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Ochrana
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Spoločnosť FMC Agro Slovensko v roku 2017 
doplnila arzenál svojho portfólia o  jesenný 
herbicíd do obilnín Battle Delta (400 g/l fl u-
fenacet, 200 g/l difl ufenican). Zloženie účin-
ných látok v  prípravku Battle Delta zabez-
pečuje nielen spoľahlivé a  veľmi efektívne 
ničenie metličky už v jesennom období, ale 
účinne eliminuje všetky hospodársky vý-
znamné dvojklíčnolistové buriny v obilni-
nách a podrží porasty čisté bez burín až do 
zberu. Okrem toho, že si jesenným ošetrením 
vieme odľahčiť jarnú aplikačnú špičku, je po-
trebné zamyslieť sa aj nad ekonomickým as-
pektom tohto ošetrenia. „Kvalitný neželaný 
metličkový porast v obilnine“ dokáže odčer-
pať aj 70 kg N z hektára. Koľko živín z dra-
hých priemyselných hnojív odoberú buriny 
spodného podlažia v jeseni? A čo konkurenč-
ný boj kultúrnej plodiny s burinami o svetlo, 
vodu a životný priestor?

Z  vyššie položených otázok jednoznačne 
vyplýva odpoveď, že mať čisté porasty od 
vzchádzania do zberu je ideálne ako z hľa-
diska vývoja porastu, tak aj z  ekonomickej 
stránky, čo je v dnešnej dobe ešte dôležitej-
šie. A práve tento stav vie zabezpečiť jesenný 
herbicíd od FMC Battle Delta. Široké apli-

kačné okno od preemergentnej aplikácie až 
po objavenie sa druhej odnože ponúka mož-
nosť ideálneho načasovania aj v  mokrých 
rokoch, kedy nie je možné vojsť do porastu 
v čase, keď to práve potrebujeme. Ideálnym 
termínom pre aplikáciu prípravku je však 
BBCH 10, keď porast začína „klincovať“. Širo-
ká registrácia prípravku do všetkých ozim-
ných obilnín je ďalšou z predností tohto prí-
pravku.

Čoraz väčším problémom v porastoch obil-
nín sú vektory viróz, čo bolo badať aj po-

čas tohtoročnej jari vo väčšom výskyte viróz 
v obilninách a následne aj v poklese hektá-
rových úrod v niektorých lokalitách. Predísť 
tomuto problému je možné aplikáciou účin-
ného a cenovo prístupného insekticídneho 
prípravku Nexide (60 g/l gama-cyhalothrin), 
najmä pri väčšom tlaku prenášačov víruso-
vých ochorení. Ideálne je spojenie herbi-
cídneho ošetrenia s aplikáciou insekticídov 
fo fáze  1. až 3.  listu obilniny (BBCH  11–13). 
V  tejto fáze sú vzídené porasty obilnín naj-
viac atakované voškami a cikádkami a v tom 
období sú aj najcitlivejšie na prenos víruso-
vých ochorení. Na druhej strane, pri skorom 
herbicídnom ošetrení odkrytá pôda umožní 
vytvorenie dokonalého herbicídneho fi lmu, 
ktorý reziduálne chráni porast pred burina-
mi nielen v jeseni, ale aj v jarnom období, až 
do úplného zapojenia porastu. Jedným pre-
jazdom tak urobíte dve správne ochranné 
opatrenia pre svoje porasty obilnín.

Na záver ostáva popriať vám bezproblémovú 
sejbu, dobrú jeseň a čisté porasty bez burín 
vybojované s prípravkom Battle Delta.



Jesenná ofenzíva s Battle Deltou 
za čisté porasty obilnín
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko, spol. s.r.o.

