
Agromanuál®

Profesionálna ochrana rastlín

Marec 2017
Slovenská príloha

Téma čísla

Herbicídné ošetrenie kukurice



DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont. ®, TM, SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2017, PHII.oločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2017, PHII.

slovakia.pioneer.com

Agro-Assist

MOBILNÉHO

OD PIONEER

AGRO-ASSIST
NOVÁ APLIKÁCIAASISTENTA

PREDSTAVUJEME VÁM

S VAMI OD SAMÉHO 
POČ IATKU

• Digitálny denník pre každú parcelu
• Údaje o zrážkach na vybraných lokalitách
• Historický prehľad zrážok – maximum, 

minimum, priemer
• Sezónne signalizačné správy – 

teplota pôdy, výskyt škodcov
• Výsledky pokusov
• Katalógy produktov

APLIKÁCIU SI MÔŽETE STIAHNUŤ PRE MOBIL 
A TABLET CEZ GOOGLE PLAY ALEBO APP-STORE



Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2017

Akris® - flexibilný herbicíd   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Ing. Matúš Czakó

Silice rastlín vo vzťahu k ich účinkom a význame  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Jarné vstupy do repky olejnej od spoločnosti ADAMA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Ing. Štefánia Štefeková

Kompletná ochrana kukurice s prípravkami FMC Agro Slovensko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Ing. Marián Macko

Reakcia šúľkov kukurice na foliárne ošetrenie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Ing. Marek Jakubec

Ak chceme dosahovať nové výsledky - nemôžeme robiť veci starým spôsobom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Patrik Ciklaminy

Kukurica - herbicidy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Skúsený a profesionálny partner v obilninách   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Ing. Eva Kabylová

Obsah

Slovenská príloha Agromanuálu č . 3, 
samostatne nepredajné
Marec 2017
Recenzovaný odborný časopis

Vydavateľ,  
adresa redakcie, miesto vydania,  
design, sazba:  
Kurent s.r.o. 
Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice 
tel.: +420 387 202 310 
e-mail: kurent@kurent.cz 
IČO: 25177338, DIČ: CZ25177338 
OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 7995

Šéfredaktor: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
tel.: +420 777 037 027 
e-mail: stepanek@kurent.cz

Redaktori: 
Ing. Martin Bašta, basta@kurent.cz
Ing. Pavel Talich, talich@agromanual.cz
Ing. Ján Gutten, gutten@agromanual.cz 
tel.: +421 907 955 144

Redakčná rada:   
Ing. David Bečka, Ph.D.,  
Ing. Milena Bernardová, 
Ing. Ervín Hausvater, CSc.,  
Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.,  
Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., 
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., 
Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., 
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,  
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.,  
Ing. Antonín Šandera,  
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.,  
Ing. Stanislav Torma, PhD.

Predplatné, distribúcia a reklama  
na Slovensku:
PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský
Rezedová 4, 821 01 Bratislava
tel.: 0905 320 130
e-mail: majersky@progard.eu
Celoročné predplatné: € 64,80 vrátane DPH,  
10 čísiel, vrátane poštovného.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje 
a názory autorov jednotlivých článkov ani  
inzercie. Pri používaní prípravkov sa riaďte  
platným Zoznamom registrovaných prípravkov 
na ochranu rastlín.

ISSN 1801-7673 (print)
ISSN 1801-4895 (on-line) 
MK ČR E 16226

® = Reg. ochranná známka. 



Ochrana

2 Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2017Akris® - flexibilný herbicíd

Selektívny herbicídny prípravok Akris® je ur-
čený na ničenie jednoročných jednoklíčno-
listových a dvojklíčnolistových burín v ku-
kurici. Svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje 
nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do 
zapojenia porastu. Po zbere nijako neob-
medzuje výsevy následných plodín. Akris® 
účinkuje na buriny reziduálne (cez pôdu) aj 
čiastočne kontaktne (cez list), preto je mož-
ná preemergentná aj skorá postemergetná 
aplikácia (1–3 listy kukurice).

Vzhľadom na široké aplikačné okno (pre-
emergentne až postemergentne do 6. listu 
kukurice), spôsobu a rozsahu účinku na buri-
ny sa Akris® vďaka kombinácii obsiahnutých 
účinných látok stáva jedným z najflexibilnej-
ších herbicídov na ochranu kukurice. 

Akris® je kombináciou osvedčených účin-
ných látok dimethenamid-P a terbuthylazin.  

Dimethenamid-P je účinná látka s dlhodo-
bým pôdnymi účinkom, ktorá vstupuje do 
burinných rastlín primárne cez koleoptile cit-
livých tráv, hypokotylom a listami klíčiacich 
dvojklíčnolistových burín a je tiež prijímaná 
koreňmi. DMTA-P má niektoré výnimočné fy-
zikálno-chemické vlastnosti, vďaka ktorým ľah-
ko preniká ako do kvapalnej, tak aj do plynnej 
fázy pôdneho systému. Je veľmi dobre roz-
pustný a pohyblivý v pôde. Potrebuje menej 
pôdnej vlahy aby sa aktivoval účinok, a preto 
je menej závislý na zrážkach. Okrem toho sa 
v pôde veľmi dobre šíri aj laterálne (do strán).. 
Vďaka tomu sa dostáva ľahšie do kontaktu 
s cieľovými burinami a má preto lepší účinok 
v sťažených podmienkach, ako je sucho alebo 
čiastočné pokrytie pôdy pozberovými zvyška-
mi. Medzi účinnými látkami vyniká DMTA-P  
výborným účinkom na ježatku kuriu. Podľa 
doc. Jursíka je dimethenamid-P špičkou medzi 
pôdnymi herbicídmi v účinku na ježatku ku-

riu. Tak isto má aj výborný účinok aj na ďalšie 
jednoročné trávovité buriny - mohár, stoklasy, 
proso, cirok, prstovku krvavú a ovos hluchý. 

Terbuthylazin pôsobí najmä proti širokému 
spektru dvojklíčnolistových burín a čiastoč-
ne tiež proti trávam. Terbuthylazin zosiľňuje 
účinok látky DMTA-P. Účinná látka v pôde 
zostáva aktívna niekoľko týždňov a zabraňu-
je vzchádzaniu burín klíčiacich po aplikácii.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného popisu 
účinných látok, prípravok Akris® má najlepší 
účinok pri aplikácii v skorých fázach vývoja 
burín a líši sa podľa druhu burín. Zatiaľ čo trá-
vovité buriny, ako napríklad ježatka, sú kon-
trolované do fázy maximálne dvoch líst-
kov, niektoré dvojklíčnolistové buriny Akris® 
kontroluje až do fázy 2–6 pravých listov. 

