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Dobrá štruktúra pôdy (veľké/hrubé póry 
v tvare domčeka z karát) 

Zlá štruktúra pôdy 
(malé póry)

PÁLENÉ VÁPNO 
BRANNTKALK® 
  pálené vápno = vápenec spracovaný/pálený pri teplote 1200 °C, kedy 
sa z vápenca (CaCO3) uvoľňuje CO2 a vzniká čistá/koncentrovaná forma 
(CaO)
  obsah min. 92 % CaO
  vďaka vysokej koncentrácii vápnika (CaO), je možné použiť výrazne 
nižšie dávky ako pri jemne mletých vápencoch v uhličitanovej forme 
(CaCO3)
  ekonomicky najefektívnejšia forma vápnenia
  významná úspora logistických nákladov. Pri zachovaní rovnakého 
množstva vápnika (CaO), je možné aplikovať prakticky polovičné dávky

VÝPOČET CENY ČISTEJ ŽIVINY (CaO)

Druh vápenatého hnojiva Obsah (CaO) Cena €/tona Cena čistého 
(CaO) €/1 kg

Pálené vápno (Branntkalk®) min. 92 % 160 € 0,17 €

Jemne mletý vápenec
(obsah  CaCO3 min. 90%) 50 % 110 € 0,22 €

Kriedový vápenec
(obsah  CaCO3 min. 90%) 50 % 110 € 0,22 €

Pre výpočet platí pomer, že 1 kg mletého vápenca (CaCO3) 
= 0,56 kg vápnika (CaO)

VLASTNOSTI PÁLENÉHO VÁPNA BRANNTKALK®
  okamžitý účinok po styku s pôdnou vlahou 
(prakticky 100%-ná reaktivita / rozpustnosť vo vode)
  granulácia 3–8 mm, aplikácia rozmetadlom naširoko do šírky cca 24 m
  vhodné na všetky druhy pôd v závislosti od hektárovej dávky. 
Najčastejšie sa využíva na stredne ťažkých a ťažkých pôdach. Dávka 
400–1000 kg/ha v závislosti od aktuálneho stavu pH a pôdnej štruktúry 
(pomer zastúpenia Ca++, Mg++, K+, H+)
  významný dezinfekčný účinok v pôde (pôdne patogény - prevencia)

RÝCHLÝ ZÁSAH A ZLEPŠENIE PÔDNEJ ŠTRUKTÚRY
  z pohľadu štruktúry potrebujú vápnenie hlavne ťažšie pôdy, nakoľko 
obsahujú zvýšený obsah ílov. Ílovité častice majú tendenciu sa zlepovať 
a vytvárať nepórovité zhluky (obr. 1 - vľavo).
  pálené vápno po styku s pôdnou vlahou ihneď spája ílovité častice 
do správnej štruktúry, čím vytvára vysoký podiel veľkých pórov 
a umožňuje lepšiu infi ltráciu (vsakovanie) vody. Na obr. 1 - vľavo je 
možné pozorovať zväčšenie objemu pôdy o cca 30 % vďaka dobrej 
infi ltrácii a skladovaciemu potenciálu.

VÁPNENIE NA STRNISKO PO PREDPLODINE
  uplatňuje sa pre ozimné obilniny, ozimnú repku
  zapracovanie diskami do 10–15 cm (nie hlbšie!)
  použitie páleného vápna má významný dezinfekčný účinok v pôde 
(pôdne patogény, slimáky)

Pálené vápno 
BRANNTKALK®

Bez vápna

Obr. 1: zdroj Bodenkalk, Rakúsko
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Okysľovaním pôdy rozumieme úplne prirodzený jav, na 
ktorý majú vplyv zrážky (pH dažďa priemerne 4,9 - 5,0), 
aktivita pôdnych mikroorganizmov (rozklad organickej 
hmoty) dýchanie a vylučovanie CO2 (H

+), odčerpávanie 
vápnika (CaO) pestovanými plodinami, vyplavovanie 
vápnika, či aplikácia priemyselných hnojív. 

Prirodzené okysľovanie pôd

Straty vápnika (CaO) v pôde v dôsledku neutralizácie 
kyselín pri používaní hnojív.

Najväčšia strata je u hnojív, kde sa dusík (N) nachádza 
v amónnej forme.

CHEMICKÝ VPLYV vápnenia pôd

• zlepšenie dostupnosti/mobility živín
• lepšie odčerpávanie živín
• vápnik ako živina (Ca)
• úprava pH pôdy
  - obmedzenie pohyblivosti ťažkých kovov 
 (toxicita pre rastliny)
  - neutralizácia pôdnych kyselín zo zrážok
• dezinfekcia pôdneho prostredia

Vplyv hodnoty pH pôdy na osvojiteľnosť 
jednotlivých makro a mikroživín   

obr. 1: (zdroj: CELAC; Les Amendements Calciques et 
Magnesiens; 2005)

Vápnenie pôd - nástroj  
zhodnotenia prostriedkov 
investovaných
do zásobného hnojenia

strata CaO 
na 100 kg 
hnojiva

strata CaO 
na 100 kg 
dusíka (N)

Liadok 27% N 13 kg 49 kg

Močovina 46% N 46 kg 100 kg

Dusičnan amónny 28% N 28 kg 100 kg

Síran amónny 21% N 
+ 24% S 63 kg 300 kg

DASA 26% N + 13% S 51 kg 196 kg

NPK 15-15-15 19 kg 125 kg

Amofos 12% N + 52% P 37 kg 300 kg

DAP 18% N + 46% P 38 kg 205 kg

Patrik Ciklaminy
Produktový manažér

Neváhajte nás kontaktovať
patrik.ciklaminy@rwaslovakia.sk
tel.: +421 915 714 844

Prirodzená spotreba vápnika (CaO) v kg/ha za 1 rok 

odber pestovanou plodinou 20 - 80 kg/ha

neutralizácia pôdnych kyselín 
(organické kyseliny vylučované 
koreňmi rastlín)

20 - 60 kg/ha

vyplavovanie/vylúhovanie pri 
neutralizácii kyselín zo zrážok

250 - 400 kg/ha

neutralizácia kyselín z používania 
priemyselných hnojív

50 - 250 kg/ha

neutralizácia imisií (kyslé dažde s 
obsahom oxidu siričitého)

10 - 30 kg/ha
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2 Agromanuál • Slovenská príloha • Február 2020Tripali - tri piliere, ktoré udržia vaše porasty čisté

V roku 2019 uviedla spoločnosť FMC na slo-
venský trh viaceré pesticídne novinky. Hoci 
ich „premiérový“ ročník nebol z  pohľadu 
pôdno-klimatických podmienok v roku 2019 
vôbec jednoduchý, preukázali veľmi dobré 
výsledky a  dokázali sa úspešne etablovať 
na našich poliach. Významným obohatením 
sortimentu herbicídov bol nový trojzložko-
vý prípravok Tripali® (florasulam 105  g/kg 
+ metsulfuron-methyl 83 g/kg + tribenuron-
-methyl 83  g/kg), ktorý je určený na post- 
emergentné ničenie odolných dvojklíčnolis-
tových burín v obilninách. Je to systémovo 
pôsobiaci prípravok. Účinné látky sú prijíma-
né listami rastlín a v krátkej dobe po aplikácii 
(do 6  hodín) zastavujú rast citlivých burín. 
Prejavy účinku na burinách (zmena farby) 
sú viditeľné 1–3 týždne po ošetrení v závis-
losti na podmienkach rastu a citlivosti burín. 
Ošetrenie prípravkom Tripali® je potrebné 
zamerať na mladé aktívne rastúce buriny, 
kedy sa dosahuje najlepší účinok. Pre zvý-
šenie účinnosti na niektoré problematické 
buriny (lipkavec, vlčí mak, pakosty, pichliač 
roľný, nevädza), prípadne pre optimalizáciu 
účinku na prerastenejšie buriny odporúča-
me prípravok Tripali® kombinovať so zmá-
čadlom Trend® 90 (0,1 % obj.), čo môže zvýšiť 
účinnosť prípravku o 3–6 %. Vyššiu razanciu 
účinnosti prípravku (hlavne na pichliač) za-
bezpečuje aj aplikácia v TM zmesi s DAM 390.