Herbicídne ošetrenia obilnín na jeseň. Ani nie tak dávno pojem, ktorý u nie-

koho vzbudzoval rozpaky a u niekoho už predstavoval bežnú pestovateľskú 

prax. V  posledných rokoch sa však aj tento jesenný agronomický zásah teší 

stále väčšej obľube a výmery ozimných obilnín ošetrené na jeseň každoroč-

ne stúpajú. Vo všeobecnosti platí, že spájať príjemné s  užitočným sa oplatí. 

V  prípade, ak doprajeme porastom od začiatku vegetácie potrebný životný 

priestor vrátane živín a agronóm sa čiastočne odbremení v jarných prácach, 

môžeme potom hovoriť o pravdivom spojení týchto slov.

Ozimný jačmeň ošetrený prípravkom Battle Delta (0,5 l/ha, 26. 3. 2018, PD Ludrová, Ružomberok)
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Regionálni zástupcovia

 400 g/l flufenacet, 200 g/l diflufenican

Battle®

•  PORAST OBILNÍN BEZ BURÍN 
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OS 1 a OS 2 Malacky

(N48.430078, E17.024398)

Pôvodný areál na Dielenskej ulici v  Malac-
kách tvorili len haly pre skladovanie obilnín, 
ovocia a zeleniny. Začiatkom 60. rokov v stre-
dovej časti postavili štvorpodlažný obilný 
sklad (prízemie a 3 poschodia) vhodný naj-
mä na skladovanie sladovníckych jačmeňov, 
osív, strukovín a olejnín. Bol stavebne aj me-
chanizačne dobre vyriešený. Zvislé doprav-
né cesty nekončia v suteréne, ale v prízemí, 
kde bola tiež umiestnená strojovňa s čistič-
kou. Štvorcové bunky boli vytvárané vklada-
ním drevených bočníc medzi železobetóno-
vé podpery. Budova stojaca dodnes, má tri 
technologické vežičky. V nich sa nachádzali 
kolesá - ručne ovládané mechanické rozde-
ľovače riadiace rozdeľovanie a dopravu obilia 
na jednotlivé poschodia. Každá z veží tak ob-
sluhovala 8 buniek na každom podlaží. Dnes 
sú využívané iba prízemné priestory budovy. 
Objekt si zaslúži z  pohľadu priemyselného 
dedičstva a priemyselnej archeológie určite 
našu pozornosť.

V  roku 1972 sa zrealizovala výstavba OS  1 
(oceľové modré silo) s  kapacitou 4 800  t. 
OS tvorí 12  okrúhlych oceľových buniek 
usporiadaných v  dvoch radách. Ľavá stra-
na má párny počet silových buniek, pravá 
nepárny. Priemer buniek je 6 m s objemom 
500 m3, čo predstavuje skladovaciu kapacitu 
pre približne 400 t obilnín na zásobník.

OS  2 (oceľové hnedé silo) postavili v  roku 
1984. Desať okrúhlych oceľových buniek typu 
Z 09151 s priemerom 9 m, kde má každá ob-
jem 1 250 m3 a kapacitu 1 000 t vytváraja spo-
lu priestor pre uloženie 10 000 t obilnín. Boli 
vyrobené v roku 1983 v Železiarňach a stro-
járňach Klementa Gottwalda (VŽKG), n.p. 
Ostrava v Dolných Vítkoviciach. Prototypovo 
riešené dvojité dno oceľových buniek u hne-
dého sila umožňuje priame prevzdušňovanie 
komodít skladovaných v  bunke. Odpadáva 
tak potreba ako v iných typoch síl, ponechá-
vať jednu bunku za týmto účelom voľnú.

Príjmová časť nákupného strediska je konci-
povaná ako 2 príjmové koše pre každé silo, 
ktoré umožňujú prístup pre kamiónovú a ná-
kladnú dopravu, ale hlavne priame voze-
nie z poľa traktormi. Reprezentatívny odber 
vzoriek priamo z kamiónov prebieha počas 
státia vozidiel na váhe diaľkovo ovládaným 
zariadením RAKORAF CEE (Tal.). Systém CON-
VAC s  patentovaným systémom vzdušnej 
cirkulácie eliminuje tzv. efekt vysávača, čím 
garantuje precízny odber vzoriek, ktorý je 
maximálne fér k dodávateľom aj nákupcovi. 
Toto zariadenie bolo inštalované v roku 2003 
ako prvé svojho druhu na Slovensku.