Na základe týchto skúseností je založené tiež 
odporúčanie použitia prípravku Akris®. Prípra-
vok je určený predovšetkým na preemergent-
né a skoro postemergentné ošetrenie kukurice, 
registrácia ale umožňuje aj použite v typicky 
postemergentých termínoch až do fázy 6. lis-
tov kukurice. Až do tejto fázy je prípravok voči 
kukurici selektívny. O spôsobe ošetrenia roz-
hoduje predovšetkým rastová fáza trávovitých 
burín. Pri preemergentnej a skorej postemer-
gentnej aplikácii do fázy 2 listkov ježatky sa 
používa Akris® sólo v dávke 3,0 l/ha.

Vďaka širokému aplikačnému oknu je možné 
Akris® použiť aj v prípade, že premeškáte vhod-
ný termín pre skoré postemergentné ošetre-
nie. Pri ošetrení v neskorších fázach vývoja je 
treba ku Akrisu pridať partnera, Arrat® s Kelvi-
nom, ktorý dokáže likvidovať vzídené buriny. 
V tomto prípade ja možné dávku Akrisu znížiť 
na 2,0 l/ha. Kombinácia je vďaka tomu schop-
ná zlikvidovať vzídené rastliny burín a zároveň 
zabrániť vzchádzaniu ďalších vĺn burín. To bol 
problém predchádzajúcich ročníkov, kedy pri 
použití iba postemergentných prípravkov do-
chádzalo niekedy k opätovnému zaburineniu.

Akris® účinkuje na väčšinu jednoročných 
trávovitých aj dvojklíčnolistových burín, 
ktoré sa v našich podmienkach prevažne 
vyskytujú v kukurici. Neúčinkuje na trváce  
buriny ako je pýr plazivý alebo pichliač. 
Pichliač je však spoľhlivo riešený pokiaľ ro-
bíte kombináciu Arrat® + Kelvin. Účinok na 
najbežnejšie buriny ukazujú fotky z Piešťan 
v roku 2016 (obr. 1).



Akris® - flexibilný herbicíd
Ing. Matúš Czakó; BASF Slovensko 
foto: M. Demo

Docent Jursík z ČZU v Prahe uvádza, že z úrodového hľadiska sa ako najlepší termín 
pre aplikáciu herbicídov v kukurici javí preemergentná až skorá postemergentná 
aplikácia (graf 1) . Tak isto je dôležité aj včasné odstránenie konkurencie burín, a zá-
roveň čo najmenšia fytotoxicita používaných prípravkov . Ak nebudú dodržané tie-
to dve požiadavky, odzrkadlí sa to s určitosťou na úrode a zdraví kukurice .

Graf 1: Porovnávací pokus s herbicídmi v kukurici (Doc. Jursik, ČZU Praha, 2014)
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Obr . 1: Účinnosť herbicídov pri PRE a SPOST aplikácii (Piešťany, 2016) 
2.6.2016 12.7.2016 14.9.2016 18.10.2016

Kontrola

PRE - Akris®  
(3,0 l/ha)

SPOST - Akris®  
+ Arrat® + Kelvin 
(2,0 + 0,2 + 1,0 l/ha) 



Akris®

vypáli 
buriny 
z kukurice

n jediný preemergent s možnosťou použitia 
do 6. listu podľa registrácie

n unikátna účinná látka DMTA-P
 s účinnosťou za sucha

n selektivita za všetkých podmienok

n možnosť opakovanej aplikácie v ďalších rokoch
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Veľký význam v súčasnom chovateľskom pro-
stredí a následne i v priemysle pre spracovanie 
surovín živočíšneho pôvodu určených pre pro-
dukciu potravín sa prikladá v úzkom zameraní 
efektivite účinkov a význame silíc rôznych dru-
hov rastlín. Rastlinné silice okrem ich štandard-
ného a vo veľkom rozsahu uplatňovaného 
využitia sú v poslednom období intenzívnej-
šie začleňované práve i v rámci intenzívneho 
chovu zvierat, a to okrem iného i z aspektov 
práve variabilnej významovosti ich antimikro-
biálnych vlastnosti i vo vzťahu k ich aplikova-
teľnosti v tomto prostredí chovov zvierat urče-
ných pre zabezpečovanie potravín. 

Rastlinným siliciam sa prikladá širšia dôleži-
tosti i v spojitostiach s možnými alternatívami 
využívania jednotlivých látok vo vzťahu na-
príklad ku kŕmnym antibiotikám. Je namieste 
zdôrazniť, že v tejto oblasti je potrebné vhod-
ne zužitkovávať multifunkčné vlastnosti mno-
hých liečivých, aromatických, poľnohospodár-
skych rastlín, záhradníckych - inak sadovnícky 
bežne využívaných rastlinných vegetačných 
prvkov ako i ďalších, ktoré sú i vysoko hod-
notné pre špecifické, biologicky významné 
látky  antioxidačná aktivita a antimikrobiál-
ne účinky, pričom k týmto je adekvátne výbe-
rovo z niektorých uviesť predovšetkým:
�� steroidy,
�� monoterpény, 
�� ketóny,
�� étery,
�� triesloviny.

Mnoho pestovateľských fariem i v krajinách 
EÚ je zameraných pre zabezpečovanie - pes-
tovanie i špecifických druhov rastlín, ktorých 
vlastnosti sú práve zužitkované pre oblasť 
získavania, spracovania rastlinných silíc, kto-
ré nachádzajú i uplatniteľnosť v agrosekto-
roch, v oblasti chovateľskom, agropotravinár-
skom a ďalších nadväzujúcich.

Mnoho štúdie, experimentálne výsledky pou-
kazujú na alternatívne a efektívne možnosti za-
čleňovania rôznych rastlinných silíc práve v ob-
lasti s chovmi zvierat - vo vzťahoch k ich výžive 
a zdraviu, a pri ich iných v nadväznosti na cen-
né biologické látky - pri spracovaní, výrobe, 
skladovaní i napríklad rôznych druhov mäsa 
určeného pre spotrebiteľov - konzumentov. 

Zo spektra rastlinných reprezentantov, kto-
rých je možné účelovo pestovať pre získava-

nie a spracovanie hodnotných biologických 
látok, ktoré by sa začleňovali do takýchto 
produktov a v zameraní s významovosťou 
práve pre rôzne spektrum antimikrobiálnych 
vlastností a v účinkoch výrazných dezinfekč-
ných, antiseptických, baktericídnych, proti-

plesňových i špecificky protibakteriálných 
výberovo uvádzame i materinu dúšku (Thy-
mus praecox), levandule (Lavadula sp.) a roz-
marín lekársky (Rosmarinus officinalis).  



