica prostredná

(5)7–25 °C

Horčiak

Až 6 mesiacov

Hluchavky

80:20

2

Fialka roľná

Od 5 °C

Pýr plazivý

%

Reziduálna
účinnosť

Stoklas

C

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
Metlička obyčajná



Príjem
účinnej
látky
pôda:list











































































































































































™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

5–23 °C

10:90

2

2–3 týždne





™ POST 0,15 kg + 20 g GRANSTAR 75 WG + 1,0 l MERO STEFES

1–23 °C

0:100

1

0











™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC

1–25 °C

0:100

1

0

Od 5 °C

80:20

3

Až 6 mesiacov

5–25 °C

80:20

1

Až 6 mesiacov

7–23 °C

0:100

2

0

























































































































































































Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
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Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
Označenie z hľadiska
ochrany vtákov

Označenie z hľadiska
ochrany včiel

Prípravok

Označenie z hľadiska
ochrany zvierat

Obmedzenie použitia prípravkov

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

PHO2

Z4

Vt5

Vč3

PHO3

Z4

Vt5

Vč3

Vylúčený z používania v ochrannom pásme I. a II. stupňa zdrojov povrchových vôd

Z4

Vt5

Vč3

PHO3

Z4

Vt5

0

Z3

Vt4

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

PHO3

Z4

Vt5

Vč3

PHO1

Z4

Vt5

Vč3

Z4

Vt5

Vč3

Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

AGILITY
100 g/l diflufenican, 500 g/l chlorotoluron

AMIRAL
75 g/kg pyroxulam

ATLANTIS WG
6 g/kg iodosulfuron-methyl,
30 g/kg mesosulfuron-methyl

AURORA 40 WG
400 g/kg carfentrazone-ethyl

AXIAL 050 EC
50 g/l pinoxaden

BATTLE DELTA
200 g/l diflufenican, 400 g/l flufenacet

BIZON
100 g/l diflufenican, 3,75 g/l florasulam,
15 g/l penoxsulam

BROMOTRIL 25 SC
250 g/l bromoxynil

CORELLO
75 g/kg pyroxsulam

COUGAR FORTE
280 g/l diflufenican, 280 g/l flufenacet

PHO2

DELFIN
500 g/l diflufenican

DIFLANIL 500 SC
500 g/l diflufenican

DINA 500 SC
500 g/l diflufenican

GLEAN 75 WG
750 g/kg chlorsulfuron

GRANSTAR 75 WG
750 g/kg tribenuron

V ochrannom pásme povrchových vôd II. stupňa sa použitie povoluje za predpokladov:
1. Dodržanie neošetrenej zóny v šírke minimálne 50 m smerom k vodnej ploche (stojatá voda).
2. Vylúčenie použitia na svahovitých pozemkoch nad 7° ak sú očakávané dažďové zrážky, kde je
riziko splavovania prípravku do stojatých vôd (vodárenských nádrží).
Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je
dodržaná neošetrená zóna v šírke min. dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený
pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.
Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd
na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do stojatých povrchových vôd
(vodárenských nádrží), t.j., ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

GRODYL ULTRA
100 g/l amidosulfuron, 25 g/l iodosulfuron,
250 g/l mefenpyr (safener)

18

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
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Ochrana podzemnej vody

SPe 1: Použitie na tom istom pozemku

Ochrana necieľových druhov rastlín
a článkonožcov
SPe 3: Na účely ochrany necieľových
druhov dodržujte ochrannú zónu
od kraja poľa

Ochrana vodných organizmov

SPe 3: Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou
a povrchovými vodnými plochami ochranný
pás zeme v dĺžke

Ostatné upozornenia

Ochrana necieľových druhov rastlín

5m

5m

10 m

Vylúčené použitie na pozemkoch zvažujúcich
sa k povrchovým vodám. Prípravok je možné
na týchto pozemkoch aplikovať pri ponechaní
vegetačného pásu širokého 10 m.

10 m [5 m s 50% redukciou úletu]

5m
5m
Oz. obil.: 10 m
Jarné obil.: 5 m

Oz. obil.: 10 m
Jarné obil.: 5 m

Neaplikujte na pozemku so zásaditou
pôdou na jeseň do oz. obilnín, viackrát ako
1× za 2 roky

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň

2m

5m
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Trinity
v jednote je sila

Výhody použitia
• Synergia unikátnej kombinácie troch účinných látok
na našom trhu
• Tri rôzne mechanizmy účinku
- veľmi široké spektrum problematických jesenných
a efemérnych burín spodného poschodia ako napr. pakosty,
zemedym, veroniky, fialky, výmrv repky a slnečnice
• Riešenie rezistentnej metličky
• Jednoduché dávkovanie a použitie
- miešateľnosť s insekticídmi, fungicídmi a listovými hnojivami,
vr. roztoku močoviny, DAM 390 a SAM
- dávka 2 l/ha vo fáze 1. – 3. listu obilniny
- aplikácia pred vzídením až do 3 pravých listov burín
- minimálne obmedzenia pre
následné a náhradné plodiny

Nový 3
širokosp -zložkový
ektr
herbicíd álny jesenný
všetkých na ošetrenie
ozimnýc
h obilnín
.

Využite spolupôsobenie troch
účinných látok ktoré umožňuje
jednou aplikáciou v dávke 2 l/ha
zbaviť Vaše pole všetkých
najdôležitejších širokolistových
burín, vrátane rezistentných
populácií metličky. Pôsobí dlhodobo,
ľahko a jednoducho sa používa.
Predstavuje novú kvalitu v prístupe
k herbicídnej ochrane obilnín.
Účinné látky:
40 g/l diflufenican
300 g/l pendimethalin
250 g/l chlorotoluron
Formulácia: SC
Balenie: 5 l, 10 l
Dávka vody: 200 – 400 l/ha

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

