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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 PRI ZAKLADANÍ  JARNÝCH OBILNÍN
v dôsledku okamžitej pôdnej reakcie výborné riešenie pri zakladaní 
porastov jarných obilnín
zapracovanie v rámci predsejbovej prípravy pôdy do 10 až 15 cm 
(nie hlbšie!)
použitie páleného vápna má významný dezinfekčný účinok v pôde
(pôdne patogény, slimáky)

ODPORÚČAME PRI ZAKLADANÍ 
PORASTOV JARNÝCH OBILNÍN

Pálené vápno 
BRANNTKALK®

Bez vápna

Obr. 1: zdroj Bodenkalk, Rakúsko
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Pri výbere vhodných herbicídov do obilnín 
bude zrejme potrebné voliť prípravky nie-
len s dobrou účinnosťou, ale aj so širokým 
aplikačným oknom. Veľmi vhodným rieše-
ním môžu byť prípravky od spoločnosti FMC 
Agro Slovensko, ktoré umožňujú operatívne 
reagovať na priebeh počasia, burinné spek-
trum a vývoj porastov, ale aj na aplikačné ob-
medzenia na jednotlivých parcelách. 

Pred dvomi rokmi uviedla spoločnosť FMC na 
slovenský trh viaceré novinky. Významným 
obohatením sortimentu herbicídov bol nový 
trojzložkový prípravok Tripali®, ktorý sa veľmi 
dobre etabloval a našiel si už svojich priaz-
nivcov. Je to systémovo pôsobiaci prípravok 
určený na postemergentné ničenie odolných 
dvojklíčnolistových burín v obilninách. 

Prípravok Tripali® svojím zložením, mechaniz-
mom účinku a fl exibilitou prekonáva doteraz 
používané štandardy v  jarnej herbicídnej 
ochrane obilnín vo viacerých smeroch. Je to 
vysoko selektívny herbicíd so širokou regis-

tráciou, použiteľný do všetkých ozimných 
a jarných obilnín vrátane tvrdej pšenice. Má 
široké aplikačné okno, s možnosťou aplikácie 
od 2.  listu obilniny až do fázy rozvinutého 
zástavového listu obilniny (BBCH 12–39). Pri 
aplikácii je však dôležité zohľadňovať pre-
dovšetkým vývojovú fázu burín. Ošetrenie 
prípravkom Tripali® je potrebné zamerať na 
mladé aktívne rastúce buriny, kedy sa dosa-
huje najlepší účinok. Synergicky pôsobiace 
účinné látky sú prijímané predovšetkým lis-
tami rastlín a v krátkej dobe po aplikácii (do 
6 hodín) zastavujú rast citlivých burín.

Vďaka unikátnej kombinácii troch účinných 
látok má široký herbicídny záber. Má pre-
ukazne vyššiu účinnosť na ťažko ničiteľné 
buriny ako sú napr. fi alka roľná, hluchavky, 
veroniky, pohánkovec ovíjavý, konopnica ai.. 
Pre zvýšenie účinnosti na niektoré proble-
matické buriny (lipkavec, vlčí mak, pakosty, 
pichliač roľný, nevädza), prípadne pre opti-

malizáciu účinku na prerastenejšie buriny 
odporúčame prípravok Tripali® kombinovať 
so zmáčadlom Trend®  90. Vyššiu razanciu 
účinnosti prípravku (hlavne na pichliač) za-
bezpečuje aj aplikácia v TM zmesi s DAM 390. 
Je možné ho kombinovať s ďalšími herbicíd-
mi rozširujúcimi účinok na metličku a ovos 
hluchý, je použiteľný aj v TM s hnojivami.

Nespornou výhodou je aj jeho vhodnosť na 
skoré jarné aplikácie, má veľmi dobrú účinnosť 
už pri teplote nad +1,0 °C. Z pohľadu aplikácie 
je benefitom aj nízke dávkovanie 50  g/ha

a pohodlná manipulácia. Navyše prípravok je 
vhodným nástrojom antirezistentnej stratégie 
na elimináciu rezistentných burín vyselekto-
vaných dlhodobejším používaním tých istých 
účinných látok, ako aj na obmedzenie vzniku 
ďalších rezistentných populácií. 