Silice rastlín vo vzťahu k ich účinkom  
a význame
Doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.;  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Charakter niektorých účinkov, možností začleňovania silíc, esenciálnych olejov 
z vybraných druhov rastlín pestovaných na veľkoparcelových účelových farmách 
a pre tieto aspekty v alternatívach ich zužitkovávania taktiež v priemysle potravín

Levandule (Lavadula sp.)
Levanduľový esenciálny olej má preukázateľné baktericídne účinky na mikroorganizmy - Shigella flexneri, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli  je preto vhodné zaoberať sa jednoduchému sprístupňovaniu so širšou aplikáciou zužitkovania 
i v potravinárskom priemysle; sú opodstatnené i začleňovania levanduľových silíc, nakoľko môžu nachádzať i v spraco-
vateľsko - potravinárskom priemysle „svoj priestor“  selektívne využívaný ich určitý vplyv na  rast a  rozmnožovanie 
mikroorganizmov i v surovom hydinovom mäse

Materina dúška (Thymus praecox)
Okrem tymolu esenciálne oleje obsahuje i biely, kryštalický fenol s fungicídnymi a antiseptickými vlastnosťami, pričom 
výberovo v spojitosti s využitím Thymus praecox a pre zamerania - účinky esenciálnych olejov k ďalším uvádzame  rast 
Escherichie coli i v mäse účinne inhibuje tento esenciálny olej; varianty využitia napríklad éterického oleja z tejto rastliny či 
určitých jeho zložiek potvrdzujú možností alternatívneho začleňovania i práve systémoch potravinových, kde by znemož-
ňovali rastu baktérií a súčasne i trvanlivosť spracovaných potravín predlžovali, pričom pri niektorých štúdiách sa poukazuje 
na výrazne obmedzovanie biochemických dejov v mäse a môže predlžovať trvanlivosť niektorých druhov mäsa aj o 14 dní

Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis)
Z  niektorých výsledkov a  realizovaných mikrobiologických sledovaní vplyvu rozmarínovej silice na  rast, rozmnožovanie 
mikroorganizmov i v surovom hydinovom mäse boli preukázané určité antimikrobiálne účinky, pričom sa teda javí i  ich 
širšia možnosť vo využívaní ako konzervačných látok pre jednotlivé druhy potravín; v rámci spektra takýchto jednotlivých 
sledovaní a hodnotení - napríklad i mikrobiologickej kvality kuracích štvrtiek po aplikácii rozmarínovej silice  k mikro-
biálnej kvalite kuracích štvrtiek uložených na vzduchu, vo vákuu a pri ošetrení EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) 
výberovo uvádzame, že na rast laktobacilov mala rozmarínová silica taktiež mierne inhibičný účinok

Výberovo k niektorým efektívnym biologicky hodnotným zložkám, účinkom 
a vlastnostiam vybraných druhov rastlín pre tieto účelovo pestované

rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis)

k niektorým zložkám

limonen, gáfor, α-pinen, 
borneol, cienol, kamfen, 

rosmadial, pikrosalvin 
rosmanol, silica

baktericídna aktivita → silná

dobrý inhibičný účinok

Staphylococcus 
aureus, E. coli, 
Bacillus cereus

materina dúška (Thymus praecox)

antibakteriálne
vlastnosti

esenciálny
olej

vysoký obsah
polyfenolov

pôsobí ako 
inhibítor a 
spomaľuje 

rozmnožovanie 
stafylokokov, 

baktérií, 
vrátane 

Salmonelly

levandula (Lavadula sp.)

výberovo k obsahovým látkam

borneol, geraniol, linalol, kumaríny, 
terpineol linalylacetát

v rámci jednotlivých obsahových látok → 
taktiež sú niektorých z nich pridávané ako 
ochucovadlo v potravinárskom priemysle, 

vykazujú antioxidačné, protizákpalové 
účinky ale i vysokú antifungálnu aktivitu 

proti niektorým pozberovým patogénom 
- Penicillium italicum, Penicillium digitatum, 
pričom napríklad u kumarínov tieto sa silno 

viažu na bielkoviny krvnej plazmy



5Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2017Jarné vstupy do repky olejnej od spoločnosti ADAMA

Ochrana

Insekticíd Pyrinex Supreme
Hneď po otvorení jarnej sezóny - čo bude 
tohto roku pravdepodobne neskôr ako vlani 
- prichádza prvé insekticídne ošetrenie proti 
krytonosom. Je veľmi dôležité, nakoľko po-
škodenie porastov krytonosom repkovým 
a štvorzubým môže spôsobiť značné škody. 
Aj v minulom roku bol vizuálne v porastoch 
repky výskyt uvedených škodcov zväčša mi-
nimálny, ale neošetrené porasty (prípadne 
neskoro ošetrené) boli značne poškodené. 
Takže prvé ošetrenie netreba v žiadnom prí-
pade podceniť. Insekticíd Pyrinex Supreme 
- vyznačujúci sa razantným a dlhodobým 
účinkom je jedinečnou možnosťou v boji 
proti krytonosom pri prvých ošetreniach rep-
ky olejnej ozimnej a jarnej.

Pyrinex Supreme je razantný insekticíd 
s dlhodobým pôsobením, a to vďaka zau-
jímavej kombinácii dvoch účinných látok 
s rozdielnym mechanizmom pôsobenia. 
Kombinácia organofosfátu a pyretroidu pô-
sobí spoľahlivo a dlhodobo a znižuje riziko 
vzniku rezistencie na minimum. Chlorpy-
rifos (250 g/l) účinkuje predovšetkým kon-
taktným spôsobom v tráviacom ústrojenstve 
a v respiračnom systéme. Beta-cyfluthrin 
(12 g/l) patrí do 4 generácie syntetických 
pyretroidov, ktoré sú charakteristické foto-
-stabilitou. To znamená, že na slnku rýchlo 
nedegradujú a vykazujú vyššiu účinnosť aj 
pri relatívne nízkej teplote.

Prípravok Pyrinex Supreme je registrovaný proti  
krytonosom, piliarke repkovej, skočkám a by-
ľomorovi kelovému v dávke 0,75–1,25 l/ha. 
Ochranný účinok prípravku voči ďalšiemu 
napadnutiu škodcami trvá 7–14 dní v závis-
losti na klimatických podmienkach, rýchlosti 
rastu ošetrených rastlín a od tlaku škodlivého 
organizmu. Dážď 2 hodiny po aplikácii nemá 

vplyv na účinnosť prípravku. Proti krytono-
som je najoptimálnejšie ošetrovať repku sko-
ro na jar pri zistení ich výskytu, alebo podľa 
signalizácie. Táto aplikácia pôsobí aj na skoré 
nálety blyskáčika repkového. Aplikácia tesne 
pred kvitnutím repky ničí blyskáčika repko-
vého, ale taktiež krytonosa stonkového a po-
tlačí výskyt byľomora kelového a krytonosa 
šešuľového. Neaplikujte na kvitnúci porast.