Prípravok Tripali® svojím zložením a mecha-
nizmom účinku prekonáva doteraz použí-
vané štandardy v jarnej herbicídnej ochrane 
obilnín vo viacerých smeroch, pretože:
�� má širokú registráciu - je použiteľný do 
všetkých jarných a  ozimných obilnín, aj 
v tvrdej pšenici,
�� má široké aplikačné okno (od 2. listu obil-
niny až do fázy rozvinutého zástavnico-
vého listu obilniny), pohodlnú aplikáciu 
a nízke dávkovanie - 50 g/ha,
�� je možné ho použiť skoro na jar - má veľmi 
dobrú účinnosť už pri teplote nad +1,0 °C,
�� má vyššiu účinnosť na problémové a ťaž-
ko ničiteľné buriny - fialka roľná, veronika 

perzská, veronika brečtanolistá, pohánko-
vec ovíjavý, hluchavky, konopnica ai.,
�� je veľmi vhodným prípravkom na zarade-
nie do systému antirezistentnej stratégie 
-pôsobí na rezistentné buriny vyselektova-
né dlhodobejším používaním tých istých 
účinných látok a zároveň obmedzuje vznik 
ďalších rezistentných populácií,
�� správnym načasovaním ošetrenia dokáže 
zabezpečiť „čisté pole jedným ťahom“.

Prednosti a  rozsah účinnosti prípravku Tri-
pali® ho predurčujú na to, aby bol využívaný 
ako základný pilier v ochrane obilnín pro-
ti dvojklíčnolistovým burinám a  tým po-
silňujú jeho pozíciu v herbicídnych progra-
moch obilnín.

Okrem tejto novinky spoločnosť FMC Agro 
Slovensko ponúka aj pre rok 2020 osved-
čený balíček dvoch obľúbených produktov 
Biplay® SX + Starane Forte®. Je to komerč-
ný set (600  g Biplay®  SX + 5  l Starane For-
te®) cenovo zvýhodnených herbicídnych 
prípravkov na ošetrenie 15–20  ha obilnín 
bez podsevu proti širokému spektru dvoj-
klíčnolistových burín vrátane rumanov, lip-
kavca a  pichliača roľného. Tri účinné látky 
obsiahnuté v tomto sete (tribenuron-methyl, 
metsulfuron-methyl, fluroxypyr) pôsobia sy-
nergicky a zabezpečujú tzv. power efekt (na-
výšovanie účinnosti) a postupné dopĺňanie 
pôsobenia účinných látok (kaskádový efekt). 
Celkové prejavy účinku obidvoch príprav-
kov (deformácie rastlín, vybielenie, skrúca-
nie listov) sa prejavia na burinách už dva 
dni po aplikácii. Prípravky je možné použiť 
v kombinácii alebo samostatne (ako násled-
nú aplikáciu), v závislosti od vývojového štá-
dia burín a  aktuálnych potrieb. Táto kom-
binácia účinných látok má široké aplikačné 
okno (BBCH 12–37) a široký herbicídny záber. 
Je výborným riešením aj pre neskoršie apli-
kácie, kedy dokáže spoľahlivo riešiť aj pre-
rastenejšie problematické buriny (lipkavec, 
pichliač roľný). Biplay® SX + Starane Forte® 
je možné aplikovať v TM zmesi s DAM 390, 

ktorý zvyšuje celkovú herbicídnu účinnosť. 
Kombinácia týchto dvoch prípravkov je re-
gistrovaná do všetkých jarných a ozimných 
obilnín. V  súčasnosti je to jedna z  najviac 
odporúčaných kombinácií pre sladovnícke 
jačmene.

Na riešenie problému niektorých odolných 
nízkopodlažných dvojklíčnolistových burín 
(lipkavec, hluchavky, veroniky, fialky ai.) v jar-
nom období spoločnosť FMC ponúka tradič-
ne lacné a  efektívne ošetrenie prípravkom 
Aurora 45 WG (400 g carfentrazone-ethyl). 
Prípravok je veľmi vhodný ako partner do 
kombinácií, prípadne pre cielené sólo ošet-
renie alebo dočistenie porastu. Účinná látka 
carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontakt-
ný účinok na citlivé buriny, ktoré odumierajú 
v priebehu 5–7 dní po aplikácii. Účinkuje aj 
za nízkych teplôt okolo +1  °C, čo umožňu-
je skorú jarnú aplikáciu, príp. aplikáciu je-
sennú. Výhodou je aj nízka aplikačná dávka 
(40–50 g/ha).

Pre spoľahlivé a  účinné riešenie jednoroč-
ných trávovitých burín v obilninách je v po-
nuke prípravok Fenova Super® (fenoxaprop-
-p-ethyl 69 g/l + safener cloqintocet-mexyl 
34,5 g/l). Je to vysoko selektívny postemer-
gentný graminicíd na ničenie ovsa hluchého, 
metličky, psiarky a  iných jednoročných tráv 
v obilninách. Pôsobí kontaktne aj systémo-
vo, je prijímaný výhradne zelenými časťami 
rastlín a  je transportovaný do koreňov a  ri-
zómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 
2–3 dní rásť a netvoria nové listy. Na starších 
listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechá-
dzajú do nekróz a  celá rastlina odumiera 
v priebehu 2–3 týždňov. Prípravok má široké 
aplikačné okno (pšenica ozimná a  pšenica 
jarná BBCH 13–32; jačmeň ozimný, tritikale, 
raž BBCH 13–31, jačmeň jarný BBCH 13–29), 
aplikuje sa v dávke 0,8–1,0 l/ha. Nižšia dáv-
ka je postačujúca do začiatku odnožovania 
tráv, na plne odnožené buriny je potrebné 
aplikovať už vyššiu dávku. Neodporúča sa 
kombinácia s kvapalným hnojivom DAM 390.

Želáme Vám, aby ste úspešne zvládli pesto-
vateľskú sezónu 2020, aj s našou podporou 
a pomocou prípravkov od spoločnosti FMC 
Agro Slovensko.



Spoločnosť FMC Agro Slovensko prináša aj tento rok pestovateľom zaujímavé rie-
šenia v herbicídnej ochrane obilnín, ktoré sú šité takpovediac „na mieru“ . V ponu-
ke sú cenovo zaujímavé a efektívne riešenia na tzv . dočistenie porastov ozimných 
obilnín po predchádzajúcom jesennom ošetrení, ako aj komplexné a ekonomicky 
zaujímavé riešenia pre jarné ošetrenia ozimných aj jarných obilnín .

Tripali - tri piliere, 
ktoré udržia vaše porasty čisté
Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r.o.

Tripali®

ZÁKLADNÝ PILIER V HERBICÍDNEJ OCHRANE OBILNÍN 
PROTI DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM

• ŠIROKÁ REGISTRÁCIA – VŠETKY OBILNINY
• JEDNODUCHÉ DÁVKOVANIE
• ŠIROKÉ APLIKAČNÉ OKNO
• JEDINEČNÝ SYNERGIZMUS TROCH ÚČINNÝCH LÁTOK
• POUŽITIE AJ V TVRDEJ PŠENICI

Účinná látka: 105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl, 83 g/kg tribenuron methyl
Balenie: 1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

TRIPALI® - buriny z porastov vypáli

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
tel.: +421 2 48 29 14 59, fax: +421 2 48 29 12 29, www.fmc.com
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4 Karanténne bakteriózy - Pierceova choroba Agromanuál • Slovenská príloha • Február 2020

Prvá písomná zmienka o  tejto mimoriad-
ne nebezpečnej chorobe pochádza z  roku 
1892, kedy sa o  nej zmieňuje fytopatológ  
N. B. Pierce ako o  „záhadnej chorobe vini-
ča“. Od roku 1884, kedy bola prvý krát po-
zorovaná v  americkom štáte Kalifornia, do 
roku 1900 tam bolo v jej dôsledku zničených 
14 000 ha vinohradov. Dlho nebolo jasné čo 
vlastne chorobu spôsobuje, ani ako sa pre-
náša. Dnes už vieme že jej pôvodcom je bak-
téria Xylella fastidiosa, ktorá napáda viac ako 
100 druhov hostiteľských rastlín.