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 2021 osved-
čený balíček dvoch obľúbených produktov 
Biplay® SX + Starane Forte®. Je to komerčný 
set (600 g Biplay® SX + 5 l Starane Forte®) ce-
novo zvýhodnených herbicídnych prípravkov 
na ošetrenie 15–20 ha obilnín bez podsevu 
proti širokému spektru dvojklíčnolistových 
burín vrátane rumanov, lipkavca a pichliača 
roľného. Tri účinné látky obsiahnuté v tomto 
sete pôsobia synergicky a zabezpečujú tzv. 
power efekt (navýšovanie účinnosti) a  po-
stupné dopĺňanie pôsobenia účinných látok 
(kaskádový efekt). Celkové prejavy účinku 
obidvoch prípravkov sa prejavia na burinách 
už dva dni po aplikácii. Prípravky je možné 
použiť v kombinácii alebo samostatne (ako 
následnú aplikáciu), v závislosti od vývojo-
vého štádia burín a aktuálnych potrieb. Táto 

kombinácia účinných látok má široké apli-
kačné okno (BBCH 12–37) a široký herbicídny 
záber. Je výborným riešením aj pre neskoršie 
aplikácie, 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. Kombi-
nácia týchto dvoch prípravkov je registrova-
ná do všetkých jarných a ozimných obilnín. 
V súčasnosti je to jedna z najviac odporúča-
ných kombinácií pre sladovnícke jačmene. 

Na riešenie problému niektorých odolných 
nízkopodlažných dvojklíčnolistových burín 
(lipkavec, hluchavky, veroniky, fi alky ai.) v jar-
nom období spoločnosť FMC ponúka tradič-
ne lacné a  efektívne ošetrenie prípravkom 
Aurora® 45 WG. Prípravok je veľmi vhodný 
ako partner do kombinácií, prípadne pre cie-
lené sólo ošetrenie alebo na dočistenie po-
rastu. Účinná látka carfentrazone-ethyl má 
veľmi rýchly kontaktný účinok na citlivé buri-
ny. Účinkuje aj za nízkych teplôt okolo +1 °C, 
čo umožňuje skorú jarnú aplikáciu, príp. apli-
káciu jesennú. Výhodou je aj nízka aplikačná 

dávka 40–50 g/ha.

Pre spoľahlivé a účinné riešenie jednoročných 
trávovitých burín v obilninách je určený prípra-
vok Fenova® Super. Je to vysoko selektívny 
postemergentný graminicíd na ničenie ovsa 
hluchého, metličky, psiarky a iných jednoroč-
ných tráv v obilninách. Pôsobí kontaktne aj 
systémovo, je prijímaný výhradne zelenými 
časťami rastlín. Zasiahnuté buriny prestávajú 
počas 2–3 dní rásť a netvoria nové listy, celá 
rastlina odumiera v  priebehu 2–3  týždňov. 
Prípravok má široké aplikačné okno (pšeni-
ca BBCH 13–32; jačmeň ozimný, tritikale, raž 
BBCH 13–31, jačmeň jarný BBCH 13–29), apli-
kuje sa v dávke 0,8–1,0 l/ha. Nižšia dávka je 
postačujúca do začiatku odnožovania tráv, 
na plne odnožené buriny je potrebné apliko-
vať už vyššiu dávku. Prípravok sa neodporúča 
kombinovať s kvapalným hnojivom DAM 390.

Želáme Vám, aby ste správnymi rozhodnutia-
mi úspešne zvládli nielen jarné obdobie, ale 
aj celú pestovateľskú sezónu 2021, aj s našou 
podporou a pomocou prípravkov od spoloč-
nosti FMC Agro Slovensko. 



Po veľmi zložitej jeseni čaká zrejme drvivú väčšinu pestovateľov v tomto roku 

pomerne náročné jarné obdobie. V dôsledku pretrvávajúceho daždivého počasia 

počas celej jesene a oneskorených zberov plodín zostala značná časť plánovaných 

plôch ozimných obilnín neobsiata. V jarnom období bude nutné tieto plochy riešiť 

náhradnými osevmi. Navyše v jeseni sa podarilo herbicídne ošetriť len minimálne 

percento ozimných obilnín, čo bude vytvárať extrémny nápor na dobrú organizá-

ciu práce a rozloženie jednotlivých vstupov.

Správna voľba 
pre jarné ošetrenia obilnín
Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r. o. 