Použitie insekticídu Pyrinex Supreme v po-
rastoch repky olejnej je tou najsprávnejšou 
voľbou.

Fungicíd Custodia
V minulom roku spoločnosť ADAMA uviedla 
na slovenský trh fungicíd Custodia a niek-
torí pestovatelia už mali možnosť využiť ho 
v porastoch repky olejnej v boji proti bielej 
hnilobe. 

Custodia sa vyznačuje zaujímavou a vyváže-
nou kombináciou dvoch vzájomne sa dopĺ-
ňajúcich účinných látok. Je to fungicíd špe-
ciálne vyvinutý na ošetrenie repky olejnej 
ozimnej a jarnej do kvetu, najmä proti bielej 
hnilobe.

Prípravok Custodia je systémový fungicíd 
s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym 
účinkom. Obsahuje dve vzájomne sa dopĺ-
ňajúce účinné látky - azoxystrobín (120 g/l) 
a tebuconazole (200 g/l). Tebuconazole pô-
sobí systémovo, v repke olejnej preukazu-
je rastovo-regulačný efekt. Účinná látka je 
prijímaná listami a stonkami, transpiračným 
prúdom je systémovo rozvádzaná do celej 
rastliny. Doba reziduálneho pôsobenia je 
3–4 týždne. Azoxystrobín patrí medzi strobi-
lurínové deriváty so systémovým a translami-
nárnym pôsobením (presun na druhú stranu 
listu), inhibuje klíčenie spór a rast mycélia. 

Ošetrené porasty sú dlhodobo zdravé a zele-
né - tzv. green efekt, ktorý sa prejavuje tým, 
že rastlina dlhšie tvorí a následne ukladá asi-
miláty. Výsledkom je vyššia úroda a vyššia 
kvalita produkcie. Účinok azoxystrobínu je 
predovšetkým preventívny, preto musí byť 
použitý pred alebo na začiatku infekcie. Doba 
reziduálneho pôsobenia je dlhá 3–8 týždňov.

Fungicíd Custodia v repke ozimnej a jarnej 
aplikujte preventívne, alebo na začiatku vý-
skytu bielej hniloby, od fázy začiatku kvitnu-
tia až do konca kvitnutia (BBCH 61–69) v dáv-
ke 1,0 l/ha. Výhodou je dobrá odolnosť voči 
zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Cus-
todia pôsobí v repke olejnej ozimnej a jarnej 
proti bielej hnilobe (Sclrotinia sclerotiorum). 
Veľmi dobrý účinok je aj na čerň repkovú (Al-
ternaria brassicae), fómové černanie stoniek 
(Phoma lingam), pleseň sivú (Botrytis cinerea) 
a pleseň kapustovú (Perenospora parasitica).

Použite fungicíd Custodia na ošetrenie repky 
olejnej do kvetu a váš poklad bude v bezpečí.

Tank mix s pomocnou látkou Rollwet
Prípravok Custodia sa používa na T3 apli-
káciu do kvetu repky. Vtedy sú už rastliny 
vysoké a rozkonárené a problémom môže 
byť nedostatočná pokryvnosť ošetrované-
ho porastu. Pridanie špeciálneho zmáčadla 
Rollwet v dávke 0,1–0,2 l/ha k fungicídu za-
bezpečí dokonalé ovlhčenie ošetrovanej ras-
tliny a pritom zároveň obmedzí stekanie po-
streku z porastu.

Pre viac užitočných informácií navštívte našu 
webstránku www.adama.com/slovensko/sk 
alebo oslovte náš skúsený technicko-pora-
denský servis. Sledujte nás aj na facebooku 
@adamaslovensko a zistite viac.



Jarné vstupy do repky olejnej  
od spoločnosti ADAMA
Ing. Štefánia Štefeková; ADAMA Slovensko

Silné zimné mrazy pomaly striedajú denné plusové teploty a mnohí pesto-
vatelia už začínajú s prvým prihnojením repky . Porasty repky ozimnej boli 
v jeseni 2016 väčšinou v dobrej kondícii, takže výnimočne nízke teploty by 
mali zvládnuť bez poškodenia . Cena repky sa ukazuje v tomto roku viac ako 
zaujímavá, takže jej správne ošetrenia hneď od jari budú veľmi dôležité . Spo-
ločnosť ADAMA tradične prichádza s užitočnými riešeniami .
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Neoceniteľnú pomoc pri absencií zrušených 
insekticídnych moridiel na trhu predstavuje 
prípravok Kentaur® 5 G (chlorpyrifos 50 g/kg), 
určený na kontrolu drôtovcov, lariev chrús-
tov a iných pôdnych škodcov. Chlorpyrifos 
je kontaktná insekticídna látka zo skupiny 
organofosfátov, ktorá pôsobí kontaktne ako 
neurotoxický jed do 60 dní. Účinná látka pô-
sobí len cez pôdu, nie je prijímaná rastlinnými 
pletivami a nie je toxická pre užitočný hmyz 
v nadzemných častiach rastlín. Prípravok sa 
aplikuje pri sejbe plodiny do riadku aplikáto-
rom granúl adaptovaným na sejačku v dávke 
8,0–10,0 kg/ha. Prípravok Kentaur® 5 G nemá 
žiadne obmedzenia pre pestovanie násled-
ných, náhradných ani susediacich plodín. Uve-
denie na trh a použitie prípravku Kentaur® 5 G 
je povolené na základe výnimky Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a to 
v termíne od 1. 3. 2017 do 28. 6. 2017.

