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2 Agromanuál • Slovenská príloha • Február 2022Plastické, širokospektrálne, jedinečné 
- herbicídy na jarné ošetrenie obilnín od FMC Agro Slovensko

V pamäti sa vrátim späť do minulej sezóny, 
kedy klimatické podmienky počas jarného 
obdobia poriadne pocvičili aj tých najos-
trieľanejších „harcovníkov“ na  agronomic-
kých frontoch. Vplyvom poveternostných 
podmienok v danom období (v kombinácií 
s  mokrou jeseňou) nebolo výnimočné rea-
lizovať opravné herbicídne aplikácie po  je-
senných ošetreniach aj na  jar. Na  ďalších 
lokalitách zase porasty „utekali“ hore, bez 
konkurencie burín. Tie sa však prebudili v po-
slednej chvíli a bolo nutné vykonať herbicíd-
ne aplikácie takmer vo fáze vlajkového listu.

Aj vďaka týmto okolnostiam si pestovateľ-
ská prax mohla odskúšať naše herbicídne 
riešenia v týchto extrémnych podmienkach. 
Prvým produktom z portfólia FMC Agro Slo-
vensko je prípravok Tripali® s účinnými lát-
kami (105 g/kg fl orasulam, 83 g/kg metsul-
furon-methyl, 83  g/kg tribenuron-methyl). 
Tripali® vďaka prítomnosti fl orasulamu pred-
nostne odporúčame na  skoré jarné apliká-
cie, kedy je ešte pomerne chladno. Veľkou 
prednosťou je však určite široké aplikačné 

okno, až po BBCH 39, čo sa osvedčilo aj počas 
spomínanej jari 2021. Jednoduché dávkova-
nie 50 g/ha eliminuje možné chyby obsluhy 
postrekovacieho zariadenia. Miešateľnosť 
s CCC, DAM 390, insekticídmi a v neposled-
nom rade široká registrácia do všetkých obil-
nín, ktoré sa pestujú na našich poliach vrá-
tane pšenice tvrdej, robia z  tohto produktu 
univerzálne riešenie, ktoré sa s  prehľadom 
udomácnilo v našich podmienkach. V nepo-
slednom rade je potrebné si uvedomiť aj to, 
že vďaka zloženiu účinných látok v prípravku 
(sulfonylmočoviny) je mimoriadne „jemný“ 
k ošetrovaným porastom, čo z neho robí ide-
álny nástroj na odburinenie aj tvrdej pšenice 
či sladovníckeho jačmeňa.

Druhou z možností na kompletné odburine-
nie porastov je osvedčený balík Biplay® SX 

+  Starane Forte® (222  g/kg tribenuron-
-methyl, 111  g/kg metsulfuron-methyl 
+ 333 g/kg fl uroxypyr). Túto kombináciu je 
taktiež možné použiť na skoré ošetrenia, ale 
prednostne ho odporúčame použiť do  ne-
skorších aplikácií. Podobne ako Tripali® je 

možné aplikovať Biplay®  SX +  Starane For-
te® až do fázy BBCH 39. Spoľahlivo eliminu-
je ťažko ničiteľné buriny ako pichliač roľný 
alebo aj prerastený lipkavec. Účinné látky 
obsiahnuté v  tejto kombinácii sa vyznačujú 
takisto „jemnosťou“ voči kultúrnej plodine, 
vďaka čomu porast bez pribrzdenia pokraču-
je vo svojom vývoji. Túto vlastnosť samozrej-
me ocenia pestovatelia sladovníckych odrôd 
jačmeňa. Široké aplikačné okno, registrácia 
do všetkých obilnín, jeden z najširších zábe-
rov na buriny, fl exibilita vzájomného prispô-
sobenia aplikačných dávok oboch kompo-
nentov balíčka a priaznivá cena ošetrenia sú 
hodnotné benefi ty, prečo použiť práve tento 
balík na ošetrenie svojich porastov. Robiť ži-
vot jednoduchším, je jednou zo základných 
snáh ľudskej civilizácie už od  jej počiatku. 
A  ako sa hovorí, v  jednoduchosti je krása. 
Túto známu vetu môžeme pokojne použiť aj 
na charakteristiku spomínaných prípravkov 
z dielne FMC Agro Slovensko. Jedným ťahom 
vyriešiť problém s celým spektrom proble-
matických burín, bez stresu, či stihnem pre 
nepriaznivé počasie BBCH 32 a bez nutnosti 
vracať sa do porastu s opravnou aplikáciou.

Okrem komplexných riešení vám FMC Agro 
Slovensko prináša aj ďalšie možnosti v  po-
dobe špecialistov na  niektoré skupiny bu-
rín. Ostrieľaná Aurora®  40  WG (400  g/kg 
carfentrazone-ethyl) je perfektnou voľbou 
eliminácie spodného poschodia burín, ako 
sú hluchavky, veroniky, fi alky, problematický 
lipkavec, výmrv repky a  mnohé ďalšie. Au-
rora® 40 WG spoľahlivo funguje už pri tep-
lotách +1  °C, čo z nej robí adepta na skoré 
jarné ošetrenia, ale taktiež je možné ju použiť 
do TM zmesi na úplne odburinenie obilnín.

Elimináciu celého spektra trávovitých burín je 
možné dosiahnuť použitím prípravku Fenova® 

Super (69 g/l fenoxaprop-p-ethyl). Pomocou 
nej je možné „vymazať“ v porastoch všetky 
trávovité buriny (metlička, stoklas...) vrátane 
ovsa hluchého, čo ocenia určite pestovatelia 
množiteľských porastov obilnín.