V roku 1998 prebehla čiastočná rekonštrukcia 
objektu v časti technológie a v časti elektro-
inštalácie. Sušenie mokrého tovaru zabez-
pečuje sušička na zemný plyn typu MC1195 

BEM - NG s  tepelným výkonom 6×0,85 MW 
od amerického výrobcu Mathews Company 
(Illinois, USA) vyrobená v  roku 1999 a  ako 
jedna z prvých u nás nainštalovaná v Malac-
kách formou dostavby sila. Suší sa v nej hlav-
ne kukurica, no je uspôsobená aj pre sušenie 
drobných semien repky. Kontinuálne postup-
né plnenie do sekcií prebieha zľava doprava 
a súčasťou je zabudovaný ovládací panel.

Oceľové silá VŽKG Malacky boli jedny z pr-
vých síl postavených u  nás a  obsahovali 
množstvo v tej dobe pokrokových riešení.

T-21 Podunajské Biskupice

(N47.798923, E18.265097)

Silo na 21 000 t je najrozšírenejším povojno-
vým typom. Nájdeme ho na celom Slovensku 
a Čechách na viac ako 89 miestach. Ide o ty-
pizovaný druh sila tzv. opakovaný projekt. 
Prvé silo o kapacite 21 000 t bolo dokončené 
Priemstavom Pardubice na konci roku 1961 
v Pardubiciach. V  roku 1965 realizovala Sta-
voindustria Bratislava prvé silo tohto typu 
na Slovensku nazvané Michaľany, podľa obce 
v okrese Trebišov. Architektonické a prevádz-
kové rozvrhnutie prechádzalo postupom 
rokov úpravami. Vznikali rôzne kapacitné va-
rianty. Varianta Podunajské Biskupice vychá-
dzala z projektového vzoru z rokov 1966–68 
ústavu Ústrednej správy nákupu zeměděl-
ských výrobků (ÚSNZV) v  Prahe, hlavného 
projektanta Ing. Rudiša. Kompletnú dodávku 
technológií vrátane montáže zabezpečoval 
CHEPOS, závod Pardubice. Silo bolo uvedené 
do prevádzky v roku 1977.

Vlastné silo tvorí železobetónový monolitic-
ký korpus. Silová časť pre uskladnenie obilia 
pozostáva zo 21  šesťbokých komôr o  svet-
lom priemere 6  m usporiadaných v  troch 
radoch po sedem vedľa seba a dve výdajové 
štvrťbunky s čelne umiestnenou strojovňou. 
Strojovňu vytvárajú dve posledné priľahlé 
šesťuholníkové komory spolu s predsadenou 
časťou obdĺžnikového tvaru. Výška síl vráta-
ne strojovne dosahuje 51,4 m. V dvanásť po-
schodovej strojovni sú elevátory, zariadenia 
pre čistenie a prevetrávanie obilia, aspirač-
né zariadenia a váhy. V čelnej časti výťah so 
schodiskom. Výdajové štvrťbunky slúžia na 
prípravu tovaru pred vyskladnením.

Technologické zázemie tvorí na 12. poscho-
dí vyústenie piatich korčekových elevá-
torov, ktoré vynášajú obilie z  prízemia do 
kruhových rozdeľovačov schopných preroz-
deľovanie tovaru do viac ako troch smerov 
s  následným naskladnením pomocou vy-

Obilné silá a sklady RWA Slovakia
Ing. Marek Jakubec; RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z  hľadiska plynulého zásobovania spracovateľského potravinárskeho prie-

myslu, majú svoj osobitý význam skladovacie kapacity na základné suroviny. 