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

Tripali®

TRI PILIERE,  
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Najúčinnejší fungicídny prípravok 

na pravý steblolam

Fungicíd Unix 75 WG s obsahom účinnej lát-
ky cyprodinil (750 g/kg) je skvelým riešením 
na rozdielne patotypy steblolamu ozimných 
obilnín - jačmeňa ozimného a pšenice ozim-
nej. Ako vedľajší účinok vynikajúco pôsobí aj 
proti fuzariózam päty a  listovým chorobám 
ako je múčnatka trávová, hnedá a  rynchos-
póriová škvrnitosť.

Unix 75  WG je registrovaný v  dávke 0,7 až 
1,0 kg/ha do pšenice ozimnej (BBCH 30–32) 
a do jačmeňa ozimného (BBCH 30–51). Pre 
reguláciu proti steblolamu odporúčame apli-
káciu v rastovej fáze BBCH 30–32.

V hlavnej úlohe cyprodinil

Cyprodinil je jediná účinná látka vykazujúca 
účinnosť proti všetkým patotypom steblo-

lamu, nakoľko patrí do skupiny anilíno-pyri-
midínov, fungicídov inhibujúcich biosyntézu 
methionínu. Je kľúčovým nástrojom aj pre 
antirezistentnú stratégiu.

Najrozšírenejšie ochorenie päty stebla

Steblolam patrí medzi najvýznamnejšie 
a  najrozšírenejšie ochorenie zo skupiny 
chorôb päty stebla. Napáda všetky druhy 
obilnín (pšenica, jačmeň, tritikale, raž). Pa-
razit tvoria dva patotypy: W a R. W-patotyp 
napáda prevažne pšenicu a jačmeň, R-pato-
typ raž. Oba sa môžu vyskytovať v  rôznom 
zastúpení na rôznych lokalitách.

Ak siahnete po prípravku Unix 75 WG, 

sami sa presvedčíte, že: 

 spoľahlivo chráni listy a steblá pred všet-
kými skorými jarnými chorobami,
 je najúčinnejší na pravý steblolam,
 podporuje zdravú koreňovú základňu 
- dnes aj v budúcnosti. 

Výhodné balenie poteší

Tento rok uvádzame cenovo výhodný balíček 
Unix Moddus Pack pre podporu koreňo-
vého systému, reguláciu porastu a ochranu 
proti plesňovým ochoreniam v  jednom ter-
míne. Balíček je určený na ošetrenie pšeni-
ce a jačmeňa, pričom sa skladá z 40 kg Unix 
75 WG a 20 l Moddus.



December bol opäť o  čosi teplej-

ší a suchší ako dlhodobý priemer na 

Slovensku. Zdá sa, že sa ani tento rok 

nedočkáme výrazných dávok snehu 

a súvislej snehovej pokrývky na po-

liach v mnohých častiach Slovenska, 

najmä na tých poľnohospodársky 

najvýznamnejších. Miernejší priebeh 

zimy praje rozvoju plesňových ocho-

rení, preto by sme mali byť pripravení 

a schopní zasiahnuť včas.

Menej zimy praje chorobám porastov
Mgr. Katarína Dikáczová; Syngenta Slovakia

Tab.: 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: Účinnosť fungicídu Unix® 75 WG na steblolam (napadnutie na kontrole 67,5 %)
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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

Cenovo zvýhodnený 

balíček pre ošet renie 
pšenice a jačmeňa



Prípravky na ochranu rastlín 2021

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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Novinka na zrno s FAO 380

Hybrid LG 31.390 (FAO 380) prichádza do-
plniť obľúbený hybrid LG 30.389. Spoločne 
pochádzajú od rovnakého šľachtiteľa, obidva 
sú to pomerne vysoké hybridy, obidva teda 
uspokoja ako pestovateľa na zrno tak aj pes-
tovateľa technologickej siláže pre bioplynové 
stanice. Ďalej už ale podobnosť končí. 