Najkritickejším obdobím vo vývoji kukurice 
je interval od vzchádzania do kompletného 
uzavretia porastu, kedy je plodina najcitlivej-
šia na konkurenciu burín v boji o živiny, vodu 
a priestor. Pre úspešné zvládnutie tohto ob-
dobia prináša spoločnosť FMC Agro Slovensko 
riešenie v prípravku Successor® TX (petho-
xamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l), kto-
rý je určený na ničenie dvojklíčnolistových 
burín a niektorých jednoročných tráv v ku-
kurici. Obe účinné látky pôsobia najmä cez 
pôdu s reziduálnou účinnosťou, čo zabez-
pečuje kontrolu burín vzchádzajúcich vo vl-
nách, ako napríklad ježatka kuria. Prednos-
ťou prípravku Successor® TX je flexibilnosť 
použitia (preemergentne aj postemergent-
ne), dlhodobá účinnosť, široká kombinova-
teľnosť a kontrola etapovite vzchádzajúcich 
burín. Prípravok Successor® TX aplikujte pre-
emergentne do 3 dní po sejbe (BBCH 00–07)  

v dávke 4,0 l/ha, alebo postemergentne od 
prvého po štvrtý list kukurice (BBCH 11–14) na-
príklad v kombinácií Successor® TX 3,0 l/ha + 
Nico Super® 240 SC 0,17 alebo 0,25 l/ha (vyššia 
dávka pri výskyte pýru plazivého).

Riešením pre elimináciu trávovitých a niekto-
rých dvojklíčnolistových burín v kukurici je 
prípravok Nico Super® 240 SC (nicosulfuron 
240 g/l). Prípravok aplikujte postemergentne 
v štádiu 2–6 listov kukurice (BBCH 12–16), naj-
lepšie za teplého a vlhkého počasia v období 
aktívneho rastu burín. Najvhodnejší termín apli-
kácie proti pýru plazivému (0,25 l/ha) je v čase, 
keď 90 % výhonkov pýru je v dĺžke 10–15 cm.

Proti stále vážnejším škodám spôsobeným 
kukuričiarom koreňovým ponúkame riešenie 
v podobe prípravku Fury® 10 EW (zeta-cy-
permethrin 100 g/l). Fury® 10 EW je kontakt-
ný a požerový jed zo skupiny pyretroidov, 
určený proti živočíšnym škodcom. Plošná fo-
liárna aplikácia proti kukuričiarovi koreňové-
mu sa vykoná podľa signalizácie v rastovom 
štádiu od vyvinutého 2. listu až do konca vý-
voja metliny (BBCH 12–59), alebo v štádiu od 
ukončenia kvitnutia (BBCH 71–87).



Kompletná ochrana kukurice  
s prípravkami FMC Agro Slovensko
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko

Po viacerých rokoch sa nám pripomenula zima, ako si ju pamätáme z trochu 
dávnejších čias . Väčšina agronómov v tomto období vyriešila výber osív kuku-
rice a v najbližšej dobe bude aktuálna otázka ochrany porastov proti škodlivým 
činiteľom . Predpokladom vysokej a kvalitnej úrody, samozrejme s „požehnaním 
nebeského agronóma“ je okrem iného (výživa, pôda . .) dobre zvládnutá ochrana 
založených porastov . Spoločnosť FMC Agro Slovensko ponúka vo svojom port-
fóliu prípravky na kompletnú ochranu Vašich porastov kukuríc .



KUKURICA 
Poctivá ochrana 
porastov počas 
celej vegetácie 
z dielne FMC
FMC Agro Slovensko spol. s r.o. predstavuje portfólio svojich prípravkov na kompletnú ochranu 
kukurice od pôdnych škodcov až po herbicídne a insekticídne ošetrenia Vašich porastov.kukurice od pôdnych škodcov až po herbicídne a insekticídne ošetrenia Vašich porastov.

DRÔTOVCE A ĎALŠÍ PÔDNI ŠKODCOVIA
PÔDNY INSEKTICÍD

KENTAUR® 5 G
Účinná látka: chlorpyrifos 50 g/kg
Balenie: 25 kg vrecia

Granulovaný insekticíd určený pre pôdnu aplikáciu na kontrolu 
drôtovcov, lariev chrústov a iných pôdnych škodcov v kukurici, 
slnečnici a baklažánoch. Na základe výnimky MPaRV je aplikácia 
prípravku povolená od 1.3. 2017 do 28.6.2017.

Výhody
✓ Aplikovaný pri sejbe kukurice✓ Aplikovaný pri sejbe kukurice✓
✓ Rýchly a razantný účinok✓ Rýchly a razantný účinok✓
✓ Neovplyvňuje rastlinu kukurice✓ Neovplyvňuje rastlinu kukurice✓
✓ Netoxický pre užitočný hmyz✓ Netoxický pre užitočný hmyz✓
✓ Použiteľnosť v integrovanej ochrane✓ Použiteľnosť v integrovanej ochrane✓

ODPORÚČANÁ KOMBINÁCIA
SUCCESSOR® TX 3 l/ha + NICO SUPER® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha

(dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a viacročné trávy, pýr plazivý)

DVOJKLÍČNOLISTOVÉ A TRÁVOVITÉ BURINY
PRE A POSTEMERGENTNÁ REGULÁCIA BURÍN V KUKURICI

SUCCESSOR® TX
Účinná látka: pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l 
Balenie: 10 l kanister

Preemergetntný aj postemergentný herbicíd na likvidáciu dvojklíčno
listových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Výhody
✓ Kompletné ošetrenie kukurice proti dvoj a jednoklíčnolistovým 

burinám
✓ Možnosť aplikácie aj na vzídené buriny
✓ Účinok cez pôdu aj listy, reziduálne pôsobenie – zachytáva 

sekundárne zaburinenie
✓ Možnosť kombinovať s ďalšími účinnými látkami napr. nicosulfuron 

alebo mesotrione

JEDNOROČNÉ A TRVÁCE TRÁVOVITÉ BURINY
POSTEMERGENTNÁ REGULÁCIA BURÍN V KUKURICI

NICO SUPER® 240 SC
Účinná látka: nicosulfuron 240 g/l
Balenie: 1 l

Postemergentný herbicídny prípravok do kukurice určený na ničenie 
jednoročných a trvácich tráv, vrátane niektorých dvojklíčnolistových 
burín.

Výhody
✓ Účinne vyčistí porasty kukurice od jednoročných aj trvácich 

trávovitých burín
✓ Vhodný partner do kombinácií s ďalšími prípravkami 

napr.: Successor® TX.
✓ Široké aplikačné okno

KUKURIČIAR KOREŇOVÝ
KONTAKTNÝ A POŽEROVÝ INSEKTICÍD

FURY 10 EW
Účinná látka: zetacypermethrin 100 g/l
Balenie: 1 l

Kontaktný a požerový insekticídny prípravok na ochranu rôznych 
plodín proti cicavým a žravým škodcom, v kukurici určený proti 
imágam kukuričiara koreňového.

Výhody
✓ Pyretroidný prípravok s predĺženou dobou účinku – silný 

a razantný insekticídny účinok na široké spektrum škodcov.