Za spoločnosť FMC Agro vám prajeme správ-
ne rozhodnutia, čisté a zdravé porasty a sa-
mozrejme pestovateľsky úspešný ročník 2022.



Zimné obdobie, čas relatívneho pokoja (aspoň na poliach), plynie ako voda 

a my sa pomaly blížime k obdobiu, kedy sa začne otvárať nová pestovateľská 

sezóna. Nikto nevie, kedy začne, aký bude jej priebeh a ako dopadne. Pred-

vídavý pestovateľ však nenechá určite nič na náhodu a poctivou prípravou 

stratégie ochrany svojich porastov sa bude snažiť maximálne minimalizovať 

negatívne dopady škodlivých činiteľov na svoju úrodu, a  teda aj živobytie. 

V segmente obilných herbicídov určených na jarné ošetrenie je zatiaľ z čoho 

vyberať, ale niektoré riešenia majú takpovediac „navrch“.

Plastické, širokospektrálne, jedinečné 
- herbicídy na jarné ošetrenie obilnín 
od FMC Agro Slovensko
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko

Obr. 1: Jačmeň ozimný ošetrený prípravkom Tripali 50 g/ha a neošetrená kontrola

Tripali 50 g/ha Kontrola



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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Rezistencia burín, podobne ako rezistencia pri 
iných škodlivých organizmoch, je závažným 
problémom súčasného poľnohospodárstva. 
Regulácia rezistentných populácií burín je 
vždy technologicky aj ekonomicky náročná.

V spoločnosti Syngenta sa v celoeurópskom 
meradle venujeme monitoringu rezisten-
cie burín už takmer dve desaťročia, spolu-
pracujeme s Univerzitou aplikovaných vied 
v nemeckom Bingene a s Českou poľnohos-
podárskou univerzitou v Prahe. Cieľom mo-
nitoringu je predovšetkým overiť existujú-
ce podozrenie na rezistenciu u selektívnych 
herbicídov, ale tiež zistiť stav aktuálneho ší-
renia rezistentných populácií v rámci Európy. 

Z hospodárskeho pohľadu je v súčasnej dobe 
na Slovensku najčastejším a najzávažnejším 

problémom rezistencie metličky obyčajnej 

voči inhibítorom ALS, teda inhibítorom enzý-
mu acetolaktát syntázy. Za jej rozšírením stojí 
celý rad príčin, predovšetkým ide však o dlho-
dobé a nekritické používanie obľúbených širo-
kospektrálnych herbicídov, ktoré účinné látky 
zo skupiny ALS inhibítorov obsahujú (sulfonyl-
močoviny, triazolopyrimidíny). Podiel populá-
cií metličky obyčajnej rezistentných voči ALS 
inhibítorom sa neustále zvyšuje.

Na  lokalitách a  pozemkoch, kde sa objavi-
la rezistencia iba k  inhibítorom ALS, je 
možné metličku obyčajnú úspešne regulo-

vať herbicídom Axial 050 EC (účinná látka 
pinoxaden - ACCase inhibítor). Výhodou je, 
že Axial 050 EC dobre účinkuje až do začiat-
ku stĺpkovania metličky a možno ho použiť 
aj neskôr na  jar tam, kde po aplikácii iných 
herbicídov bolo zistené zlyhanie účinnosti 
z dôvodu rezistencie.

Vzhľadom na to, že pinoxaden je z pohľadu 
vzniku rezistencie tiež pomerne rizikovou 
účinnou látkou, nemal by byť rozhodne pou-
žívaný na ALS rezistentné populácie metličky 
obyčajnej paušálne a dlhodobo.

Novším prípravkom s  vysokou účinnosťou 
proti trávovitým burinám je Avoxa. Zaisťuje 
vysokú efektivitu regulácie, pretože sa jedná 
o kombináciu dvoch vysoko účinných látok: 
pyroxsulamu (ALS inhibítor) a  pinoxadenu 
(ACCase inhibítor) vo formulácii s moderný-
mi koformulantmi (adjuvant, safener). Zlože-
nie prípravku zaisťuje účinok tak na biotypy 
citlivé, ako aj na biotypy s preukázanou re-
zistenciou voči jednej z menovaných skupín 
účinných látok. Vzhľadom na  to, že ide 
o kombináciu dvoch mechanizmov účinku, 
riziko vzniku rezistencie sa násobne zni-

žuje, pretože sú účinkom pokryté biotypy 
s  rezistenciou ako voči jednej, tak aj druhej 
skupine látok. Herbicíd Avoxa je možné pou-
žiť proti širokému spektru trávovitých bu-

rín (metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka 
roľná, mätonohy), ale primárne je určená 

proti najodolnejšiemu stoklasu jalovému. 
Čiastočný účinok dosahuje aj v ALS rezistent-
ných populáciách stoklasu, ale v tomto prípa-
de by nemalo ísť o opakovanú prax, ktorá by 
viedla k prehĺbeniu rezistencie.

V prípade výskytu alebo podozrenia na  re-
zistenciu populácií maku vlčieho, rumanče-
ka prímorského alebo hviezdice prostrednej 
k  inhibítorom ALS možno v  rámci antire-
zistentnej stratégií v  obilninách odporučiť 
prípravky s obsahom syntetických auxínov 
- 2,4-D alebo dicamby. Účinná látka 2,4-D 
je obsiahnutá v herbicíde Camaro, ktorý je 
možné použiť ako v ALS rezistentných, tak 

aj citlivých populáciách menovaných bu-

rín aj z preventívnych dôvodov.