Prioritné postavenie majú sklady na dlhodobejšie uskladnenie obilnín a olej-

nín - veľkokapacitné obilné silá a  podlahové sklady. Tento príspevok má za 

úlohu predstaviť hlavné typy obilných síl a  skladov postavených v  rozpätí 

60. až 90. rokov. Obdobie budovania veľkokapacitných síl vrcholilo koncom 

80.  rokov. Transformáciou ekonomiky v  roku 1989 a  ukončením centrálne 

plánovaného hospodárstva sa skočila éra ich výstavby. Dodnes slúžiace vy-

budované skladovacie kapacity sú súčasťou nášho priemyselného dedičstva.

Areál RWA SLOVAKIA na Dielenskej ulici v Ma-
lackách s dvoma oceľovými silami, vľavo experi-
mentálne silo s kapacitou 10 tisíc t a modré silá 
vítkovického typu s kapacitou 4 800 t

Celkový pohľad na budovu podlahového obil-
ného skladu, vľavo železničná vlečka, ktorá 
umožňovala vyskladňovanie do železničných 
vagónov, ale v súčasnosti sa už nevyužíva 
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skladňovacích vozíkov na dvoch dopravných 
pásoch pod strechou (11. poschodie) do si-
lových buniek. Kapacita 65 t/hod. Na 6. po-
schodí sú umiestnené dve čističky. Typ ASP 
-750 v kombinácii s vybračnou čističkou. Od-
stránené organické a anorganické nečistoty 
(zlomky, cudzie semená, prímesi, prach) sú 
zhromažďované do polovičnej silovej bunky 
situovanej v  podlažných priestoroch stro-
jovne. Horizontálny transport obilia prebie-
ha pomocou troch dopravných pásov pod 
silami.

Z histórie sila treba spomenúť, že k silám ve-
die vlečka z neďalekej nákladnej stanice Bra-
tislava - Podunajské Biskupice. Do roku 2008 
tu pracovala lokomotíva T212.0664, ktorá 
má dodnes v areáli svoje depo, lokoremízku. 
T212 bola malá posunovacia dvojnápravová 
lokomotíva od výrobcu TEES Martin s  inšta-
lovaným naftovým motorom Tatra T-930 ur-
čená na posun vozových súprav v areáli sila. 
V súčasnosti už trať nie je v prevádzke.

Posledné železobetónové silo bolo posta-
vené na území Československa v roku 1990.

VOOS Marcelová

(N48.124340, E17.222354)

Na skladovanie obilia sa kvôli rýchlej a jedno-
duchej montáži od roku 1970 začali použí-
vať kruhové kovové silá. Tri typy oceľových 
síl vznikli na projektovom oddelení národné-
ho podniku Továrne mlynských strojov (TMS) 
v Pardubiciach. Dodávateľom technológií bol 
Závod chemických a potravinárskych strojov 
CHEPOS Brno s novou strojárňou a zlievarňou 
v Čiernej za Bormi v Pardubiciach. Projektovú 
časť pre VOOS v Marcelovej vypracoval Pro-
jektový ústav poľnohospodárskeho zásobo-
vania a  nákupu (PÚZZN) v  Českých Budejo-
viciach v rokoch 1988–89, projektový útvar 5 
v ateliéri 5.1 pod vedením hlavného projektan-
ta O. Tischlera. Stavba bola dokončená v roku 
1993.