V  rámci Európy bol výskyt pôvodcu tohto 
škodlivého organizmu prvý krát potvrdený 
v roku 2013 v Taliansku. V stredomorskej ob-
lasti patria medzi významných hostiteľov oli-
va európska (Olea europea) a citrusové ovocie 
(napríklad Citrus sinensis).

V  našich podmienkach medzi ekonomicky 
najvýznamnejšie zaraďujeme vinič hrozno-
rodý (Vitis vinifera), ako aj dva podpníkové 
druhy viniča (V.  labrusca a  V.  riparia), ďalej 
je to mandľa obyčajná (Prunus dulcis), bros-
kyňa obyčajná (P. persica), slivka domáca 
(P. domestica), slivka čerešňoplodá (P. cerasi-
fera), hruška hruškolistá (Pyrus pyrifolia), mo-
ruša červená (Morus rubra), a  lucerna siata 
(Medicago sativa). Z okrasných druhov patrí 
medzi hostiteľské rastliny napríklad platan 
západný (Platanus occidentalis), javor červe-
ný (Acer rubrum), oleander obyčajný (Nerium 
oleander) a rod dub (Quercus spp.).

Zo zoznamu hostiteľských rastlinných dru-
hov, ktorých je viac ako 200, vyberáme: poľ-
nohospodárske plodiny: lucerna, komonica, 
mätonoh, amarantus, lupina, ovos hluchý, 
kapustovité druhy, stoklas, slnečnica, cirok, 
ďatelina plazivá, vika; ovocné druhy: zemo-
lez, lieska, jahoda, orech, moruša, mandľa, 
broskyňa, čerešňa, višňa, slivka (vrátane trn-
ky), marhuľa, myrobalán, hruška, malina, čer-
nica, čučoriedka, vinič; lesné druhy: javor, 
jelša, jaseň, platan, topoľ, dub, vŕba, brest; 
okrasné druhy: kávovník, fikus, fuchsia, gin-
ko, brečtan, hortenzia, magnólia, myrta, 
oleander, oliva, vavrínovec, polygala; iné: 
medovka, ambrózia, citrusy, pupenec roľný, 
levanduľa, ibiš, stavikrv, rozmarín, majorán, 
skorocel kopijovitý, šalvia, baza, žihľava, zi-
mozeleň a množstvo ďalších voľne žijúcich 

druhov rastlín, ktoré sa bežne vo vegetácii 
SR vyskytujú.

Príznaky napadnutia
Na viniči je najtypickejším príznakom listo-
vá spála, tj. náhle uschnutie a  zhnednutie 
okrajovej časti listovej čepele, zatiaľ čo suse-
diace pletivo zožltne alebo sčervenie (obr. 1 
a 2). Vyschnutie sa rozšíri na celý list, ktorý 
sa skrúti a opadne, avšak stopka ostáva na 
výhonku. Tieto príznaky sa spravidla začí-
najú objavovať v neskoršom letnom období, 
kedy sú rastliny vystavené vodnému stresu 
v dôsledku horúčav. Letorasty dozrievajú ne-
pravidelne a sú na nich zjavné veľké plochy 
hnedého a  zelenkastého pletiva. V  ďalších 
rokoch po infekcii sa na kroch tvoria zakr-
patené chlorotické letorasty. Infikované kry 
zriedka prežívajú jeden až dva roky po infek-
cii. Príznaky na výhonkoch môžu pripomínať 
hubové poškodenie, napríklad Eutypa lata 
a Phomopsis viticola.

Na broskyni spôsobuje X. fastidiosa tzv. bak-
teriálnu zakrpatenosť broskyne (Kůdela et al. 
2002). Koruna infikovaných stromov je ho-
rizontálne sploštená, tvaru dáždnika, čo je 
dôsledkom skrátenia internódií a nápadne-
ho horizontálneho rastu letorastov. Olistenie 
je nezvyčajne husté, listy sú tmavo zelené. 
Zakrpatenosť je najzjavnejšia v prípade mla-
dých rastlín. Ďalším príznakom je predčasné 
kvitnutie a zmenšenie plodov. Vo všeobec-
nosti rodia infikované stromy plody polovič-
nej veľkosti; celkovo je úroda zredukovaná 
o 80–90 %.

Na slivke sa X. fastidiosa prejavuje podob-
ne ako na viniči, listovou nekrózou. Táto sa 
prejavuje nepravidelnou chlorózou alebo 
hnednutím listov od okraja alebo od listo-
vého hrotu. Neskôr je poškodené pletivo od 
zdravého oddelené chlorotickým pásikom. 
V skorších fázach infekcie sa choroba môže 
prejaviť len na niektorých individuálnych ko-
strových konároch. Neskôr dochádza ku usy-
chaniu a odumieraniu konárov a (v priebehu 
dvoch rokov od infekcie) aj celých stromov 
(Ogawa,1995).

Na lesných drevinách spôsobuje X. fasti-
diosa tzv. okrajovú nekrózu listov (Kůdela 
et al. 2002). Príznaky sa môžu objavovať na 

jednotlivých konároch alebo v celej korune. 
Často nie je možné tieto príznaky odlíšiť od 
príznakov vodného stresu.

Biológia škodlivého organizmu
Baktériu prenáša cicavý hmyz, najmä z čeľa-
de cikádkovité (Cicadellidae) a peniarkovité 
(Cercopidae), ale aj druhy z čeľade drevoto-
čovité (Cossidae). Baktéria prežíva a  množí 
sa výlučne v  cievnych zväzkoch (konkrét-
ne v xyléme, ktorý zásobuje nadzemné čas-
ti rastliny vodou a  živinami) koreňov, dre-
va a  listových žiliek. Zapchávanie cievnych 

Karanténne bakteriózy  
- Pierceova choroba
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Oddelenie kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Obr. 1: Príznaky Pierceovej choroby na listoch  
- odroda Chardonnay

Obr. 2: Príznaky Pierceovej choroby na listoch 
- odroda Merlot

Obr. 3: Opad listových čepelí a nerovnomerné 
dozrievanie dreva v dôsledku Pierceovej  
choroby viniča



Karanténne bakteriózy - Pierceova choroba

zväzkov obmedzuje prísun vody a živín do 
nadzemných častí, čo spôsobuje rôznorodé 
príznaky od usychania listov až po brzdenie 
predlžovacieho rastu. Osivom sa X. fastidiosa 
neprenáša.

Dôležitý faktor ktorý ovplyvňuje výskyt epi-
démií sú podmienky prezimovania baktérie 
v  infikovaných rastlinách, ako aj prezimova-
nia jej prenášačov. Pierceova choroba a bak-
teriálna zakrpatenosť broskyne sa vyskytujú 
v oblastiach s výskytom miernych zím (Pur-
cell, 1989). Výsledky experimentálnej terapie 
chladom v prípade infikovaného viniča napo-
vedajú, že teploty pod bodom mrazu môžu 
pôsobiť na rastliny liečivo (Purcell, 1980).

Fytosanitárne opatrenia
Napriek existujúcim vedomostiam o spôsobe 
šírenia a prežívania tohto škodlivého orga-
nizmu, ostávajú jedinou praktickou metódou 
ochrany karanténne opatrenia. To znamená 
najmä identifikovať ohniská výskytu ocho-
renia a zabrániť jeho šíreniu z týchto ohnísk. 
Fytoinšpektori ÚKSÚP pravidelne monitoru-
jú: rodiace výsadby (vinohrady, sady); veľ-
kosklady, obchodnú sieť; viničové a ovocné 
škôlky.

Vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky čiastka 
12 z 10. júna 2014 je uvedené Oznámenie Mi-
nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka Slovenskej republiky o zverejnení opatre-
nia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na 
predchádzanie výskytu a rozširovania škod-
livých organizmov. Opatrenie Ústredného 
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohos-
podárskeho v Bratislave č. OOR/432/2014 na 
zabránenie zavlečenia a  rozširovania Xylella 
fastidiosa (Well a Raju) na území Slovenskej 
republiky. V oznámení je stanovené, že oso-
by na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sú 
povinné v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) zákona 
bezodkladne ohlásiť všetky prípady výskytu 
alebo podozrení na výskyt X.  fastidiosa na 
odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu, 
tel. 02/59 88 03 45, e-mail: ochrana@uksup.sk  
alebo písomne na adresu ÚKSÚP OOR,  
Matúškova  21, 833  16 Bratislava. V  prípade 
potreby je kontrolný ústav oprávnený po-
žadovať akékoľvek ďalšie informácie týkajú-
ce sa výskytu X.  fastidiosa, ktoré má osoba 
k dispozícii.



Prípravky na ochranu rastlín 2020
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, lúky a pasienky, trávniky, krmoviny. 

Cena: € 30,00
vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného.

Objednať môžete na: PROGARD, s.r.o., Rezedová 4, 821 01 Bratislava
na internetových stránkach: www.progard.eu
alebo emailom: majersky@progard.eu
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V spoločnosti Syngenta sa neustále snažíme 
vytvárať, inovovať a prinášať nové možnosti 
pre našich zákazníkov. S očakávanými reštrik-
ciami pripravujeme pre vás množstvo riešení, 
ktoré dokážu udržať vaše porasty zdravé a vo 
vynikajúcej kondícii už skoro na jar.

Ochrana porastu proti steblolamu  
- jednoznačne fungicíd Unix® 75 WG
Fungicíd Unix® 75 WG s  obsahom účinnej 
látky cyprodinil 750  g/kg je skvelým rieše-
ním na steblolam ozimných obilnín - jač-
meňa a pšenice, s vedľajšou účinnosťou na 
fuzariózy päty a listové choroby ako je múč-
natka trávová, hnedá a rynchospóriová škvr-
nitosť. Unix® 75 WG je registrovaný v dávke 
0,7–1,0 kg/ha do pšenice ozimnej (aplikácia 
v BBCH 30–32) a do jačmeňa ozimného (apli-
kácia v BBCH 30–51). Pre reguláciu proti steblo- 
lamu odporúčame aplikáciu v BBCH 30–32.

Nezanedbateľným benefitom fungicídu 
Unix® 75 WG je jeho excelentná účinnosť 
na steblolam v  porovnaní s  konkurenciou 
(graf 1).

Steblolam patrí medzi najvýznamnejšie 
choroby bázy päty pšenice. Napáda všetky 
druhy obilnín (pšenica, jačmeň, tritikale, raž). 
Parazit tvoria dva patotypy: W a R. W-typ na-
páda prevažne pšenicu a jačmeň, R-patotyp 
raž. Oba sa môžu vyskytovať v rôznom zastú-
pení na rôznych lokalitách.

Cyprodinil je jediná účinná látka vykazujúca 
účinnosť proti všetkým rasám steblolamu 
(tab. 1).

Účinná látka cyprodinil je prijímaná rastlinami 
veľmi rýchlo, riziko zmytia je obmedzené na 
minimum. Vďaka systémovým vlastnostiam je 
účinná látka optimálne distribuovaná v rastli-
nách translaminárne a akropetálne xylémom.

Siahnite po prípravku Unix® 75 WG a spo-
ľahnite sa na jeho kvalitu:
�� spoľahlivo chráni listy a steblá pred všet-
kými skorými jarnými chorobami,
�� je najúčinnejší na steblolam,
�� podporuje zdravú koreňovú základňu - 
dnes aj v budúcnosti.

Aj napriek úbytku dôležitých produktov na 
trhu v  dôsledku výpadku niektorých účin-
ných látok, máme pre vás kvalitné fungicídne 
riešenie pre túto i nasledujúce sezóny.



Zmeny v registri prípravkov na ochranu 
rastlín prinášajú obmedzenia v port-
fóliu produktov . V posledných rokoch 
neustále narastá množstvo účinných 
látok, u ktorých došlo k ukončeniu ich 
použitia . Veľká časť vypadne aj v nasle-
dujúcich rokoch .

Unikátna ochrana 
proti jarným chorobám v obilninách
Ing. Václava Spáčilová; Syngenta Czech and Slovakia

Tab . 1: Účinnosť fungicídu Unix® 75 WG (cyprodinil) na rozdielne patotypy steblolamu

Patotypy (kmene) 
steblolamu

Skupiny účinných látok
Imidazoly Triazoly Anilinopyrimidiny

prochloraz cyproconazole,
epoxiconazole cyprodinil

W-typ (pšeničný) - Oculimacula yallundae
1 a + + +
1 b + - +
1 c - - +
R-typ (ražný) - Oculimacula acuformis
2 s + - +
2 p - - +

Graf 1: Účinnosť fungicídu Unix® 75 WG na steblolam (napadnutie na kontrole 67,5 %)
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Novinka LG 50 .797 HO CLP
Hybrid je skôr vyššieho vzrastu s malým polo- 
skloneným úborom, avšak s  veľmi dobrou 
odolnosťou voči poliehaniu. Počiatočný rast 
je skôr pomalý, do kvetu nastupuje uprostred 
slnečnicového pelotónu. Skorosťou ho radí-
me do  stredne skorého sortimentu. Nažky 
sú malé s malým podielom šupky. Zdravotný 
stav hybridu je veľmi dobrý, má vysokú odol-
nosť voči sklerotínii (Sclerotinia) a  je odolný 
voči všetkým známym rasám plesne slnečni-
covej (Plasmopara halstedii). Hlavnou pred-
nosťou hybridu LG 50.797 HO CLP je vysoký 
obsah oleja, ktorý býva v testoch o 3 % vyšší 
ako kontroly. Veľmi vysoký je takisto podiel 
kyseliny olejovej v oleji, ktorý sa pohybuje tes-
ne pod hranicou 90 % a tak vysoko prekračuje 
stanovenú normu. Preto je jeho obsah vždy 

nad normu aj v neistých ročníkoch. Koniec ve-
getácie má rýchly a spolu s nažkami schne ta-
kisto úbor aj stonka. Tak je možné ho s úspe-
chom zožať v kukuričnej výrobnej oblasti aj 
bez desikácie. V registračnom konaní sloven-
ského ÚKSÚPu v suchom roku 2017 preukázal 
úrodu 105,1 % na kontrolné odrody (tab. 1).

LG 54 .92 HO CL
Je osvedčený skorý hybrid s vysokým obsa-
hom kyseliny olejovej v  oleji. Je možné ho 
pestovať v technológii Clearfield®. Počiatoč-
ný rast je stredný až rýchly. LG 54.92 HO CL je 
stredne vysoký hybrid s malým polosklone-
ným úborom. Nažky sú veľké, obsah oleja je 
na úrovni štandardov. Vysoko nadpriemerný 
je u neho obsah kyseliny olejovej v oleji, kto-
rý sa stabilne drží bez ohľadu na podmienky 

pestovania na hranici 90 %. LG 54.92 HO CL 
je navyše skorý hybrid, takže ho môžeme od-
poručiť na pestovanie takisto v repnej výrob-
nej oblasti bez nutnosti desikácie.

Pre obidva hybridy je charakteristický veľmi 
dobrý zdravotný stav a podľa priebehu roč-
níka odporúčame vykonať jedno základné 
ošetrenie fungicídami. Iba pri mimoriadne 
daždivom priebehu počasia sa oplatí druhé 
fungicídne ošetrenie. U oboch existuje vyso-
ká rezerva v obsahu kyseliny olejovej v oleji 
a  tým aj istota, že v  každom ročníku splní 
normu aj pri pestovaní na veľkých plochách.