Antirezistentné stratégie nemožno odporú-
čať paušálne. Ich návrh sa musí riadiť lokál-
nymi podmienkami, ktoré zahŕňajú prírodné 
podmienky a spôsob hospodárenia, od kto-
rých závisí výskyt burín, druh pestovanej plo-
diny a použiteľné spôsoby regulácie. Okrem 
vhodného výberu prípravkov a  ich kombi-
nácií je nutné pamätať aj na diverzitu pou-
žívaných agrotechnických postupov, najmä 
osevných postupov a spôsobov spracovania 
pôdy, ktoré sú v  antirezistentných straté-
giách nepostrádateľným prvkom.

V rámci dlhoročného spoločného výskumné-
ho projektu medzi spoločnosťou Syngenta 
a Katedrou agroekológie a rastlinnej produk-
cie na ČZU v Prahe vznikla Informačná brožú-
ra „Herbicídna rezistencia: vývoj, prevencia 
a  manažment“. Brožúra je voľne prístupná 
na webe www.syngenta.sk.



Rezistencia škodlivých organizmov voči prípravkom na ochranu rastlín sťažuje 

alebo znemožňuje ochranu. Možností, ako jej predchádzať je mnoho. Vhodné 

agrotechnické opatrenia, optimalizácia metód ochrany rastlín a v neposlednom 

rade voľba vhodných prípravkov na ochranu rastlín pri regulácii škodlivých pa-

togénov a ich striedanie sú hlavné zásady znižujúce riziko vzniku rezistencie. 

Nepodceňujme rezistenciu
Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Slovakia s.r.o.

Metlička obyčajná je najrozšírenejšou 
trávovitou burinou v strednej Európe 

Stoklas jalový sa z hľadiska možností regulácie 
radí medzi problematické a odolnejšie druhy 
burín

Rezistencia sa nevyhýba ani dvojklíčnolistovým 
burinám. V ČR bola potvrdená rezistencia maku 
vlčieho voči ALS inhibítorom.



• Výhodné riešenie pre jarné odstránenie burín v poraste obilnín
• Riešenie širokého spektra dvojklíčnolistových burín

• Dvojaký mechanizmus účinku

Rýchly zásah 
proti dvojklíčnolistovým 
burinám

NOVINKA

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



Ochrana

6 Agromanuál • Slovenská príloha • Február 2022Revycare® + Flexity® Pack 
Postarajte sa o svoje obilniny ako nikdy pred tým

Zmeny v legislatíve spôsobili to, že veľmi ob-
ľúbená a používaná účinná látka epoxicona-
zole, obsiahnutá v našom fungicíde Capalo®, 
na trhu skončila. Netreba však smútiť, prichá-
dza ešte lepší Revysol® (mefentrifl uconazole). 
Revycare® + Flexity® Pack sa skladá z  troch 
účinných látok: Revysol® +  pyraclostrobin 
v  prípravku Revycare® a  metrafenone ob-

siahnutý vo Flexity®. Balík obsahuje 3× 5  l 
kanister Revycare® a 1× 5 litrový kanister Fle-
xity®, s ktorými sa dá pri odporúčanej dávke 
ošetriť plocha o výmere 16,6 hektára. 

Teraz by sme si prešli profi l riešenia. V  Re-
vycare® + Flexity® Pack sa nachádza 100  g 
účinnej látky Revysol®, 100 g pyraclostrobinu 

a 300 g metrafenonu. Pri odporúčanej apli-
kačnej dávke 0,9 l/ha Revycare® + 0,3 l/ha

Flexity® teda na 1 ha naaplikujeme 90 g Re-
vysolu®, 90  g pyraclostrobinu a  90  g met-
rafenonu. Táto kombinácia účinných látok 
tvorí mimoriadne účinný nástroj v boji proti 

všetkým významným hubovým choro-

bám obilnín. Odporúčaný termín aplikácie 
je od konca odnožovania až po začiatok 

klasenia (BBCH 30–49). Účinok tohto kom-
plexného fungicídu je preventívny, kuratív-

ny aj eradikatívny. 

Revycare® + Flexity® Pack mimoriadne dobre 
účinkuje na široké spektrum chorôb ako na-
príklad múčnatka, hrdze, septoriózy a škvr-
nitosti.

Na grafu 1 môžeme vidieť napadnutie pše-
nice ozimnej ošetrenej Revycare® + Flexity® 
múčnatkou, septóriou, hrdzou a DTR. Apliká-
cia bola vykonaná vo fáze BBCH 37–39 a hod-
notenie v období 45–55 dní od aplikácie. Je 
zrejmé, že ošetrené porasty boli napadnuté 
patogénmi len minimálne.

Revycare® +  Flexity® nielenže dokonale 
ochráni porasty proti chorobám, ale význam-
ne prispieva aj k zvýšeniu úrody. Tieto grafy 
z  rôznych pokusných lokalít nám dokazujú, 
že pšenica ozimná dosiahla v pokusoch zvý-

šenie úrody v priemere o 0,8  t/ha, jačmeň 
jarný o 0,5 t/ha a jačmeň ozimný až o 1 t/ha.

Aké benefi ty Revycare® + Flexity® 

pack prinesie?

 Jednou z hlavných výhod je nová účinná 
látka zo skupiny triazolov - Revysol®. S jeho 
vlastnosťami je zabezpečená dlhodobá 

ochrana porastov obilnín. Vďaka rezer-
voárom rastlín, v ktorých sa Revysol® hro-
madí a postupne uvoľňuje, sú chránené aj 
mladé prírastky.
 Ďalšími výhodami je pôsobenie už pri tep-
lotách od +5 °C, zníženie stresu rastlín pri 
vysokých teplotách, rýchla a efektívna ab-
sorbcia úč. látok do rastlín a samozrejmos-
ťou je aj odolnosť voči zmytiu dažďom.
 Účinkuje na široké spektrum chorôb.
 V konečnom dôsledku všetky tieto faktory 
pozitívne vplývajú na zvýšenie úrody.