LG 31.390 je hybrid s veľmi moderným objem-
ným šúľkom s minimálne 18 radmi zŕn. Takisto 
jeho úroda zodpovedá desiatim rokom roz-
dielu v dátume narodenia. LG 31.390 posky-
tuje veľmi vysokú úrodu zrna ako v dobrých 
podmienkach tak aj v podmienkach stresu 
z tepla alebo sucha. Zvláda sucho na ľahších 
pôdach, má ale veľmi vysoký úrodný poten-
ciál a veľmi pozitívne reaguje na lepšie pôdne 
podmienky. Potvrdzujú to tiež prvé zbery ve-

rejných pokusov. Napríklad v pokuse spoloč-
nosti Triticum Vráble dosiahol úrodu 12,1 t/ha 
(114 %) na priemer pokusu. V podniku Poľno-
hospodár Nové Zámky zaujal 3. miesto s úro-
dou 12,76  t/ha v  čistom na  125  % prieme-
ru pokusu a v PD Sokolce potom s úrodou 
11,84 t/ha dosiahol na 114 % priemeru. V po-
kuse v Horných Chlebanoch poskytol v čistom 
15,10 t/ha, teda 105 % na priemer pokusu. Viac 
lokalít uvádza tabuľka 1. 

Vlaňajšie klimatické podmienky kukurici 
priali. Avšak z  histórie vieme, že nie vždy 
bude počasie priaznivé a aj do budúcna nás 
môžu čakať roky úrodné a také tie chudob-
nejšie. A tu prichádza veľká výhoda hybridu 
LG 31.390. Podľa všetkých dostupných úda-
jov si LG  31.390 poradí aj s  horúcimi a  su-
chými rokmi veľmi dobre. Rovnako to je aj 
na ľahších pôdach. Preto môžeme LG 31.390 
odporučiť do  intenzívnych aj bežných pôd-
nych podmienok ako spoľahlivý hybrid s vy-
sokou úrodou nielen zrna.

Novinky vo FAO nad 400

LG 31.415 Invador (FAO 410) a LG 31.455 Li-

neade (FAO 450) sú hybridy, ktoré Limagrain 

pripravil pre jar 2021. Prvý menovaný už je 
vypredaný. Avšak stále dostupný je LG 31.455 
v malom množstve predovšetkým pre juho-
slovenských pestovateľov (redakčná uzávier-
ka 20.  1.). Jeho výsledky v  poloprevádzko-
vých pokusoch 2020 uvádza tabuľka 2.

Ročník 2020 nebol priaznivý v  oblastiach 
výroby osiva kukurice, v tomto roku sa teda 
silne prejaví jeho nedostatok. Spoločnosť 
Limagrain sa tu na  Slovensku snažila túto 
situáciu nepodceniť a zabezpečiť dostatoč-
né množstvo osív predovšetkým v zrnovom 
segmente vo FAO nad 300. 

Veríme, že nielen novinky ale aj preverené 
hybridy LG budú prínosom pre každého poľ-
nohospodára pri pestovaní na zrno. Že po-
môžu k ziskovému hospodáreniu v kukuričnej 
výrobnej oblasti a  všade tam, kde hybridy 
s maximálnou úrodou a optimálnou skoro-
sťou tvoria kostru osevného plánu podniku.



Spoločnosti Limagrain chýbala v po-

nuke kukurica so skorosťou ku koncu 

FAO  300. Pre rok 2021 sme pre vás 

nachystali novinku hybrid LG 31.390 

(FAO 380). Vo FAO 400 potom hybridy 

hneď dva: LG 31.415 Invador (FAO 410) 

a LG 31.455 Lineade (FAO 450).

Svieže novinky LG
vo FAO 380–450
Ing. Jiří Matuš; Limagrain

Tab. 1: Úrody hybridu LG 31.390 

(FAO 380) v poloprevádzkových 

pokusoch (Slovensko)

Lokalita

Úroda pri 14% vlhkosti 

t/ha
% na priemer 

pokusu

PD Komoča 12,09 109,7

Poľnohospodár Nové Zámky 12,76 124,6

Poľno SME Palárikovo 

(Rastislavice)
13,40 100,4

PD Zemné 11,53 112,5

PD Lúč na Ostrove 14,22 111,5

PD Zavar 12,30 105,2

Triticum Vráble 12,09 114,0

Agrolens Čenkovce 13,33 108,3

Agro-Váh Tešedíkovo 10,46 112,8

PD Sokolce 11,84 113,9

Selekt Horne Chlebany 15,10 104,8

Tab. 2: Úrody hybridu LG 31.450 Lineade

(FAO 450) v poloprevádzkových 

pokusoch (Slovensko)