Dopyt po slnečniciach s vysokým obsahom kyseliny olejovej v oleji - tzv . HO 
stále pretrváva a je preto určite dobrou správou, že sortiment slnečníc spoloč-
nosti Limagrain dopĺňa nový hybrid LG 50 .797 HO CLP . Ako už z názvu vyplýva, 
ide o olejnatý hybrid s vysokým podielom kyseliny olejovej v oleji a navyše je 
vhodný pre použitie v technológii Clearfield Plus® . Ostatné vlastnosti hybridu 
už v názve nenájdeme a preto sa ich pokúsim doplniť .

High Oleic hybridy slnečnice spoločnosti  
Limagrain pre sezónu 2020
Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika

Tab . 1: Úroda hybridov slnečnice  
v registračnom konaní ÚKSÚP 2017

Odroda
Vlhkosť Úroda nažiek

% t/ha %
ES Unic* 7,0 4,67 102,9
P64HE118* 9,0 4,40 96,8
LG 50.797 HO CLP 8,8 4,77 105,1
*kontrolné hybridy
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Okysľovanie a osvojiteľnosť živín 
z pôdy
Okysľovaním pôdy rozumieme úplne priro-
dzený jav, na ktorý majú vplyv zrážky (pH 
dažďa priemerne 4,9), aktivita pôdnych mik-
roorganizmov (rozklad organickej hmoty), 
dýchanie a vylučovanie CO2 (H+), odčerpáva-
nie vápnika (CaO) pestovanými plodinami, 
vyplavovanie vápnika z pôdy do spodných 
vôd, či aplikácia priemyselných hnojív. Vo 
všeobecnosti sa odporúča, že samotnému 
rozhodnutiu o  rozsahu investície do zásob-
ného hnojenia by mala predchádzať aspoň 
čiastočná analýza pôdneho prostredia, na-
koľko práve ono má rozhodujúci vplyv na to, 
koľko živín dodaných do pôdy bude aj reálne 
prijateľných pre rastlinu. Vplyv hodnoty pH 
pôdy na osvojiteľnosť jednotlivých živín po-
pisuje obrázok 1.

Vápnenie na pôdach kde pH >7,3
Zásadité pôdy sú bohaté na obsah (CaCO3). 
Z hľadiska prijateľnosti vápnika ide v tom-
to prípade o  neprijateľnú formu, nakoľko 
v  dôsledku chýbajúcich pôdnych kyselín 
(H+) nie je možný rozklad a tak akútne chý-
ba voľný/prijateľný vápnik (Ca+). Na parce-
lách, ktoré sa nachádzajú na zásaditých 
pôdach s  pH >7,3 realizujeme vápnenie 
s  cieľom zlepšiť pôdnu štruktúru, upraviť 
vodo-vzdušný režim v pôde a zabrániť tak 
tvorbe prísuškov a  zhutňovaniu (obr.  2). 
Zhoršený vodo-vzdušný režim má za ná-
sledok obmedzenú priechodnosť kyslíka 
(O2) do pôdy, zároveň v  pôde spôsobuje 
hromadenie CO2.

Zlepšenie štruktúry pôdy dosahujeme pra-
videlným každoročným udržiavacím vápne-
ním páleným vápnom (CaO) alebo sádrov-
com (CaSO4) v dávke do 500 kg/ha. Vápnik 
(Ca+) sa z  páleného vápna alebo sádrovca 
uvoľňuje ihneď po styku s prirodzenou pôd-
nou vlahou (H2O) bez potreby pôdnych kyse-
lín, ktoré sú v pôde s pH >7,3 v minimálnom 
množstve. 

Vápnenie na pôdach kde pH <6,5
V prípade kyslých pôd realizujeme vápnenie 
s cieľom zabezpečiť dostatok voľného váp-
nika (Ca+) na neutralizáciu pôdnych kyse-
lín (H+). Pravidelným udržiavacím vápnením 
sa tak zlepšuje čerpanie živín z pôdy (NPK), 
zlepšuje sa štruktúra pôdy a hospodárenie 
s vodou (väzba vlahy). Vápnik (Ca+) lepí a udr-
žuje drobné ílovité častice v  agregátoch/

Zlepšenie čerpania živín prostredníctvom  
udržiavacieho vápnenia
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Obr. 2: Absencia voľného vápnika v pôde zhoršuje pôdnu štruktúru, dochádza k zhoršeniu vodo-vzdušného režimu a hromadeniu CO2 v pôde  
(zdroj: Bodenkalk Rakúsko)

Obr. 1: Vplyv hodnoty pH pôdy na osvojiteľnosť jednotlivých živín  
(zdroj: CELAC; Les Amendements Calciques et Magnesiens; 2005)
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zhlukoch (v tvare ako domček z karát). Tieto 
agregáty vytvárajú v pôde póry, pôda sa stá-
va hrudkovitejšou, prebieha správna výmena 
plynov (O2 a CO2), zlepšuje sa prirodzený vo-
do-vzdušný režim (obr. 3).

Samotná aplikácia a  výber vhodného dru-
hu vápenatého hnojiva závisí na tom, aký 
rýchly zásah potrebujeme. Pozvoľný - po-
malší zásah predstavuje vápnenie jemne 
mletým vápencom (CaCO3), keďže v  pôde 
je dostatok kyselín (H+). Uvoľňovanie váp-
nika je pozvoľné/pomalšie, zvyčajne počas 
obdobia 2–3 rokov. Nevýhodou je v tomto 
prípade nižší obsah vápnika (CaO), keďže 
1  kg CaCO3 =  0,56  kg CaO. Rýchlejší zá-
sah predstavuje aplikácia páleného vápna 
(min. 92% CaO), avšak v  tomto prípade je 
nevyhnutné vápno ihneď zapraviť do pôdy. 
Dávka do 500  kg/ha. Pálené vápno má zá-
roveň mierny dezinfekčný účinok, čo je pre-
vencia voči patogénom. Aplikácia páleného 
vápna v  dávke do 1–2  t/ha nijako nenarú-
ša prirodzenú pôdnu mikroflóru, naopak 
zlepšuje podmienky pre existenciu mikro-
organizmov. Pálené vápno je lacnejšia for-
ma dodania vápnika, keďže 1 kg páleného 
vápna = min. 0,92 kg (CaO). Mletý vápenec 
(CaCO3) má prirodzený obsah (CaO) zhruba 
do 56 %. Avšak jeho pálením pri teplote viac 
ako 1100 °C sa odparuje CO2, čím získavame 
čistý CaO = pálené vápno.

Sortiment vápenatých hnojív
Program udržiavacieho vápnenia obsahu-
je 4  základné druhy vybraných produktov: 
Branntkalk®, Kalkkorn®, Kalkkorn S® a Na-
turgips Korn®. V prípade týchto produktov 
sme opäť stavili na rakúsku kvalitu, od vý-
robcu s viac ako 70 ročnou tradíciou výroby. 

Branntkalk® (min. 92  % CaO) predstavuje 
špičku v oblasti vápenatých hnojív. Ide o pro-
dukt s najvyšším obsahom vápnika (CaO) na 
trhu. Produkt je určený na jesennú i  jarnú 

aplikáciu, odporúča sa jeho využitie pre-
važne na ťažších pôdach. Nevyhnutnosťou 
je jeho zapracovanie do pôdy pred výsevom. 

Kalkkorn® je dolomitický vápenec rozo-
mletý na jemnú múku a následne granulo-
vaný do granúl s veľmi dobrou pevnosťou, 
veľkosti 2–6 mm. Produkt je v uhličitanovej 
forme (CaCO3) a je určený na prevažne ľah-
šie typy pôd. Produkt je možné aplikovať 
aj na vzídený porast, zvyčajne v  dávke do 
200–300 kg/ha. 

Sortiment uzatvára vápenaté hnojivo Kalk-
korn-S®. Ide o  rýchlorozpustné zásobné 
hnojivo z  vápenca s  viac ako 80% obsa-
hom CaCO3 (min. 48 % vo forme CaO). Pro-
dukt je ďalej obohatený o min. 15 % CaSO4, 
teda porastu dodáva síru ako dôležitú živi-

nu. Aplikácia síry v  kombinácii s  vápnikom 
zároveň nemá negatívny vplyv na pôdne 
pH. Odporúčaná ročná udržiavacia dávka je 
200–300 kg/ha. 