Zimné obdobie je v plnom prúde. Kultúrne plodiny čelia v mnohých regiónoch 

na Slovensku kvôli nízkej snehovej pokrývke nočným, prípadne aj denným 

holomrazom. Teploty v januári miestami dosahujú až mínus 10 °C, prípadne aj 

viac. Avšak, pohľadom do kalendára je nám všetkým jasné, že jar a s ňou spo-

jené zásahy do porastov sa pomaly, ale isto blížia. Dovoľte mi preto predstaviť 

nové, spoľahlivé a hlavne REVYlučné fungicídne riešenie od spoločnosti BASF 

- Revycare® + Flexity® Pack.

Revycare® + Flexity® Pack 
Postarajte sa o svoje obilniny ako nikdy pred tým
Denis Onufer; BASF Slovensko

Graf 1: Účinnosť Revycare + Flexity na choroby (%, pšenica ozimná, 2020–21)

n = 13, termín ošetrenia: BBCH 37–39, termín hodnotenia: 45–55 dní po aplikácii 

Pokusné lokality: Vígľaš-Pstruša, Lužianky, Borovce, Spišská Belá, Rimavská Sobota
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Graf 2: Vplyv fungicídneho ošetrenia na úrodu zrna
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LG  31.415 je veľmi úrodný a  prispôsobivý 
hybrid. Jeho prednosti plynú z  typického 
zrnového habitusu. Ide o  hybrid stredné-
ho vzrastu s veľkými dobre opelenými šúľ-
kami. Vyniká väčším zrnom s  vysokou HTS 
a  veľmi dobrou objemovou hmotnosťou. 
LG 31.415 Invador odoláva suchu v dobe kvit-
nutia a predovšetkým v dobe dozrievania. Tu 
sa uplatňuje jeho mohutný koreňový systém 
a dobrý zdravotný stav.

Ekonomika zrnovej kukurice

Ekonomika pestovania kukurice na zrno hrá 
v každom ročníku významnú úlohu. Hybrid 
LG 31.415 Invador (FAO 410) patrí do skupiny 
neskorých hybridov. Pri jeho dozrievaní sa 
významne uplatňuje veľmi silný stay-green 
efekt, kedy zelená rastlina efektívne odčer-
páva vodu zo zrejúceho šúľka. Výsledkom 
je veľmi priaznivá zberová vlhkosť v skupine 
neskorého zrna a  veľmi dobrá ekonomika 
pestovania na zrno v kukuričnej výrobnej ob-
lasti. Pri hybride LG 31.415 Invador je možné 
v skupine neskorých zrnových hybridov po-
čítať so skoršími zbermi a adekvátne nízkou 
zberovou vlhkosťou.

To najdôležitejšie sme ale pomenovali už 
na  začiatku -  úroda a  spoľahlivosť. Hybrid 
LG 31.415 Invador preukazuje obe vlastnosti 
na  jednotku. To dokazujú aj výsledky všet-
kých verejných pokusov zberaných na zrno 
na Slovensku v roku 2020 a 2021.

Tabuľka úrod sberaných v  jeseni roku 2021 
nám dáva kompletný obrázok výkonnos-
ti a  spoľahlivosti hybridu LG  31.415 takmer 
na celom Slovensku. Uvádzame tu vždy lo-
kalitu, úrodu prepočítanú na  14% vlhkosť, 
a tiež úrodu v percentách na priemernú úro-
du všetkých hybridov v pokusu. V predchá-
dzajúcom roku 2020 bol hybrid LG 31.415 In-
vador zaradený v pokusoch poprvé. Potvrdil 

vedomie šlachtiteľov o vysokom úrodovom 
potenciáli a  najme spoľahlivosti. Dosiahol 
totiž nadpriemerných úrod v  17  prípadoch 
z  19  zberaných pokusov. Všetky výsledky 
nájdete na  produktovej stránke hybridu 
na webe lgseeds.sk.

Hybrid bez úrodového stropu 

Svojimi vlastnosťami a výsledkami pripomí-
na hybrid LG 31.415 Invador iný hybrid - naj-
pestovanejší hybrid kukurice na  Slovensku 
- LG 30.369 Limanova. Rozdielne chovanie je 
však patrné v  podmienkach ideálnych, no-
vinka LG 31.415 Invador nemá výkonnostný 
limit. Využije príležitosť a  vďaka svojej fy-
ziognomii a vysokému genetickému poten-
ciáli podá maximálný výkon. Napokon svojim 
FAO 410 spadá do skupiny neskorých hybri-
dov, vie veľmi dobre stracať vodu. 

Veríme, že zaradenie hybridu LG  31.415 In-
vador do osevného plánu kukurice povedie 
k spokojnosti a vysokej prosperite každého 
poľnohospodárskeho podniku v kukuričnej 
a teplej repárskej výrobnej oblasti.



Áno, úroda a spoľahlivosť sú dva hlav-

né parametre, ktoré pestovateľ očaká-

va od kvalitného kukuričného hybridu. 

Pridajme ešte optimálnu vlhkosť pri 

zbere a máme pred sebou toho správ-

neho kandidáta - LG 31.415 Invador.