Lokalita

Úroda pri 14% vlhkosti

t/ha
% na priemer 

pokusu

PD Komoča 13,43 121,9

Poľnohospodár Nové Zámky 12,02 117,5

Poľno SME Palárikovo 

(Rastislavice)
13,41 100,5

PD Zemné 11,73 114,4

PD Lúč na Ostrove 13,15 103,1

PD Čakajovce 13,76 114,3

MVL Agro (Malé Chlievany) 14,23 99,3

AGRIMPEX Trstice 14,30 113,7

Agrolens Čenkovce 12,78 104,3

Agro-Váh Tešedíkovo 10,51 113,3

PD Senica 15,64 111,2

PD Sokolce 11,67 112,3

Selekt Horne Chlebany 14,83 103,0

Medzi výkonné novinky kukurice patrí LG 31.455 Lineade vo FAO 450 s 18 riadkovým robustným 
šúľkom na pevnej stopke
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Úroda 6–7 ton obilnín odčerpáva z pôdy do 
15 kg vápnika (CaO). Celkovo sa však so sla-
mou z 1 ha odstráni zvyčajne až do 30–40 kg 
vápnika. Výraznú požiadavku na dostatočnú 
zásobu voľného vápnika v  pôde má ozim-
ný jačmeň, ktorý je zároveň veľmi citlivý na 
zvýšený obsah pôdnych kyselín. Obdobne 
je to aj u jarného jačmeňa, ktorý veľmi citlivo 
reaguje na zhutňovanie pôdy, či pokles pôd-
neho pH pod 6,2–6. Potreba základných živín 
u porastov obilnín je cca N 130 kg, P2O5 50 kg, 
K2O 100 kg. Okrem toho je nevyhnutné za-
bezpečiť dostatočný prísun vápnika v množ-
stve približne 40–50 kg /ha.

Zimné obdobie charakterizuje zvýšený výskyt 
zrážok (dážď, sneh), čo predstavuje aj vyšší ná-
rok na neutralizáciu kyselín v pôde (pH dažďa 
4,9–5). V  jarnom období je preto možné na-
merať na nevápnených parcelách veľmi nízke 
pH v dôsledku silného okyslenia (obr. 1).

Štruktúra pôdy a jej vplyv 

na vzdušný režim

Jedným z faktorov, ktoré vplývajú na okysľo-
vanie pôd je hromadenie (CO2), ktoré vzniká 
prirodzeným dýchaním mikroorganizmov. 

V pôde (CO2) reaguje s vodou (H2O) a vzniká 
kyselina uhličitá (H2CO3), ktorá sa následne 
ihneď rozpadá na bikarbonáty (HCO3

-) a ka-
tióny vodíka (H+). Katióny vodíka spôsobujú 
okyslenie.

CO2 + H2O  H2CO3 (reakciou sa vytvorila ky-
selina uhličitá)

H2CO3  H+ + HCO3
- (rozpad kyseliny uhliči-

tej a  uvoľňovanie katiónov vodíka - vzniká 
okyslenie)

Vápnenie umožňuje zlepšenie štruktúry 

pôdy, čo sa prejavuje nasledovne:

 zlepšuje sa prevzdušnenie, zabraňuje sa 
tvorbe pôdneho prísušku,
 predchádza sa zhutňovaniu (ľahšie spra-
covanie pôdy),
 lepšia priechodnosť koreňov a rast koreňo-
vých vlásočníc,
 rýchlejšie otepľovanie pôdy, preschnutie 
vrchnej vrstvy v  jari (možný skorší vstup 
na parcely, lepšie rozloženie jarných prác).

Vplyv pôdnej štruktúry na veľkosť 

plochy koreňového systému

Zlá štruktúra pôdy obmedzuje rast koreňovej 
sústavy. Príjem živín je obmedzený na vý-
razne nižšiu koreňovú plochu ako pri hrud-
kovitej štruktúre. Na výživu porastu je tak 
potrebný oveľa vyšší nutričný objem ako pri 
lepšej štruktúre pôdy (obr. 4 vľavo).

Vápnenie štruktúru pôdy zlepšuje, umožňuje 
širšie/optimálne zakoreňovanie a tým aj čer-
panie živín na oveľa väčšej ploche koreňovej 
sústavy (obr. 4 vpravo).