Tab . 1: Ročná spotreba vápnika (CaO) v kg/ha na neutralizáciu kyselín zo zrážok

Typ pôdy
Objem ročných zrážok (mm)

nízky
< 600 mm

stredný
600–750 mm

vysoký
> 750 mm

ľahká 300 kg/ha 400 500
stredne ťažká pôda 400 500 600
ťažká pôda 500 600 700

Tab . 2: Priemerný ročný odber vápnika (CaO) najčastejšie pestovanými plodinami
Plodina Ročná spotreba CaO (kg/ha)
obilniny 8–10 kg
repka 20 kg
kukurica, cukrová repa 50 kg
pastevné trávy 100 kg

Tab . 3: Ročné straty vápnika (CaO) na neutralizáciu kyselín v pôde vznikajúcich 
používaním umelých hnojív

Hnojivo Strata vápnika
(kg CaO/100 kg N)

Liadok (27 % N) -100 kg
Močovina (46 % N) -100 kg
DASA (26 % N + 13 % S) -196 kg
Síran amónny (21 % N + 24 % S) -299 kg

Obr. 3: Vľavo - zhoršená štruktúra pôdy s malými pórmi a zhoršenou schopnosťou viazať vlahu, vpravo - pôda s dobrou štruktúrou s dostatkom  
voľného vápnika; vápnik lepí jemné ílovité častice do agregátov ako „domček z karát“, zlepšuje sa hrudkovitosť, zväčšujú sa póry v ktorých sa v pôde 
viaže potrebné množstvo vlahy (zdroj: Bodenkalk Rakúsko)
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Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku HRAC
Obmedzenie Zástupca
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roku 2019
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ACCURATE DELTA 
600 g/kg diflufenican,  F 
60 g/kg metsulfuron-methyl B
PHO|SPe Arysta LifeScience

WG

Pšenica 
  POST od 1. odnože až do objavenia sa 2. kolienka (BBCH 21–32)
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy (citlivé až do 6. listu), 

metlička do začiatku odnožovania

1
70–100 g/200–400 l 

Buriny do 4 listov 70 g/ha,  
do 6 listov 100 g/ha

12,91–18,4 € 5–25 °C
 

�� o o ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ���

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticídy ™ POST 70–100 g + 0,7–1,0 l AGROXONE (pichliač)

AGRITOX 50 SL 
500 g/l MCPA (DMA soľ) O
SPe Agro Aliance

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)   
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 1,5 l/300–400 l 14,28 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

™ POST 0,5–1,0 l + 0,12–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

AGROHERB 500 SL 
 500 g/l MCPA (DMA soľ) O
 CEDRUS

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od plného do konca odnožovania obilnín (BBCH 25–29) 
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 1,5 l/200–300 l 13,5 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC 

™ POST 1,5 l + 20 g TRIBEN 75 WG

AGROXONE 
750 g/l MCPA (DMA soľ) O
PHO Arysta LifeScience

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)   
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy   
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 0,7–1,0 l/200–400 l 9,63–13,75 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST DAM 390, CCC (v tritikale nie je možné TM DAM) 
™ POST 0,7–1,0 l + 70–100 g ACCURATE DELTA 

™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG 
™ POST 0,7–1,0 l + 25–45 g BIPLAY SX

™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 
™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

ALGEDI (R) 
500 g/kg dicamba,  O 
250 g/kg tritosulfuron B
PHO|SPe Agro Aliance

WG
Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29)      
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, lipkavec do 8 praslenov

1 0,2 kg/300–400 l 7–25 °C
5

o o o �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��§ ��� �� ��� �� ��� ��� ���

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,2 kg + zmáčadlo (0,1–0,125 l BREJK-TRU, 0,5–0,7 l DASH)

AMINEX 500 SL 
500 g/l MCPA (DMA soľ) O
PHO Agrofert

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania 

(BBCH 25–30), tritikale od 5. listu do konca odnožovania 
(BBCH 15–29)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 1,0–1,5 l/400 l 9,92–14,88 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 (v tritikale nie TM s DAM 390) 
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST 1,0–1,5 l + úč. l. tribenuron

AMIRAL 
75 g/kg pyroxsulam B
 BASF

WG
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
(5)7–25 

°C
2

��� �§ �§ �� �§ ��� ��� �� o � �� � � ��� �� � �� �� �� �� ��� o o o o

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,125 kg + 0,04–0,07 kg BIATHLON 4D ™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN ™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

APYROS 
750 g/kg sulfosulfuron B
 Sumi Agro

WG

Pšenica 
  POST od 3 listov do začiatku steblovania (BBCH 13–30)
•  Metlička 2. list až 2. kolienko, stoklas - plné odnožovanie, jačmeň 

výdrv - plné odnožovanie, ovos hluchý 1–4 listy, pýr 3–4 listy
•  Stoklas, výdrol jačmeňa: 26 g alebo 2× 13 g  

v intervale 3–4 týždne   

1
Pýr: 26 g/100–400 l  

Metlička: 10–13 g/100–400 l     
+ 0,1% TREND 90

44,82 € 
17,24–22,41 €

(10)12–
23 °C

2
��� ������� � � ��� ��� ��§ � � � � �� �� ��� ��� ��� � � o o o o

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať z), CCC 
™ POST 13–26 g + zmáčadlo (0,1–0,15 % SPARTAN, 0,1 % TREND 90) 

™ POST 10–13 g + 40–50 g AURORA 40 WG + z
™ POST 10–13 g + 20 g GRIZLY

™ POST 10–13 g + 33 g KANTOR PLUS + z
™ POST 10–13 g + 0,6 l MUSTANG, PEGAS + z

™ POST 10–13 g + 0,3 l TOMIGAN 250 EC + z

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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ACCURATE DELTA 
600 g/kg diflufenican,  F 
60 g/kg metsulfuron-methyl B
PHO|SPe Arysta LifeScience

WG

Pšenica 
  POST od 1. odnože až do objavenia sa 2. kolienka (BBCH 21–32)
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy (citlivé až do 6. listu), 

metlička do začiatku odnožovania

1
70–100 g/200–400 l 

Buriny do 4 listov 70 g/ha,  
do 6 listov 100 g/ha

12,91–18,4 € 5–25 °C
 

�� o o ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ���

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticídy ™ POST 70–100 g + 0,7–1,0 l AGROXONE (pichliač)

AGRITOX 50 SL 
500 g/l MCPA (DMA soľ) O
SPe Agro Aliance

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)   
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 1,5 l/300–400 l 14,28 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

™ POST 0,5–1,0 l + 0,12–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

AGROHERB 500 SL 
 500 g/l MCPA (DMA soľ) O
 CEDRUS

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od plného do konca odnožovania obilnín (BBCH 25–29) 
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 1,5 l/200–300 l 13,5 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 
™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC 

™ POST 1,5 l + 20 g TRIBEN 75 WG

AGROXONE 
750 g/l MCPA (DMA soľ) O
PHO Arysta LifeScience

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29)   
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy   
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 0,7–1,0 l/200–400 l 9,63–13,75 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST DAM 390, CCC (v tritikale nie je možné TM DAM) 
™ POST 0,7–1,0 l + 70–100 g ACCURATE DELTA 

™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG 
™ POST 0,7–1,0 l + 25–45 g BIPLAY SX

™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 
™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

ALGEDI (R) 
500 g/kg dicamba,  O 
250 g/kg tritosulfuron B
PHO|SPe Agro Aliance

WG
Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29)      
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, lipkavec do 8 praslenov

1 0,2 kg/300–400 l 7–25 °C
5

o o o �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��§ ��� �� ��� �� ��� ��� ���

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,2 kg + zmáčadlo (0,1–0,125 l BREJK-TRU, 0,5–0,7 l DASH)

AMINEX 500 SL 
500 g/l MCPA (DMA soľ) O
PHO Agrofert

SL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
  POST v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania 