Úroda a spoľahlivosť
Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika

Tab. 1: Úrody LG 31.415 Invador (FAO 410) v poloprevádzkových pokusoch 2021

Podnik Okres
Zberová 

vlhkosť (%)

Úroda pri 14% 

vlhkosti (t/ha)

Úroda 

na priemer (%)

AGRONATUR, s.r.o. Jasová Nové Zámky 18,4 12,26 111

PD Komoča Nové Zámky 19,9 14,01 121

Poľno SME s.r.o., Palárikovo Nové Zámky 21,2 13,46 100

Poľnohospodárske družstvo v Zemnom Nové Zámky 18,6 10,07 116

CHIARA, spol. s r.o., Michalovce Michalovce 25,5 7,31 107

PD Zavar Trnava 21,7 10,30 102

Agrolens spol. s r.o., Čenkovce Dunajská Streda 20,5 13,68 105

PD Jahodná Dunajská Streda 20,0 14,63 104

Agro -Váh s.r.o., Tešedíkovo Šaľa 22,3 13,17 110

PD Sokolce Komárno 17,8 12,00 98

PD Podolie Nové Město nad Váhom 22,0 14,40 118

AGRIMPEX družstvo, Trstice Galanta 20,5 12,94 108

Lúčnica s. r. o. Nitra 21,5 14,49 105
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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 ozimný 
jačmeň, ktorý je zároveň veľmi citlivý na zvý-
šený obsah pôdnych kyselín. Obdobne je to 
aj u jarného jačmeňa, ktorý veľmi citlivo rea-
guje na zhutňovanie pôdy či pokles pôdne-
ho pH pod 6,2–6,0. 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 
4,9–5,0). 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 pri zakladaní porastov jarných obilnín 
- aplikácia tesne pred výsevom
Ing. Emília Švecová; RWA SLOVAKIA

Tab. 1: Vyplavovanie/vylúhovanie vápnika z pôdy pri neutralizácii 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, ktorý 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 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: Vľavo - nesprávna štruktúra pôdy 
obmedzuje zakoreňovanie, 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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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-
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).

Samotná 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). Apliká-
cia páleného vápna v dávke do 1 t/ha nija-
ko nenarúša prirodzenú pôdnu mikrofl óru, 
naopak zlepšuje podmienky pre existenciu 
mikroorganizmov. Pálené vápno je lacnejšia 
forma dodania vápnika, keďže 1 kg pálené-
ho vápna = min. 0,92 kg CaO. Mletý vápenec 
(CaCO3) má prirodzený obsah (CaO) zhruba 
do 56 %. Avšak jeho pálením pri teplote viac 
ako 1 100 °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 400–1 000 kg/ha v zá-
vislosti 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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Podrobné a prehľadné informácie 
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prípravkov na ochranu rastlín.

Obilniny, kukurica, cukrová repa, 

zemiaky, strukoviny, slnečnica, 

repka, ľan, mak, horčica.

€ 30,00
(Vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného)
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Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring 

kvalitatívnych parametrov pšenice let-

nej dopestovanej v Slovenskej republike“ 
môže byť každoročne od roku 2010 na pra-
covisku Národného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho centra, Výskumného ústa-
vu rastlinnej výroby v Piešťanoch sledovaný 
stav technologickej kvality pšenice dopes-
tovanej v SR.

Kvalita pšenice v rokoch 2018–2021

V roku 2021 v  rámci celej SR bolo analyzo-
vaných 207 vzoriek pšenice letnej z 88 od-
berových miest, v  roku 2020 -  197 vzoriek 
z 91 odberových miest, v  roku 2019 to bolo 
194 vzoriek z 86 odberových miest a v roku 
2018 -  209  vzoriek z  88  odberových miest. 
Všetky vzorky boli získané priamo od pesto-
vateľov (od poľnohospodárskych a roľníckych 
družstiev) a zo skúšobných staníc ÚKSÚP-u.

U  sledovaných vzoriek boli stanovova-
né parametre technologickej kvality podľa 
STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice 
letnej (2018), triedy kvality A, čo zodpovedá 

minimálnym požiadavkám kvality pre pe-
kárske účely. Príslušná norma delí pšenicu 
na 4 triedy kvality: E - elitná, A - štandard-
ná, B - základná, P - pečivárenská. Požiadavky 
pre A triedu kvality v jednotlivých paramet-
roch sú nasledovné: objemová hmotnosť 
(min. hodnota 77,0 kg/hl), obsah dusíkatých 
látok N × 5,7 (min. 12,0 %), obsah mokrého 
lepku v sušine (min. 26 %), sedimentačný in-
dex, Zelenyho test (min. 30 ml), číslo poklesu 
(min. 220 s) a súčasťou STN je aj hodnotenie 
kvality lepku na základe hodnoty gluten in-
dexu pre triedu kvality E (min. 65).

V  rámci celej SR dosiahla úroda pšenice 
v  roku 2021 triedu kvality  A  (tab.  1). Naj-
nižšia kvalita pšenice (trieda kvality B) bola 
zaznamenaná za  posledné 4  roky v  roku 
2019, pre priemerne nízku objemovú hmot-
nosť. V roku 2021 bol takisto ako v predchá-
dzajúcich rokoch najviac rizikový parame-
ter objemová hmotnosť, kde triedu kvality 
A dosiahol najmenší podiel zo všetkých hod-
notených vzoriek (55,1 %), čo je oproti pred-
chádzajúcemu roku menej o 13,4 %. V roku 

2019 iba 51,5 % hodnotených vzoriek dosiah-
lo hodnotu objemovej hmotnosti 77,0 kg/hl. 
V roku 2021 bol okrem objemovej hmotnos-
ti výrazne rizikovým parametrom aj obsah 
mokrého lepku, kedy triedu A kvality dosiah-
lo iba 57,5 % hodnotených vzoriek, čo je vý-
razne menej oproti predchádzajúcim rokom.