Z  pohľadu štruktúry potrebujú vápnenie 
hlavne ťažšie pôdy, nakoľko obsahujú zvýše-

Vápnenie pri zakladaní porastov jarných obilnín 
- aplikácia tesne pred výsevom
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

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

Typ pôdy Strata CaO (kg/ha)

Objem ročných zrážok
nízky

< 600 mm

stredný

600–750 mm

vysoký

> 750 mm

Ľahká, piesočnatá 300 400 500

Stredne ťažká 400 500 600

Ťažká 500 600 700

Obr. 3: Zhoršený vzdušný režim má za 
následok obmedzenú priechodnosť kyslíka 
(O2) do pôdy, zároveň v pôde spôsobuje 
hromadenie (CO2) čo vedie k okysľovaniu 
a zhoršeniu štruktúry

Obr. 1: V jarnom období je preto možné 
namerať na nevápnených parcelách veľmi 
nízke pH (Bodenkalk, Rakúsko)

Obr. 2: Meranie pH dažďovej vody - priemerné 
pH 4,9–5 (Bodenkalk, Rakúsko)

Obr. 4: Vpravo - správna, hrudkovitá štruktúra 
pôdy umožňuje lepšie zakoreňovanie

Obr. 5:  Vľavo - zlá štruktúra pôdy (zlepovanie ílovitých častíc), 
vpravo - dobrá štruktúra pôdy (ílovité častice tvoria veľké póry)
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ný obsah ílov. Ílovité častice majú tendenciu 
sa zlepovať a vytvárať nepórovité zhluky. Prí-
tomnosťou vápnika sa mení štruktúra spája-
nia ílovitých častíc do formy „domčeka z ka-
rát“ -  forma s  výrazne vyšším skladovacím 
potenciálom vlahy (obr. 5)

Samotnú aplikácia a výber vhodného druhu 
vápenatého hnojiva závisí na tom, aký rých-
ly zásah potrebujeme. pozvoľný -  pomalší 
zásah predstavuje vápnenie jemne mletým 
vápencom (CaCO3), keďže v pôde je dosta-
tok kyselín (H+). Uvoľňovanie vápnika je po-
zvoľné/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 zásah predstavu-
je aplikácia páleného vápna (CaO). Aplikácia 
páleného vápna v dávke do 1  tony/ha nija-
ko nenarúša prirodzenú pôdnu mikrofl óru, 
naopak zlepšuje podmienky pre existenciu 
mikroorganizmov. Pálené vápno je lacnejšia 
forma dodania vápnika, keďže 1kg 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.

Vápnenie tesne pred výsevom

 uplatňuje sa pre všetky druhy jarín,
 zapracovanie v rámci predsejbovej prípra-
vy pôdy do 10–15 cm (nie hlbšie)

 využíva sa pálené vápno (Branntkalk® min. 
92 % CaO) v dávke 400–1000 kg/ha v závis-
losti od stavu pH,
 použitie páleného vápna má významný 
dezinfekčný účinok v pôde (pôdne pato-
gény, slimáky).

Vápnenie na pôdach kde pH <6,5

V prípade kyslých pôd realizujeme vápnenie 
s cieľom zabezpečiť dostatok voľného váp-
nika (Ca+) na neutralizáciu pôdnych kyselín 
(H+). Zlepšuje sa tak čerpanie živín z  pôdy 
(NPK), zlepšuje sa štruktúra pôdy a hospodá-
renie s vodou (väzba vlahy).

Vápnenie na pôdach kde pH >7

Zásadité pôdy sú bohaté na obsah (CaCO3). 
Z hľadiska prijateľnosti vápnika ide v  tomto 
prípade o neprijateľnú formu, nakoľko v dô-
sledku chýbajúcich pôdnych kyselín (H+) nie 
je možný rozklad, a tak akútne chýba voľný/
prijateľný vápnik (Ca+). Na parcelách, ktoré 
sa nachádzajú na zásaditých pôdach s pH >7 
realizujeme vápnenie výlučne páleným váp-
nom. Na uvoľňovanie vápnika (Ca+) v tomto 
prípade nie je potrebná prítomnosť pôdnych 
kyselín (H+), ale dochádza k nemu okamžite 
pri styku páleného vápna (napr. Branntkalk®) 
s pôdnou vlahou (H2O).