(BBCH 25–30), tritikale od 5. listu do konca odnožovania 
(BBCH 15–29)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     
•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) dostatočná 

listová plocha

1 1,0–1,5 l/400 l 9,92–14,88 € 10–23 °C
4

o o o o � � ��� o �� �� �� �� � ��� o ��� o �� �� � � � ��§ ��§ ��

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390 (v tritikale nie TM s DAM 390) 
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 1,0–1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 
™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST 1,0–1,5 l + úč. l. tribenuron

AMIRAL 
75 g/kg pyroxsulam B
 BASF

WG
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
(5)7–25 

°C
2

��� �§ �§ �� �§ ��� ��� �� o � �� � � ��� �� � �� �� �� �� ��� o o o o

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,125 kg + 0,04–0,07 kg BIATHLON 4D ™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN ™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

APYROS 
750 g/kg sulfosulfuron B
 Sumi Agro

WG

Pšenica 
  POST od 3 listov do začiatku steblovania (BBCH 13–30)
•  Metlička 2. list až 2. kolienko, stoklas - plné odnožovanie, jačmeň 

výdrv - plné odnožovanie, ovos hluchý 1–4 listy, pýr 3–4 listy
•  Stoklas, výdrol jačmeňa: 26 g alebo 2× 13 g  

v intervale 3–4 týždne   

1
Pýr: 26 g/100–400 l  

Metlička: 10–13 g/100–400 l     
+ 0,1% TREND 90

44,82 € 
17,24–22,41 €

(10)12–
23 °C

2
��� ������� � � ��� ��� ��§ � � � � �� �� ��� ��� ��� � � o o o o

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať z), CCC 
™ POST 13–26 g + zmáčadlo (0,1–0,15 % SPARTAN, 0,1 % TREND 90) 

™ POST 10–13 g + 40–50 g AURORA 40 WG + z
™ POST 10–13 g + 20 g GRIZLY

™ POST 10–13 g + 33 g KANTOR PLUS + z
™ POST 10–13 g + 0,6 l MUSTANG, PEGAS + z

™ POST 10–13 g + 0,3 l TOMIGAN 250 EC + z

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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TRIBEN 75 WG 
750 g/kg tribenuron-methyl  B
PHO|SPe ASRA

WG

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 12,43 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� o �� �� �� �� ��� �§ ��� ��� ��� ��� � ��� o �� � ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST 20 g + z (pre zlepšenie účinku) ™ POST 20 g + 1,5 l CHWASTOX 500 SL

TRIMMER 
500 g/kg tribenuron-methyl B
PHO|SPe ADAMA

WG

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 6,9–10,3 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� o �� �� �� �� ��� �§ ��� ��� ��� ��� � ��� o �� � ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST 20–30 g + 0,1–0,4 l ROLLWET (pre zlepšenie účinku) ™ POST 20–30 g + 0,2–0,25 l LEGATO 500 SC ™ POST 20–30 g + 0,3–0,5 l TOMIGAN 250 EC

TRIPALI 
150 g/kg florasulam,  B 
83 g/kg metsulfuron methyl,  B 
80 g/kg tribenuron    B
PHO|SPe FMC Agro

WG

Pšenica, pš. tvrdá, jačmeň, raž, tritikale  
  POST od 2. listu až do štádia viditeľného jazýčka vlajkového 

listu (BBCH 12–39) 
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 pravých listov, pichliač vo fáze 

listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu

1 50 g/200–400 l 26,21 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �§ ��� � ��� �� ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST s neionogénnymi zmáčadlami (0,1 % TREND 90)

TRISTAR 50 SG 
500 g/kg tribenuron-methyl B
PHO|SPe Belba Plus

SG

Pšenica, tritikale
  POST plné odnožovanie až 2. kolienko (BBCH 26–32)
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač vo fáze listovej ružice 

až do začiatku tvorby byle 

1 30–40 g/200–300 l 10,20–13,6 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� o �� �� �� �� ��� �§ ��� ��� ��� ��� � ��� o �� � ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST 30–40 g + z (pre zlepšenie účinku) ™ POST 25 g + 0,5 l FENOXINN 110 EC, HERBOS 110 EC + 0,4 l HERBISTAR 200 EC ™ POST 25 g + 0,35 l HERBISTAR 200 EC

TYTAN 75 SG 
68 g/kg metsulfuron-methyl,  B 
682 g/kg thifensulfuron-methyl B
SPe Belba Plus

SG
Pšenica
  POST od objavenia sa 2. odnože do prvého kolienka (BBCH 21–31)
•  Metlička 1–4 listy, buriny klíčne listy až 4 listy

1 70–90 g/200–300 l 16,24–20,88 € 5–23 °C
4

�§ o o �� ��� ��� ��� �� �� � ��§ �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �§ ��� � �� �� ���

Odporúčané kombinácie: ™ POST 70–90 g + 50 ml ADJUVINN (za nepriaznivých podmienok)

VIVENDI 200 
200 g/l clopyralid O
PHO|SPe Agro Aliance

SL

Pšenica, jačmeň
  POST v štádiu od dvoch listov až do štádia 3. kolienka 

(BBCH 12–33)
•  Dvojklíčnolistové buriny max. 6 listov, pichliač od listovej ružice 

do predlžovania kvetnej byle

1 0,35 l/200–400 l 31,1 € 10–23 °C
2

o o o o o o o o � ��� o o o o �� o ��� ��� o o ��� � ��� o �

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,35 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL ™ POST 0,35 l + 0,7 l AGROXONE, DICOPUR M 750 ™ POST 0,35 l + 0,3–0,8 l TOMIGAN 250 EC ™ POST 0,35 l + tribenuron

ZYPAR 
5 g/l florasulam,  B 
6,25 g/l halauxifen-methyl,  O 
6 g/l cloquintocet mexyl (safener)
SPe Corteva Agriscience

SC
Pšenica, pš. tvrdá, pš. špaldová, jačmeň, tritikale, raž
  POST do fázy zdurenie pošvy vlajkového listu (BBCH 45)

1
1,0 l/100–400 l 

OD 50
30,66 €

(2)5–25 
°C
1

o o o � ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� � o o
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TRIBEN 75 WG 
750 g/kg tribenuron-methyl  B
PHO|SPe ASRA

WG

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 12,43 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� o �� �� �� �� ��� �§ ��� ��� ��� ��� � ��� o �� � ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST 20 g + z (pre zlepšenie účinku) ™ POST 20 g + 1,5 l CHWASTOX 500 SL

TRIMMER 
500 g/kg tribenuron-methyl B
PHO|SPe ADAMA

WG

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 6,9–10,3 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� o �� �� �� �� ��� �§ ��� ��� ��� ��� � ��� o �� � ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST 20–30 g + 0,1–0,4 l ROLLWET (pre zlepšenie účinku) ™ POST 20–30 g + 0,2–0,25 l LEGATO 500 SC ™ POST 20–30 g + 0,3–0,5 l TOMIGAN 250 EC

TRIPALI 
150 g/kg florasulam,  B 
83 g/kg metsulfuron methyl,  B 
80 g/kg tribenuron    B
PHO|SPe FMC Agro

WG

Pšenica, pš. tvrdá, jačmeň, raž, tritikale  
  POST od 2. listu až do štádia viditeľného jazýčka vlajkového 

listu (BBCH 12–39) 
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 pravých listov, pichliač vo fáze 

listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu

1 50 g/200–400 l 26,21 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �§ ��� � ��� �� ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST s neionogénnymi zmáčadlami (0,1 % TREND 90)

TRISTAR 50 SG 
500 g/kg tribenuron-methyl B
PHO|SPe Belba Plus

SG

Pšenica, tritikale
  POST plné odnožovanie až 2. kolienko (BBCH 26–32)
•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač vo fáze listovej ružice 

až do začiatku tvorby byle 

1 30–40 g/200–300 l 10,20–13,6 € 5–23 °C
2

o o o �� ��� ��� ��� o �� �� �� �� ��� �§ ��� ��� ��� ��� � ��� o �� � ��

Odporúčané kombinácie: ™ POST 30–40 g + z (pre zlepšenie účinku) ™ POST 25 g + 0,5 l FENOXINN 110 EC, HERBOS 110 EC + 0,4 l HERBISTAR 200 EC ™ POST 25 g + 0,35 l HERBISTAR 200 EC