Z pohľadu priebehu počasia kvalita pšenice 
v roku 2021 bola ovplyvnená júnovými vyso-
kými teplotami a júlovými vyššími lokálnymi 
zrážkami. Predovšetkým na nižšie hodnoty 
objemovej hmotnosti malo vplyv veľmi teplé 
a suché počasie v júni, kedy v čase nalievania 
zrna pšenice nemali dostatok vlahy. Vyso-
ké teploty v čase zberu spôsobili zahorenie 
zrna a tým sa znižoval podiel plných zŕn a ná-
sledne aj jeho objem. Naopak v  lokalitách, 
kde prevládali búrky a vysoké úhrny zrážok, 
znižoval sa obsah mokrého lepku, nakoľko 
množstvo zrážok je v  negatívnej korelácii 
k obsahu bielkovín a lepku.

Najmenej rizikovým parametrom bolo číslo 
poklesu, kedy bol zaznamenaný najväčší po-
diel vzoriek ktoré vyhoveli A  triede kvality 
(96,6 %). Priemerná hodnota gluten indexu 
za  celú SR bola v  roku 2021 na  úrovni 88, 
čo je najviac za  posledné štyri roky. Lepky 
z  kvantitatívneho hľadiska boli síce nižšie, 
avšak po  kvalitatívnej stránke sa vyznačo-
vali vyššou pevnosťou. Takisto percentuálne 
zastúpenie vzoriek s vyhovujúcim gluten in-

Kvalitu zrna ovplyvňujú dominantným spôsobom odroda a podmienky pesto-

vania. Podmienky pestovania, predovšetkým priebeh počasia počas vegetačnej 

doby, zohrávajú veľmi významnú úlohu pri tvorbe technologickej kvality. Agro-

technické postupy a úroveň minerálnej výživy majú následne aditívny vplyv na 

technologickú kvalitu a môžu potlačiť alebo naopak zvýrazniť geneticky daný 

potenciál odrody. Pšenica patrí medzi tie plodiny, ktoré sa s väčším alebo men-

ším úspechom môžu pestovať prakticky na celej výmere ornej pôdy Slovenska.

Monitoring kvality pšenice na Slovensku
Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Andrea Lančaričová, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany

Mapa 1: Triedy kvality podľa krajov v rokoch 2018–2021
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dexom bolo z posledných štyroch rokov naj-
vyššie (89,4 %, tab. 3). Oproti predchádzajú-
cim rokom, vzorky vo všetkých parametroch 
dosahovali najnižší podiel vyhovujúci triede 
kvality A. Celkovo triedu kvality A súčasne vo 
všetkých parametroch dosiahlo iba 30,4  % 
hodnotených vzoriek, čo je až o 23,7 % me-
nej oproti roku 2018 (tab. 3).

Rok úrody 2018 sa vyznačoval priemerne 
najvyšším obsahom N-látok, mokrého lepku 
a  sedimentačného indexu, rok úrody 2021 
zasa priemerne najnižšími hodnotami obsa-
hu N-látok a mokrého lepku (tab. 1).

Minimálne a maximálne hodnoty kvalitatív-
nych parametrov pšenice za roky 2018–2021 
sú uvedené v  tabuľke 2. Maximálna najvyš-
šia hodnota objemovej hmotnosti (z  rokov 
2018–2021) bola nameraná v roku 2021 v Tr-
navskom kraji (85,5 kg/hl). Maximálna najvyš-
šia hodnota N-látok a mokrého lepku (z  ro-
kov 2018–2021) bola nameraná v  roku 2019 
v Košickom kraji (21,2 %; 49,4 %).

Najvyššia kvalita pšenice podľa priemerných 
hodnôt jednotlivých parametrov bola do-
siahnutá v roku 2018 v Košickom kraji, kde 
pšenica dosiahla triedu kvality E. V Žilinskom 
a Bratislavskom kraji pšenice dosiahli triedu 
kvality B - základnú, v ostatných krajoch bola 
dosiahnutá trieda kvality A (mapa 1a).

V roku 2019 bola najvyššia priemerná kva-
lita dosiahnutá v Trenčianskom, Nitrianskom 
a  Bratislavskom kraji, zodpovedali A  triede 
kvality (mapa  1b). V  Žilinskom, Banskobys-
trickom a Košickom kraji pšenice priemerne 
nevyhoveli požiadavke žiadnej z tried kvali-
ty pre nízke hodnoty objemovej hmotnos-
ti. Na  nízke hodnoty objemovej hmotnosti 
vplývalo predovšetkým veľmi suché poča-
sie počas apríla, kedy dochádza ku klaseniu 
a nalievaniu zrna. Defi cit zrážok sa na mno-
hých oblastiach podpísal práve nízkymi hod-
notami objemovej hmotnosti, ale na druhej 
strane vyššími hodnotami obsahu bielkovín.

V roku 2020 najvyššia kvalita pšenice podľa 
priemerných hodnôt jednotlivých parametrov 
bola dosiahnutá v Trnavskom kraji, kde prie-
merne bola dosiahnutá trieda kvality E, po-
tom nasledovali Bratislavský, Nitriansky a Ko-
šický kraj, ktoré priemerne dosiahli A triedu 
kvality. V Žilinskom kraji pšenice priemerne 
nevyhoveli požiadavke žiadnej z tried kvality 
pre nízke hodnoty objemovej hmotnosti, níz-
ky obsah bielkovín a mokrého lepku, prípad-
ne pre nízky sedimentačný index (mapa 1c).

V  roku 2021 podľa priemerných hodnôt 
v  žiadnom kraji nebola dosiahnutá trieda 
kvality E. Priemerne triede kvality A zodpo-
vedali Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Ko-
šický kraj. Rovnako ako v  roku 2020 triede 

kvality B zodpovedali Trenčiansky, Bansko-
bystrický a  Prešovský kraj a  žiadnej triede 
kvality nevyhovel Žilinský kraj (mapa 1d).