VOOS (veľkokapacitné obilné oceľové silo) 
v Marcelovej s kapacitou 19 800 t (niekedy sa 
tiež uvádza 20 000  t) má 15 kruhových bu-

niek o  priemere 7,6  m v  troch radách, zva-
rených zo 4 mm tlstého oceľového plechu, 
k uchovaniu obilia je využitých aj osem aste-
roidov. Plášť je z dvojitého hliníkového ple-
chu s  minerálnou izoláciou. Celková výška 
deväť poschodovej budovy vrátane čelne 
umiestnenej strojovne dosahuje 46 m. Výška 
síl 42 m. Prvé oceľové silo tohto typu bolo 
dokončené v Libáni (Česko) za 9 mesiacov na 
konci roku 1973. Projekčný ateliér následne 
rozšíril pôvodný návrh Marcelovej na celkovú 
kapacitou 40 000 t s dvoma batériami síl o tri-
dsiatich bunkách so šestnástimi asteroidmi 
s centrálne umiestnenou strojovňou. Rozší-
rená varianta sa nikdy nerealizovala. Projek-
tové oddelenie TMS pokračovalo s návrhom 
oceľového sila pod označením ZOOS s rôzny-
mi kapacitami skladania kruhových buniek. 
Väčšia varianta oceľového sila na 50 000 t sa 
postavila v Mělníku (Česko).

Po technologickej stránke ide o najpokroko-
vejšie silo. Hlavnou prednosťou sila je aktívne 
prevetrávanie normálnym alebo podchla-
deným vzduchom, čo je možné u všetkých 
buniek a pneumatické vyprázdňovanie dvo-
mi vysokotlakovými ventilátormi. Silo je za-
merané hlavne na dlhodobé skladovanie 
sladovníckeho jačmeňa a  jeho dodávku pre 
neďaleké sladovne v Hurbanove, k čomu je 
uspôsobená aj technológia. Pred uskladne-
ním tovaru je nutné prevzdušnenie a schla-
denie obiliek jačmeňa na teplotu pod 15 °C 
pre zachovanie klíčivosti, nakoľko počas ža-
tvy, transportu a príjme teplota komodity ko-
píruje vonkajšie teploty (>30 °C). Schladenie 
umožňuje aj šetrnejšie zaobchádzanie, zníže-
nie teploty sa prejaví v eliminácii mechanic-
kého poškodenia obiliek a klíčkov.

Strojovňa má na deviatom poschodí dostup-
nom výťahom priestor nad bunkami s  na-
skladňovacími redlermi, aspiračnými roz-
vodmi a dve čističky typu ASP-750 vyrobené 
v roku 1990 s výkonom 70 t/hod. Peši sa do-
staneme na desiate poschodie s technologic-
kým zázemím pre umiestnenie rozdeľovačov, 
cyklónov na oddeľovanie prachových častíc 
z  čistenia a  výťahovú hlavu. Na siedmom 

poschodí je šesť výdajových buniek o  ka-
pacite 6×60 t, slúžiacich pre prípravu obilia 
pred vyskladnením. Na piatom poschodí je 
prídavná čistička typu ASP-750. Technolo-
gický mostík na druhom poschodí prepája 
dopravníkom silo so samostatne stojacou 
sušičkou LAW. Na prvom poschodí je srdce 
veľkokapacitného obilného sila - velín, z kto-
rého možno ovládať prevádzku celej techno-
lógie. Centrálny velín pre kontrolu a diaľkové 
ovládanie celého strojového zariadenia bu-
dovy oceľového obilného sila v Marcelovej 
sa zachoval v pôvodnom stave. Na prízemí 
sú dva príjmové koše pre nákladnú dopravu, 
v suteréne redlery a reťazové dopravníky za-
bezpečujúce vertikálnu dopravu obilia a jeho 
naskladnenie do silových buniek.