Kontakty:

Obchod a marketing: Ing. Ladislav Hubenák, 0948 089 691, hubenak@fnagro.sk, ladislav.hubenak@fmc.com
FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29

Ing. Barbora Kocsis Kyzeková
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk
barbora.kyzekova@fmc.com

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

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

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

Zvýhodnené produktové balíčky prípravkov FMC do kukurice žiadajte u svojich distribútorov.

Successor TX Pack (4 l Nico Super® 240 SC + 60 l Successor® TX) na ošetrenie 20 ha kukurice.
VÝHODNÝ
BALÍČEK
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Na objasnenie príčiny zastavenia vývinu šúľ-
kov vo vývinovej fáze V14 sú predložené dve 
hypotézy, ktoré sa viažu na chemické zlože-
nie pomocných látok:
�� Prvá hypotéza znie, že produkcia etyléno-
xidu pri rozpade povrchovo aktívnej látky 
spôsobuje prerušenie vývinu vajíčok a de-
formáciu buniek.
�� Druhá hypotéza tvrdí, že voda zmýva ne-
iónové povrchovo aktívne látky z povrchu 
listeňov do vyvíjajúceho sa klasu a narúša 
tak celistvosť jeho buniek.

Abnormálny vývin šúľkov
Ak sú rastliny počas vývinu šúľkov vystavené 
stresu, môže dôjsť k ich abnormálnemu rastu. 
Spôsob, akým sa netypický vývin prejavuje, 
poukazuje na dĺžku pôsobenia a zdroj stresu, 
ktorému bola rastlina vystavená. Poškodenia 
spôsobené pri vývine klasu spravidla počas 
dozrievania rastliny nezmiznú, a tak budú 
tieto zmeny spôsobené stresom viditeľné 
aj po tom, ako prestanú pôsobiť na rastlinu. 
Rast klasu prebieha v jasne definovaných fá-
zach počas vývinu rastliny, takže abnormálne 
klasy slúžia ako záznam stresových udalostí, 

ktoré sa udiali počas vegetačného obdobia. 
Jednou takouto anomáliou je aj zastavenie 
vývinu klasov, niekedy nazývané aj „syndróm 
tupého šúľku“ (angl. blunt ear syndrome). 
Klasy so zastaveným vývinom sa vyznačujú 
kratšími šúľkami, menším počtom zŕn a zakr-
patenými špičkami. V niektorých prípadoch 
sa zrná v klasoch vôbec nevyvinú.

Dôvody zastavenia vývinu klasov neboli pre-
svedčivo dokázané. Keďže sa zvyšok postih-
nutých rastlín zvyčajne vyvinul normálne, 
odborníci sa domnievali, že problém sa prav-
depodobne objavil skôr ako dôsledok jedné-
ho stresového faktoru než nahromadením 
viacerých faktorov či pôsobením dlhodobé-
ho stresu.

Výskyt klasov so zastaveným vývinom sa 
zvýšil, keď sa okolo rokov 2007 a 2008 stalo 
používanie listových fungicídov bežnou pra-
xou. Fungicídy boli sprvu považované za jed-
nu z možných príčin zvýšeného výskytu šúľ-
kov so zastaveným vývinom. Po preskúmaní 
okolností spojených so zastavením vývinu 
klasov a preštudovaní ich tvorby sa však zis-
tilo , že vo všetkých prípadoch sa rast klasov 
zastavil za prítomnosti povrchovo aktívnej 
látky, presnejšie neiónovej povrchovo aktív-
nej látky z postreku.

Použitie listového fungicídu podľa návodu 
na etikete a bez pridanej povrchovo aktívnej 
látky nespôsobilo zastavenie vývinu klasov. 
Zastavenie vývinu bolo spojené s foliárnym 
ošetrením počas špecifickej doby - okolo vý-
vinovej fázy V14.

Neiónové povrchovo aktívne látky 
aplikované pred vznikom metlín
Po prvých hláseniach o zastavení vývinu kla-
sov z roku 2007 na poliach, kde boli použité lis-
tové fungicídy, vykonali výskumní pracovníci 
z Purdue University sériu terénnych testov za-
meraných na zastavenie vývinu klasov a jeho 

spojitosť s foliárnym ošetrením. Výskumníci 
z Purdue vo svojich štúdiách testovali tri aktív-
ne zložky fungicídov. Fungicídy boli použité 
v kombinácii s insekticídom, s plodinovým ole-
jom, s tým istým insekticídom spolu s plodino-
vým olejom, s neiónovou povrchovo aktívnou 
látkou a s insekticídom spolu s neiónovou po-
vrchovo aktívnou látkou. Všetky typy ošetrenia 
boli aplikované počas vývinovej fázy V14. Kla-
sy boli päť dní po aplikácii ošetrenia a po do-
zretí zozbierané na účely podrobných meraní.

Výsledky ukázali, že použitie samotného fun-
gicídu, poprípade v kombinácii s insekticídom, 
nespôsobilo zastavenie vývinu klasov. Zasta-
vený vývin sa objavil v tých prípadoch, kedy 
použité ošetrenie obsahovalo dodatočnú po-
mocnú látku. Zastavenie vývinu klasov bolo 
v týchto štúdiách omnoho častejšie spojené 
s použitím neiónovej povrchovo aktívnej látky 
než pri použití koncentrátu plodinového oleja.

Foliárne ošetrenia s použitím neiónovej po-
vrchovo aktívnej látky boli spojené s nižším 
celkovým počtom zŕn na klas. Tieto výsledky 
sú dôležité hlavne z agronomického hľadis-
ka, keďže počet zŕn je primárnym ukazovate-
ľom úspešnosti úrody. Niektoré publikované 
výskumné štúdie ukázali, že počet zŕn na jed-
notku výmery určuje približne 85 % potenci-
álnej úrody, pričom zvyšných 15 % je spoje-
ných s hmotnosťou individuálnych klasov.

Ďalšie štúdie uskutočnené vo viacerých lo-
kalitách na Stredozápade USA priniesli po-
dobné výsledky, kedy rastliny vo vývinových 
fázach V12–V14, ktoré boli ošetrené spolu 
s povrchovo aktívnou látkou, vykazovali zvý-
šené percento klasov so zastaveným vývi-
nom v porovnaní s rastlinami bez ošetrenia. 
V týchto štúdiách bol testovaný strobilurí-
nový fungicíd pyraclostrobín v spojení s ne-
iónovou povrchovo aktívnou látkou. Pyra-
clostrobín s neiónovou povrchovo aktívnou 
látkou bol aplikovaný na kukuricu vo vývino-
vých fázach V8, V10, V12, V14, V16 a VT.