Okrem hodnotenia kvality produkcie pšeni-
ce nemenej dôležitá je i otázka bezpečnos-
ti zo zdravotného hľadiska. Za  najvýznam-
nejšie kontaminanty poľnohospodárskych 
komodít sú považované mykotoxíny. V pše-
nici má najväčší význam deoxynivalenol, 
ktorý je produktom patogénnej huby rodu 
Fusarium. Mykotoxíny majú v Európe stano-
vené legislatívne limity pro maximálny ob-
sah v potravinách, vrátane nespracovaných 
obilnín. Maximálna povolená hodnota pre 
obsah deoxynivalenolu v zrne pšenice letnej 
je 1 250 μg/kg. Na základe tejto požiadavky 
sme okrem základných kvalitatívnych para-
metrov v pšeniciach z úrody r. 2021 hodno-
tili aj obsah deoxynivalenolu (metódou 
HPLC-DAD). Zo 100  hodnotených vzoriek 
u 14 vzoriek sme zaznamenali výskyt obsahu 
deoxynivalenolu, ktorý sa pohyboval od 21,8 
do 449,8 μg/kg. Ostatné hodnotené vzorky 
boli negatívne, obsah deoxynivalenolu bol 
nižší ako 15 μg/kg, čo je minimálny deteko-
vateľný limit. Žiadna z hodnotených vzoriek 
neprekročila maximálny povolený limit, čo 
je veľmi významné predovšetkým z pohľadu 
bezpečnej konzumácie výrobkov zo pšenice 
dopestovanej na Slovensku.

Záver

Na  základe zistených výsledkov môžeme 
konštatovať, že každoročne z hodnotených 
kvalitatívnych parametrov pšenice je naj-
viac rizikovým objemová hmotnosť. V  roku 
2021 sa k tomuto parametru pridal aj obsah 
mokrého lepku. Naopak najmenej rizikovým 
parametrom je číslo poklesu, kedy viac ako 
95 % vzoriek každoročne dosiahne hodnotu 
min. 220 s. Pomerne stabilným a nízko riziko-
vým parametrom je tiež sedimentačný index. 
Samozrejme pre bližšie určenie pekárskej 
kvality sú ďalej potrebné stanovenia reolo-
gických vlastností múky a  cesta, prípadne 
i vykonanie pekárskeho pokusu. Tieto ana-
lýzy ešte upresnia a bližšie defi nujú kvalitu 
a vlastnosti mlynských produktov vhodných 
pre prípravu rôznych pekárskych, cukrár-
skych a pečivárenských výrobkov.

Vďaka priaznivým, i keď rozdielnym klimatic-
kým podmienkam, vhodnému výberu odrôd 
a  agrotechnickým postupom pestovatelia 
na Slovensku dokážu vyprodukovať pšenicu 
v  dobrej kvalite i  napriek rôznemu vplyvu 
počasia počas vegetácie. Pšenica vypesto-
vaná na Slovensku v požadovanej kvalite je 
vhodnou surovinou na potravinárske spraco-
vanie a následne na výrobu kvalitných a bez-
pečných pekárenských produktov.



Tab. 1: Priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov pšenice v SR v rokoch 2018–2021

Rok
Objemová 

hmotnosť  (kg/hl)

N-látky 

× 5,7 (%)

Mokrý lepok 

v sušine (%)

Gluten 

index

Číslo 

poklesu (s)

Sedimentačný 

index (ml)

Trieda 

kvality

2018 78,1 13,8 31,0 73 339 43 A

2019 76,5 13,6 30,4 70 349 38 B

2020 78,2 13,2 28,3 79 342 40 A

2021 77,4 12,9 26,9 88 354 37 A

Tab. 2: Minimálne a maximálne hodnoty kvalitatívnych parametrov pšenice letnej 

v Slovenskej republike v rokoch 2018–2021

Rok Ukazovatele

Objemová 

hmotnosť 

(kg/hl)

N-látky 

× 5,7 (%)

Mokrý lepok 

v sušine (%)

Gluten 

index

Číslo 

poklesu

(s)

Sedimentačný 

index podľa 

Zelenyho (ml)

2018
Minimum 67,9 8,7 16,5 12 120 19

Maximum 85,0 18,2 44,2 99 442 72

2019
Minimum 64,6 9,1 14,2 16 157 15

Maximum 83,2 21,2 49,4 100 434 72

2020
Minimum 65,4 9,4 5,0 18 154 18

Maximum 84,8 16,8 42,0 100 466 66

2021
Minimum 69,7 9,3 12,5 20 164 16

Maximum 85,5 18,8 46,2 100 420 69

Tab. 3: Percentuálny podiel vzoriek vyhovujúcich STN triede kvality A v jednotlivých 

parametroch a výška úrody v rokoch 2018–2021 (* zdroj: ŠÚ SR)

Rok

Objemová 

hmotnosť 

(%)

N-látky 

× 5,7 (%)

Mokrý 

lepok 

v sušine

(%)

Gluten 

index 

(%)

Číslo 

poklesu 

(%)

Sedimentačný 

index podľa 

Zelenyho (%)

Vzorky vyhovujúce 

triede A vo všetkých 

parametroch (%)

Úroda

(t/ha)

2018 66,5 86,1 82,3 71,3 97,6 93,3 54,1 4,78*

2019 51,5 82,5 76,3 62,9 96,9 80,4 38,7 4,77*

2020 68,5 84,8 69,0 79,2 95,4 87,8 51,3 5,51*

2021 55,1 72,9 57,5 89,4 96,6 81,6 30,4 5,70*
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Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