V areáli sa nachádza 11 skladov systému PRO-
MOS (=provizórny montovaný sklad) umož-
ňujúcich skladovanie obilia a  iných zrnín na 
hangárovej báze. Pôvodne päť hál rozšírili 
v rámci dostavby o ďalších šesť. Halové sklady 
drevenej konštrukcie PROMOS dodala Dre-
voindustria, národný podnik Žilina. Cieľom 
projektovej úlohy, ktorú spracoval Poľno-
hospodársky a nákupný a zásobovací ústav 
(PNZP) n.p. Bratislava, bolo dodať obilné 
sklady s  rýchlou realizáciou (v priemere cca 
12 mesiacov), na rýchle získanie skladovacej 
kapacity (cca 2 000 t/sklad) s pomerne nízky-
mi nákladmi na 1 t skladovaného tovaru. Bola 
to alternatíva k zdĺhavej výstavbe tradičných 
skladov (obilných síl o kapacite 21 000 t), kto-
ré sú vysoko mechanizované a trvalo niekedy 
aj roky, pokiaľ sa ich kapacity odovzdali do 
prevádzky. V Marcelovej sa nachádzajú vzoro-
vé číslované PROMOS sklady na ukážku. Kon-
štrukčne zhodné (betónové podlahy, drevená 
konštrukcia s typickými drevenými opornými 
roštami na vonkajšej strane a s krytinou z vl-
nitého plechu), no mali svoje jedinečné typy 
technológie (naskladnenia a chladenia).

Veľkokapacitné oceľové silo Marcelová bolo 
jedno z  posledných síl postavených u  nás 
v končiacej ére Československa.



Veľkokapacitné železobetónové obilné silo RWA Podunajské Biskupice 
(1976–77), celkom 21 000 t, v popredí administratívna budova 

Veľkokapacitné oceľové obilné silo RWA Marcelová (1993), celkom 
20 000 t, pohľad na silové bunky, v zadnej časti strojovňa
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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 au-
torizovaných 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 2020. Má slúžiť výlučne na lepšiu orientá-
ciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza. 

Herbicíd Formulácia

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca

Obilnina
Termín aplikácie

P pšenica,  PT pšenica tvrdá,

J jačmeň,  T tritikale,  R raž

M
ax

. p
oč
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 a
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í 
za
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eg

et
ác

iu

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Poznámky k aplikácii

ACTER 400 SC SC

400 g/l pendimethalin K

PHO|SPe MV-servis

Pšenica, jačmeň, tritikale

   PRE do 2 dní po zasiatí alebo

  SPOST po vzídení obilnín od 3 listov (BBCH 13), 

metlička max. 1–2 listy, buriny do fázy 3 listov, 

lipkavec do fázy prvého praslena

1
3,3–4,0 l/400–600 l

51,1–62,0 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd, dostatočne vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii majú priaznivý vplyv na 

účinnosť

•  Osivo pokryté najmenej 2 cm vrstvou zeminy (hĺbka 

výsevu 2–3 cm)

•  TM s ANCHOR spevní vazbu herbicídu na pôdne koloidné 

častice

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 3,3–4,0 l + 0,2–0,4 l ANCHOR (pôdny fi xátor) ™ PRE/SPOST 3,3–4,0 l + 1,5 l chlorotoluron

AGILITY SC

100 g/l difl ufenican,  F

500 g/l chlorotoluron C

SPe AM-AGRO

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 1 do 3 listov (BBCH 11–13)   

•  Dvojklíčnolistové buriny klíčne až 2 pravé listy, 

lipkavec do 2. praslena, metlička 1–2 listy

1
1,25–1,5 l/400 l

35,1–42,1 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd, dostatočne vlhká pôda

•  Vlhko po aplikácii podporuje účinnosť

Odporúčané kombinácie:  ™ insekticídy (CYTHRIN MAX) ™ POST 1,25 l + 5 g GLEAN 75 WG (posilnenie účinku na výdrv repky)

AMIRAL WG

75 g/kg pyroxsulam B

 BASF

Pšenica, tritikale, raž

  POST od 3. listu obilniny do 2. kolienka 

(BBCH 13–32)

•  Buriny 2–10 pravých listov, metlička do začiatku 

odnožovania

1
0,125 kg/200–400 l

Predaj len v balíku

•  Teplo a vlhko podporujú účinok

•  Nie je možné aplikovať na zmrznutú pôdu, inoväť, na 

sneh

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN

ARNOLD SC

200 g/l difl ufenican,  F

400 g/l fl ufenacet K

PHO|SPe Sharda

Pšenica, tritikale, raž, pš. špaldová 

  POST do začiatku odnožovania (BBCH 22)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, 

jednoklíčnolistové buriny pred odnožovaním

1
0,3–0,6 l/200–300 l

25,7–51,3 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd, dostatočne vlhká pôda