Po ošetrení pyraclostrobínom s neiónovou po-
vrchovo aktívnou látkou bolo najvyššie percen-
to klasov so zastaveným vývinom zaznamena-
né pri kukurici vo vývinových fázach V12–V14.

Zastavený vývin klasov bol zaznamenaný 
iba pri kukurici, na ktorej ošetrenie bola po-
užitá neiónová povrchovo aktívna látka, pri 

Reakcia šúľkov kukurice  
na foliárne ošetrenie
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

Ak sú rastliny počas vývinu šúľkov vystavené stresu, môže dôjsť k ich abnor-
málnemu (netypickému) rastu . Potenciálna úroda môže byť značne nižšia, 
pretože zrná vhodné na zber sú menšie . Použitie foliárnych ošetrení, ktoré 
obsahujú neiónové povrchovo aktívne látky (tenzidy), je pred vznikom metlín 
spojené so zastavením vývinu šúľkov . Kukurica, ktorá sa nachádza vo vývino-
vých fázach V12–V14, je obzvlášť citlivá na expozíciu neiónovým povrchovo 
aktívnym látkam . Variabilita reakcie šúľkov so zastaveným vývinom zistená pri 
výskumoch vo viacerých lokalitách naznačuje, že pri určovaní rizika poškode-
nia môže zohrávať úlohu aj prostredie . 

Obr. 1: Závažný prípad zastavenia vývinu ku-
kuričného klasu, pri ktorom sa nevyvinuli zrná.



Ochrana

9Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2017Reakcia šúľkov kukurice na foliárne ošetrenie

kukurici ošetrenej samotným fungicídom sa 
zastavený vývin klasov nevyskytol. Výsledky 
tejto štúdie jednoznačne poukazujú na to, 
že neiónová povrchovo aktívna látka alebo 
niektorá jej súčasť je zodpovedná za zasta-
venie vývinu kukuričných klasov v reakcii 
na ošetrenie.

Táto štúdia bola realizovaná v piatich lokali-
tách naprieč Stredozápadom USA. Zaujíma-
vosťou je, že maximálny počet klasov so za-
staveným vývinom sa pohybuje od spodnej 
hranice 10 % v lokalite Geneva v štáte Min-
nesota až po vrchnú hranicu 60 % v lokalite 
Fishers v štáte Indiana. Variabilita výsledkov 
naprieč týmito lokalitami naznačuje, že vývi-
nová fáza kukurice počas aplikácie ošetrenia 
nemusí byť jediným zásadným faktorom ur-
čujúcim vznik klasov so zastaveným vývinom; 
úlohu môžu zohrávať aj faktory prostredia.

Chemické zloženie pomocných látok
Mnohé postrekové zmesí obsahujú v koneč-
nom zložení pomocné látky či emulgátory, 
pričom produkty s takýmto zložením majú 
podobné vlastnosti ako produkty s neióno-
vými povrchovo aktívnymi látkami. Cieľom 
pomocnej látky je napomôcť správnemu na-
miešaniu zmesi, tvorbe suspenzie a aplikácii 
aktívnej zložky, pričom zamýšľaným účinkom 
je dostať čím viac aktívnej zložky na určené 
miesto v rastline.

Pomocné látky sú navrhované tak, aby jed-
na časť ich molekuly mala väčšiu polaritu 
a pomohla tak rozpustiť a rozptýliť látku vo 
vode. Súčasťou pomocných látok je lipofilný 
chvost, ktorý napomáha pri rozpúšťaní ale-
bo rozptýlení aktívnej zložky v nepolárnych 
materiáloch, ako sú kutikuly či membrány 
rastlín. Každý typ pomocných látok má špe-
cifickú výbavu fyzikálnych vlastností, vďaka 
ktorým sa najlepšie hodí na konkrétny účel. 
V prípade chemikálií určených na ochranu 
rastlín sú preferovanými pomocnými látkami 
neiónové povrchovo aktívne látky, keďže ich 

molekuly nemajú žiaden iónový náboj, ktorý 
by obmedzoval ich prenikanie cez kutikulu či 
membránu rastliny, sú však dostatočne roz-
pustné vo vode a „kombinovateľné“ s nepo-
lárnymi molekulami, takže im pomáhajú ľah-
ko preniknúť do aktívneho miesta v rastline.

Dve hypotézy na určenie príčiny  
zastavenia vývinu klasov vo fáze V14
Po preskúmaní chemického zloženia pomoc-
ných látok možno stanoviť niekoľko hypotéz, 
prečo aplikácia neiónovej povrchovo aktív-
nej látky na kukuricu vo vývinovej fáze V14 
môže spôsobiť zastavenie vývinu klasov.

Prvá hypotéza je priamo spojená s chemic-
kou štruktúrou neiónových povrchovo ak-
tívnych látok. „Vodomilná“ časť molekúl ne-
iónovej povrchovo aktívnej látky obsahuje 
reťazec navzájom spojených etoxy-substitu-
entov. Atóm kyslíka v každej etoxy-jednotke 
je jej nevyhnutnou súčasťou zlepšujúcou roz-
pustnosť vo vode samotnej povrchovo ak-
tívnej látky a akejkoľvek látky, ktorá je s ňou 
spojená. Neiónová povrchovo aktívna látka 
sa v rastline rozloží. Jedným z produktov roz-
kladu je etylénoxid. Etylénoxid je prirodzený 
rastlinný hormón, ktorý zamedzuje tvorbe 
vajíčok, spôsobuje výskyt partenokarpic-
kých zŕn (zŕn bez oplodnených embryí) a za-
príčiňuje zastavenie vývinu zŕn. Všetky tieto 
znaky sú zhodné s prejavmi zastaveného 
vývinu klasov.

Druhá hypotéza tvrdí, že voda zmýva ne-
iónovú povrchovo aktívnu látku z povrchu 
listeňa do vyvíjajúceho sa klasu a pozmeňuje 
celistvosť jeho buniek. Produkty na ochra-
nu plodín postrekované po vzídení rastliny 
aplikujú chemikáliu prevažne na vrchnú časť 
listu. Pri dažďoch či zavlažovaní kukuričného 
poľa je voda kvôli štruktúre listu nútená ste-
kať smerom k jeho hlavnej žilke a ďalej dolu 
k axile (obr. 3). Akákoľvek chemikália zmytá 
z povrchu ošetreného listu sa nahromadí 
v prúde stekajúcej vody.