HERBICÍD  Formulácia

obsah účinnej látky v l (kg) HRAC

Obmedzenie Zástupca

Obilnina

Termín aplikácie

M
ax
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oč

et
 a

p
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ká
ci

í 

za
 v

eg
et

ác
iu

Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Poznámky k aplikácii

ACCURATE DELTA WG

600 g/kg difl ufenican,  12

60 g/kg metsulfuron-methyl 2

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

•   Vlhká pôda v čase aplikácie a po aplikácii zlepšuje 

herbicídnu účinnosť

•  Pre urýchlenie účinnosti sa odporúča 

TM so zmáčadlom nebo DAM 390

•  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)

ADENTIS WG

750 g/kg tribenuron-methyl 2

SPe Agria SA

Pšenica, jačmeň

  POST od štádia 1. kolienka do konca steblovania 

(BBCH 31–39)

•  Buriny 2–4 listy, pichliač byľ 10–25 cm

1
15–25 g/200–400 l

OD 30

•  Neaplikovať na mokré rastliny (rosa, dážď) 

a pri silnom slnečnom žiarení

•  TM so zmáčadlom pre zlepšenie účinku

•  Vhodný do TM

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 15–25 g + fl uroxypyr

AGRITOX 50 SL SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) 4

SPe Agro Aliance

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 4 listov do konca odnožovania 

(BBCH 14–29) 

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

1 1,5 l/300–400 l

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) 

dostatočná listová plocha

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 l + 0,3 l LONTREL 300 

AGROHERB 500 SL SL

500 g/l MCPA (DMA soľ) 4

 CEDRUS

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od plného do konca odnožovania 

(BBCH 25–29) 

•  Buriny 2–6 listov, pichliač byľ 10–25 cm

1 1,5 l/200–300 l

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) 

dostatočná listová plocha

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) 4

PHO UPL

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 4 listov do konca odnožovania 

(BBCH 14–29) 

•  Buriny 2–4 listy, pichliač byľ 10–25 cm

1 0,7–1,0 l/200–400 l

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, štiav) 

dostatočná listová plocha

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,  4

250 g/kg tritosulfuron 2

PHO|SPe Agro Aliance

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 3 listov do konca odnožovania 

(BBCH 13–29) 

•  Buriny 2–6 listov, pichliač byľ 10–25 cm

1 0,2 kg/300–400 l

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí vhodnom 

pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia so zmáčadlom

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

ALIBERON WG

750 g/kg tribenuron-methyl 2

PHO|SPe Agro Aliance

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2 listov do 3. kolienka (BBCH 12–33)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, 

pichliač byľ 10–25 cm

1 20 g/200–400 l

•  Neaplikovať na mokré rastliny (rosa, dážď) 

a pri silnom slnečnom žiarení

•  TM so zmáčadlom pre zlepšenie účinku

•  Vhodný do TM

Odporúčané kombinácie:  ™ CCC, DAM 390, zmáčadlo (0,25–0,4 l GONDOR) ™ POST 20 g + 0,2 l DELFIN

ARRAT  WG

500 g/kg dicamba,  4

250 g/kg tritosulfuron 2

PHO|SPe BASF

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 3 listov do konca odnožovania 

(BBCH 13–29) 

•  Buriny 2–6 listov, pichliač byľ 10–25 cm

1 0,2 kg/300–400 l

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí vhodnom 

pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

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

ASSYNT SG

500 g/kg tribenuron-methyl 2

PHO|SPe AM-AGRO

Pšenica, jačmeň

  POST od 3 listov do konca steblovania 

(BBCH 13–39)

•  Buriny 2–4 listy, pichliač byľ 10–25 cm

1 30 g/200–400 l

•  Neaplikovať na mokré rastliny (rosa, dážď) 

a pri silnom slnečnom žiarení

•  TM so zmáčadlom pre zlepšenie účinku

•  Vhodný do TM

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 30 g + 0,08–0,1 l SARACEN (Flame Duo Pack)
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13,43–19,19 €
5–25 °C

1
                     

7–25 °C

3
                     

14,67 €
10–23 °C

4
                     

™ 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

10,33–14,75 €
10–23 °C

4
                     

™ 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

22,64 €
7–23 °C

5
                     

7–25 °C

3
                     

23,52 €
7–23 °C

5
                     

9,49 €
7–25 °C

3
                     



Soulmate
Jačmeň jarný
Výberová sladovnícka kvalita

• Preferovaná odroda Heineken
• Stabilná vysoká úroda aj kvalita  

aj v suchých a teplých  
podmienkach pestovania

• Absolútna odolnosť proti  
múčnatke trávovej

KWS Expectum
Pšenica letná, f. presievková
Exkluzívna novinka

• Osinatá odroda s E kvalitou  
a výbornou odolnosťou proti hrdzi 
plevovej a fuzáriám

Sunshine
Jačmeň jarný
Výberová sladovnícka kvalita

• Preferovaná odroda Heineken
• Nadpriemerné úrody vo všetkých 

výrobných oblastiach
• Výborná výťažnosť zrna nad 2,5 mm

Riccodur
Pšenica tvrdá jarná
Exkluzívna novinka

• Skorá odroda s vysokou  
a stabilnou úrodou i kvalitou

Escalena
Jačmeň jarný
Výborná kŕmna kvalita – nízky obsah 
hrubej vlákniny

• Nízky vzrast, vynikajúca odolnosť  
proti poliehaniu a lámaniu stebla

• Veľmi dobré odnožovanie, veľké zrno
• Vysoká úroda i v lokalitách  

s chudobnejšími pôdami

Earl
Ovos siaty jarný
Exkluzívna odroda

• Skorá odroda žltého plevnatého ovsa  
s vysokou a stabilnou úrodou a vysokou 
objemovou hmotnosťou

www.rwa.sk
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