•  Optimálne ak do 7 dní po aplikácii prídu zrážky

•  Dostatočne hlboko zasiate obilniny (min. 3 cm)

•  V plnej dávke vykazuje dobrú účinnosť na stoklas

Odporúčané kombinácie: ™ POST insekticídy

AURORA 40 WG WG

400 g/kg carfentrazone-ethyl E

PHO FMC Agro

Pšenica 

  POST od 2 listov do konca odnožovania 

(BBCH 12–29)

•  Lipkavec do 3 praslenov, dvojklíčnolistové buriny 

do 4 listov

50 g/300–400 l

10,1 €

•  Relatívna nezávislosť na počasí, avšak slnečné a suché 

počasie podporuje a urýchľuje účinok

•  Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej rastovej fáze

•  Vhodný do TM

Odporúčané kombinácie:  ™ CCC

™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC

™ POST 40–50 g + 7 g GLEAN 75 WG

™ POST 40–50 g +  0,2 l LEGATO 500 SC

AXIAL 050 EC EC

50 g/l pinoxaden A

PHO Syngenta

Pšenica 

  POST od 1. listu do štádia viditeľného jazýčka 

vlajkového listu (BBCH 11–39) 

•  Metlička od 2 listov do 3. kolienka

2

1× 

jeseň

1× 

jar

0,75–1,0 l/200–400 l

44,3–59,1 €

•  Relatívna nezávislosť na teplote

•  Vyššia dávka v neskorších rastových fázach burín

•  Obsahuje zmáčadlo

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,75–1,0 l + fungicídy, insekticídy ™ POST 0,75–1,0 l + MODDUS (max. do BBCH 32)

BARCLAY HURLER 200 EC

200 g/l fl uroxypyr O

 Sumi Agro

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2. listu obilniny (BBCH 12)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov, lipkavec ničí 

vo všetkých fázach

1
1,0 l/200–400 l

28,1 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Lipkavec do 3 pr. 0,4 l, do 5 pr. 0,6 l, 8 a viace praslenov 

1,0 l/ha

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,4–1,0 l + MCPA ™ POST 0,5 l + 20 g GRIZLY

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
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2                        

™ POST 1,0 l + 1,5 l PENDICOL 33 EC

2                        

™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

3                       

1                       

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

1                        

™ POST 0,75–1,0 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

2                        

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
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Herbicíd Formulácia

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca

Obilnina
Termín aplikácie

P pšenica,  PT pšenica tvrdá,

J jačmeň,  T tritikale,  R raž

M
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iu

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Poznámky k aplikácii

TOMIGAN 250 EC EC

250 g/l fl uroxypyr O

PHO|SPe ADAMA

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2. listu obilniny (BBCH 12)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov, lipkavec ničí 

vo všetkých fázach

1
0,6–0,8 l/400–500 l

23,9–31,8 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Lipkavec do 3 pr. 0,3 l, do 5 pr. 0,5 l, 8 a vviace praslenov 

0,8 l/ha

Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390 ™ POST 0,6–0,8 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC

TRIBEN 75 WG WG

750 g/kg tribenuron-methyl  B

PHO|SPe ASRA

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2. listu do fázy 3. kolienka 

(BBCH 12–33) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač vo 

fáze listovej ružice až do začiatku tvorby byle 

1
20 g/200–400 l

9,6 €

•  Aktívne rastúce buriny, teploty nad 10 °C a vlhko 

podporujú účinnosť

•  Neaplikovať na mokré rastliny (rosa, dážď) a pri silnom 

slnečnom žiarení

•  TM so zmáčadlom pre zlepšenie účinku

•  Vhodný do TM

Odporúčané kombinácie: ™ POST 20 g + z (pre zlepšenie účinku)