TYTAN 75 SG 
68 g/kg metsulfuron-methyl,  B 
682 g/kg thifensulfuron-methyl B
SPe Belba Plus

SG
Pšenica
  POST od objavenia sa 2. odnože do prvého kolienka (BBCH 21–31)
•  Metlička 1–4 listy, buriny klíčne listy až 4 listy

1 70–90 g/200–300 l 16,24–20,88 € 5–23 °C
4

�§ o o �� ��� ��� ��� �� �� � ��§ �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �§ ��� � �� �� ���

Odporúčané kombinácie: ™ POST 70–90 g + 50 ml ADJUVINN (za nepriaznivých podmienok)

VIVENDI 200 
200 g/l clopyralid O
PHO|SPe Agro Aliance

SL

Pšenica, jačmeň
  POST v štádiu od dvoch listov až do štádia 3. kolienka 

(BBCH 12–33)
•  Dvojklíčnolistové buriny max. 6 listov, pichliač od listovej ružice 

do predlžovania kvetnej byle

1 0,35 l/200–400 l 31,1 € 10–23 °C
2
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Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,35 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL ™ POST 0,35 l + 0,7 l AGROXONE, DICOPUR M 750 ™ POST 0,35 l + 0,3–0,8 l TOMIGAN 250 EC ™ POST 0,35 l + tribenuron

ZYPAR 
5 g/l florasulam,  B 
6,25 g/l halauxifen-methyl,  O 
6 g/l cloquintocet mexyl (safener)
SPe Corteva Agriscience

SC
Pšenica, pš. tvrdá, pš. špaldová, jačmeň, tritikale, raž
  POST do fázy zdurenie pošvy vlajkového listu (BBCH 45)

1
1,0 l/100–400 l 

OD 50
30,66 €

(2)5–25 
°C
1
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Prípravok
Obmedzenie použitia 

v pásmach hygienickej 
ochrany vôd

Ochrana vodných organizmov Ochrana necieľových 
druhov rastlín/ 
článkonožcov 

Ochranná zóna od kraja poľa

SPe3: Z dôvodu ochrany vodných orga-
nizmov udržiavajte medzi ošetrovanou 

plochou a povrchovými vodnými 
plochami ochranný pás zeme v dĺžke 

SPe2: Aplikácia na svahovitých,  
drenážnych alebo eróznych pôdach

ACCURATE DELTA PHO1 5 m
AGRITOX 50 SL 10 m (z toho 5 m vegetačný pás)
AGROHERB 500 SL
AGROXONE PHO2
ALGEDI (R) PHO3 5 m
AMINEX 500 SL PHO2
AMIRAL
APYROS
ARRAT PHO3 5 m

ASSYNT OP povrch. voda 2 12 m
5 m, resp. použite dýzy s 90% 

redukciou úletu
ATTRIBUT
AURORA 40 WG PHO2

AVOXA PHO4 5 m
Aplikácia na svahovitých pozemkoch 

v blízkosti povrchových vôd len pri ponechaní 
vegetačného pásu širokého 10 m

5 m/3 m

AXIAL 050 EC PHO3
BARCLAY HURLER 200
BIATHLON 4D PHO3 1 m
BIPLAY SX PHO1 4 m 5 m
BROMOTRIL 25 SC
CLIOPHAR 300 SL 
CORELLO
DELFIN 5 m
DESORMONE LIQUID 60 SL PHO1
DICOHERB M 750 PHO2 4 m
DICOPUR M 750 PHO2 4 m
DIFLANIL 500 SC OP povrch. voda 1 10 m
DINA 500 SC OP povrch. voda 3 10 m
DUKE
ESTERON PHO1
FENOVA SUPER 5 m [0 m|0 m|0 m]
FENOXINN 110 EC 1 m 5 m
FLAME DUO 5 m
FLUROSTAR 200 
FOXTROT 5 m [0 m|0 m|0 m]
GLEAN 75 WG PHO3
GLOBUS /5 m
GRIZLY
GRODYL ULTRA
HERBISTAR 200 EC OP povrch. voda 2 10 m 10 m
HERBISULAM OP povrch. voda 2 5 m
HERBOS 110 EC 1 m 5 m
HURICANE 5 m
HUSAR ACTIVE
CHWASTOX 500 SL
KANTOR PLUS
LEGATO 500 SC 5 m
LENTIPUR 500 FW 3 m
LONTREL 300

Obmedzenie použitia prípravkov vzhľadom k ochrane vodných 
organizmov a necieľových druhov rastlín a článkonožcov
Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia  
(Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, etikety prípravkov http://www.uksup.sk/orp-etikety-1/)
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Prípravok
Obmedzenie použitia 

v pásmach hygienickej 
ochrany vôd

Ochrana vodných organizmov Ochrana necieľových 
druhov rastlín/ 
článkonožcov 

Ochranná zóna od kraja poľa

SPe3: Z dôvodu ochrany vodných orga-
nizmov udržiavajte medzi ošetrovanou 

plochou a povrchovými vodnými 
plochami ochranný pás zeme v dĺžke 

SPe2: Aplikácia na svahovitých,  
drenážnych alebo eróznych pôdach

MINSTREL OP povrch. voda 3 5 m
10 m (5 m pri 50 %, 75 % a 90 % 

redukcii úletu)
MONITOR 75 WG 5 m
MUSTANG FORTE 5 m
MUSTANG
OPTICA TRIO PHO2

ORCANE 5 m

Nepoužívajte na svahovitých pozemkoch nad 
7°, kde je riziko splavovania bez vegetačnej 

ochrannej zóny širokej 10 m od povrchových 
vôd, ak sú očakávané zrážky v priebehu 24 hodín

5 m

PARDNER 22,5 EC
PEGAS CEREAL OP povrch. voda 2 5 m
PEGAS
PUMA EXTRA
RANGA
SARACEN DELTA 5 m 5 m
SARACEN MAX PHO1 10 m 5 m
SARACEN
SAVVY
SEKATOR OD
SEMPRA 5 m
STARANE FORTE PHO3
SUPERHERB 20 SG PHO1 5 m
TBM 75 WG PHO3 5 m 5 m
TOLUREX 50 SC
TOMIGAN 250 EC OP povrch. voda 2 4 m 10 m
TRATON SX PHO1 4 m 5 m
TRIBEN 75 WG PHO3 5 m 5 m
TRIMMER OP povrch. voda 2 5 m

TRIPALI PHO3
20 m, alebo 5 m pri 90 %  

redukcii úletu
5 m pri 90 % redukcii úletu

TRISTAR 50 SG PHO1 10 m
Z dôvodu ochrany necieľových vodných 

organizmov neaplikujte na svahoch (so sklonom 
3° alebo väčším)

5 m

TYTAN 75 SG 10 m
VIVENDI 200 PHO3 5 m 5 m
ZYPAR 5 m 5 m

PHO1  Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo rozde-
lené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé druhé pásmo)

PHO2  Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových 
vodných zdrojov môže byť použitý len za určitých podmienok.

PHO3  Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené 
na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

PHO4  Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2.ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a von-
kajšiu časť, je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme. Prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne 
príslušný vodohospodársky orgán).

OP povrch. voda 1  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).

OP povrch. voda 2  Prípravok sa môže použiť v  ochrannom pásme 2.  st. 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 vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nemôže použiť 
v ochrannom pásme 2. st. vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú 
očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

OP povrch. voda 3  Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. st. 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. st. 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.
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Už žiadne
zlomeniny

   Unikátna ochrana proti všetkým skorým jarným chorobám

  Najúčinnejší na steblolam

  Pre zdravú koreňovú sústavu - dnes aj v budúcnosti

 

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