Obr. 6:  Vľavo - tvorba pôdneho prísušku negatívne ovplyvňuje vzchádzavosť, 
vpravo - dobrá štruktúra pôdy so správnym vodo-vzdušným režimom

Obr. 7: Výpadky v poraste obilnín v dôsledku lokálne zhoršených podmienok (pH pôdy)
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Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

Herbicíd Formulácia

účinná látka HRAC

Obmedzenie Zástupca

Obilnina

Termín aplikácie

M
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et
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ci

í z
a 

ve
g

et
ác

iu

Dávka prípravku 

na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

ACCURATE DELTA WG

600 g/kg difl ufenican,  F

60 g/kg metsulfuron-methyl B

PHO|SPe UPL

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

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

AGRITOX 50 SL SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) O

SPe Agro Aliance

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač byľ 10–25 cm

1 1,5 l/300–400 l

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 

AGROHERB 500 SL SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) O

 CEDRUS

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od plného do konca odnožovania obilnín (BBCH 25–29) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, pichliač byľ 10–25 cm

1 1,5 l/200–300 l

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 LONTREL 300 

AGROXONE SL

750 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO UPL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 4 listov do konca odnožovania (BBCH 14–29) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač byľ 10–25 cm

1 0,7–1,0 l/200–400 l

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

ALGEDI  WG

500 g/kg dicamba,  O

250 g/kg tritosulfuron B

PHO|SPe Agro Aliance

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, lipkavec do 8 praslenov, pichliač byľ 

10–25 cm

1 0,2 kg/300–400 l

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, regulátory rastu, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,2 kg + zmáčadlo (0,5–0,7 l DASH)

AMINEX 500 SL SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO Agrofert

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, pichliač byľ 10–25 cm

1 1,0–1,5 l/400 l

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 

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

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

APYROS WG

750 g/kg sulfosulfuron B

 Sumi Agro

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, stoklas, výdrol jačmeňa: 26 g/100–400 l 

Metlička: 10–13 g/100–400 l 

+ 0,1% TREND 90

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

ARRAT  WG

500 g/kg dicamba,  O

250 g/kg tritosulfuron B

PHO|SPe BASF

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13–29) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, lipkavec do 8 praslenov, pichliač byľ 

10–25 cm

1 0,2 kg/300–400 l

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, regulátory rastu , fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,2 kg + zmáčadlo (0,5–0,7 l DASH)

ASSYNT SG

500 g/kg tribenuron-methyl B

PHO|SPe AM-AGRO

Pšenica, jačmeň

  POST od 3 listov do štádia viditeľného jazýčka vlajkového listu 

(BBCH 13–39)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, pichliač byľ 10–25 cm

1 30 g/200–400 l

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 30 g + 0,08–0,1 l SARACEN (Flame Duo Pack)

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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Orientačná 

cena ošetrenia 

1 ha 

(bez DPH)*


(°C)

C
(hod.)

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

M
et

lič
ka

St
ok

la
s

Pý
r 

Fi
al

ka
 

H
lu

ch
av

ky

H
vi

ez
di

ca

Ka
ps

ič
ka

 

Li
pk

av
ec

 

M
ak

 

N
ev

äd
za

 

Pe
ni

až
te

k 

Po
há

nk
ov

ec
 

Re
pk

a 
vý

m
rv

 

Ru
m

an
če

ky

Ú
ho

rn
ík

Ve
ro

ni
ky

Ze
m

ed
ym

 

Pi
ch

lia
č 

Št
ia

ve
c

13,1–18,8 €
5–25 °C

 
                  

14,3 €
10–23 °C

4
                  

™ POST 1,0 l + 0,3 l LONTREL 300 

™ 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

13,5 €
10–23 °C

4
                  

™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC 

™ POST 1,5 l + 20 g TRIBEN 75 WG

10,0–14,3 €
10–23 °C

4
                  

™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC

™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l LONTREL 300 

™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l TOMIGAN 250 EC

22,2 €
7–25 °C

5
                  

9,2–13,5 €
10–23 °C

4
                  

™ POST 1,0 l + 0,3 l LONTREL 300 

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

™ POST 1,0–1,5 l + tribenuron

Predaj len 

v balíku

(5)7–25 °C

2
                  

45,2 €

17,4–22,6 €
(10)12–23 °C

2
                  

™ 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

22,7 €
7–25 °C

5
                  

9,2 €
7–25 °C

3
                  

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia



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

Benevia®

Coragen® 20 SC

OCHRANA AJ 
V ŠPECIALIZOVANEJ 
VÝROBE