TRIMMER WG

500 g/kg tribenuron-methyl B

PHO|SPe ADAMA

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2. listu do štádia viditeľného jazýčka 

vlajkového listu (BBCH 12–39)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač vo 

fáze listovej ružice až do začiatku tvorby byle 

1
20–30 g/200–400 l 

6,9–10,4 €

•  Aktívne rastúce buriny, teploty nad 10 °C a vlhko 

podporujú účinnosť

•  Neaplikovať na mokré rastliny (rosa, dážď) a pri silnom 

slnečnom žiarení

•  TM so zmáčadlom pre zlepšenie účinku

•  Vhodný do TM

Odporúčané kombinácie: ™ POST 20–30 g + 0,1–0,4 l ROLLWET (pre zlepšenie účinku) ™ POST 20–30 g + 0,2 l LEGATO 500 SC

TRINITY SC

40 g/l difl ufenican,  F

250 g/l chlorotoluron,  C

300 g/l pendimethalin K

PHO|SPe ADAMA

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  SPOST vo fáze tvorby 1. až 3. listu (BBCH 11–13)

•  Buriny do 3. pravého listu, trávy max. 2. list

1
2,0 l/200–400 l

42,3 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Dostatočne vlhká pôda

Odporúčané kombinácie: ™ CPOST fungicídy, insekticídy, DAM 390, SAM, kvapalné hnojivá ™ CPOST 2,0 l + 0,25 l GROUNDED

ZYPAR SC

5 g/l fl orasulam,  B

6,25 g/l halauxifen-methyl,  O

6 g/l cloquintocet mexyl (safener)

SPe Corteva Agriscience

Pšenica, pš. tvrdá, pš. špaldová, jačmeň, 

tritikale, raž

  POST od 1. listu obilniny 

1
0,75 l/100–400 l

23,2 €

•  Teplo vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Účinkuje aj pri nižších teplotách

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň
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™ POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG ™ POST 0,3–0,5 l + 20–30 g TRIMMER

3                       

3                       

™ POST 20–30 g + 0,3–0,5 l TOMIGAN 250 EC

2                        

1                        

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň



Naša ponuka overených odrôd pšenice ozimnej

RWA SLOVAKIA spol. s r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava
tel. : 02/40201111, email: rwaba@rwaslovakia.sk

Viac informácií získate na našej novej web stránke www.rwa.sk

EMOTION
PŠENICA OZIMNÁ

• neskorá osinatá 
odroda s E 
kvalitou

• dobrý zdravotný 
stav (hrdze, 
Fusarium)

• výborná odolnosť 
k prerastaniu

AZRAH
JAČMEŇ OZIMNÝ

• výnimočne plastická 
šesťradová kŕmna 
odroda

• vysoká úroda, 
výborný podiel 
predného zrna

• veľmi dobré 
vlastnosti slamy

PARADIES
JAČMEŇ OZIMNÝ

• genetická rezistencia 
k žltej vírusovej 
zakrpatenosti (BYDV)

• šesťradová kŕmna odroda 
s výbornou úrodou 

• bezpečné pestovanie 
v lokalitách s výskytom 
prenášačov viróz 

NOVINKA SY TEPEE
JAČMEŇ OZIMNÝ

• preferovaná  
odroda Heineken

• dvojradový špičkový 
sladovnícky jačmeň 

• výborné 
agronomické 
vlastnosti

NOVINKA

E KVALITA A KVALITA B KVALITA C KVALITA TVRDÁ

BEATUS
BERNSTEIN
ENERGO
JULIE
LENNOX
RGT SUNNYBOY

FINDUS
JB ASANO

RGT CESARIO
WPB CALGARY

SOFOLK CS WINTERGOLD

Oziminy  – silná a komplexná ponuka