Keď sa tento prúd dostane k axile listu, neióno-
vá povrchovo aktívna látka môže mať v tomto 
bode dostatočnú lipofilitu na to, aby sa pridru-
žila k bunkám formujúcim listene a pletivá, kto-
ré sa napokon stanú klasom určeným na zber. 
Približne vo fáze V14 výhonok klasu fyzicky 
vystúpi spoza listovej pošvy. V tejto vývinovej 
fáze sú bunky nevyhnutné pre vznik vajíčka, 
šúľkov a blizien priamo v ceste vodného prú-
du a môžu z neho extrahovať časť povrchovo 
aktívnej látky. Keď rastlina pokračuje vo vývine 
po dosiahnutí fázy V14, tieto dôležité bunky 
sa už nachádzajú nad miestom, cez ktoré te-
čie vodný prúd, a teda žiadna chemikália sa 
do pletív nevstrebe a následný rast pokračuje 
normálne. V prípade rastlín vo vývinovej fáze 
skoršej ako V14 je výhonok klasu schovaný 
v listovej pošve a dôležité bunky sú takto chrá-
nené, a keďže voda tečie nad vyvíjajúcim sa 
klasom, chemikália sa do týchto citlivých pletív 
nevstrebe a následný rast pokračuje normálne.

Pozorovania rastu klasov počas výskumnej štú-
die na Purdue sa prikláňajú k hypotéze, že ne-
iónová povrchovo aktívna látka preniká do bu-
niek klasu. V závere tejto štúdie výskumníci 
referovali, že vo vývinovej fáze V14 bola for-
mácia vajíčok pozdľž celého klasu dokončená, 
na spodnej časti klasu sa na vajíčkach začali 
predlžovať blizny a konce výhonkov klasu boli 
akurát viditeľné spoza listovej axily (obr. 3). 

Záver
Na záver možno zhrnúť, že na určenie kon-
krétnejších príčin zastavenia vývinu klasov by 
mala byť táto tematika podrobnejšie preskú-
maná. V doterajších štúdiách sa však podarilo 
určiť dva prvky spojené so vznikom klasov sa 
zostaveným vývinom. Pri vzniku klasov so za-
staveným vývinom musia byť prítomné tieto 
dva faktory: (1) prítomnosť povrchovo aktívnej 
látky a (2) aplikácia ošetrenia s jej obsahom 
v kritickom štádiu vývinu, okolo vývinovej 
fázy V14, kedy sa výhonky klasu vynárajú, ale-
bo budú čoskoro vynárať spoza listovej pošvy.



Obr. 2: Poškodené klasy a normálny klas z poľa, na ktorom bol vykonaný postrek listov v roku 
2008, postrek bol vykonaný pred vznikom metlín a obsahoval povrchovo aktívnu látku

Obr. 3: Rastlina kukurice s výhonkom klasu  
vystupujúcim z axily listu
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Najlepšie či najvhodnejšie riešenie?
Spoločnosť RWA SLOVAKIA prichádza aj 
v tomto roku s bohatou ponukou produktov, 
ktoré otestovala vo viacerých regiónoch Slo-
venska. Pri otázke pestovateľa či to čo mu po-
núkame je najlepšie riešenie zvyčajne odpo-
vedáme, že to čo mu ponúkame je s ohľadom 
na jeho podmienky najvhodnejšie riešenie. 
Kedykoľvek budete mať pocit že potrebujete 
poradiť, slobodne kontaktujte našich regi-
onálnych zástupcov a promotérov. Nezjedli 
všetku múdrosť sveta, no sú spravidla z prís-
lušného regiónu a s ohľadom na to vám určite 
vyberú to najvhodnejšie riešenie.

Mikrogranulované hnojivá
Napriek tomu že sme svedkami podstatne 
nižších cien zásobných hnojív ako sme boli 
zvyknutí za posledné roky, téma mikrogra-
nulovaných hnojív naberá na význame vďaka 
možnosti presného dávkovania živín priamo 
do osivového lôžka, teda do bezprostred-
nej blízkosti osiva. V ponuke RWA SLOVAKIA 
nájdete aj tento rok 4 rôzne druhy mikro-
granulátov, z toho v jednom prípade s 50% 
obsahom humínových kyselín a tiež varian-
tu s obsahom absorbentu vody (hydrogélu) 
schopného viazať vlahu pre potreby osiva 
v tom najrannejšom štádiu.

Aplikáciou pri presnom výseve kukurice ale-
bo slnečnice zbadáte zmeny (rozdiely) na po-
rastoch veľmi rýchlo aj vďaka maximu prija-

teľného fosforu a zinku, ktoré tieto produkty 
poskytujú. Varianta s obsahom humátov úči-
nok ešte znásobuje, keďže humínové kyseli-
ny dokážu vďaka chemicko-biologickým re-
akciám sprístupniť aj dlhodobo nedostupné 
živiny, ktoré zreagovali v pôde do zložitých 
molekúl (neprístupných foriem živín). V prí-
pade že nemáte na sejačke dávkovač na mik-
rogranulát, využite našu ponuku dodania 
dávkovača zdarma pri objednávke zmluvné-
ho množstva, či už jednorázovo alebo s mož-
nosťou rozloženia na 3 ročné obdobie.

FIX-H+N®
Počas RWA seminárov si mnohí z vás mohli 
vypočuť zaujímavú prednášku Mgr. Novot-
ného z firmy Monas Technology z Českej 
republiky, ktorá v spolupráci s Mikrobiolo-
gickým ústavom akadémie vied ČR vyrába 
bakteriálne prípravky schopné ochraňovať 
korene rastlín od patogénov a zároveň upra-
vovať pH v okolí koreňovej sústavy.

Zástupca firmy Monas Technology pre SR, 
spoločnosť RWA SLOVAKIA v rámci jarnej po-
nuky prináša vynikajúci dvojzložkový pro-
dukt FIX-H+N®. Jeho prvá bakteriálna zložka 
FIX-H chráni korene kukurice proti hubo-
vým chorobám a zlepšuje dostupnosť živín 
(baktérie rozkladajú zložité molekuly - neprí-
stupné živiny). Druhá bakteriálna zložka FIX-N 
zlepšuje imunitu rastlín (baktérie produku-
jú rastlinné hormóny). Zároveň zložka FIX-N 

dokáže viazať vzdušný dusík do pôdy, kedy 
pri dobrých vodo-vzdušných podmienkach 
dokážu baktérie naviazať 15–40 kg N/ha. Prí-
pravok FIX-H+N® aplikujeme preemergentne, 
prípadne skoro postemergentne (máj-jún) 
s dávkou 200–600 l vody/ha.

Listová výživa
Téma listovej výživy by jednoznačne nemala 
byť podceňovaná aj vzhľadom na výkyvy po-
časia, ktoré sa za posledné roky stali viac-me-
nej pravidlom. V tomto prípade zvykneme od-
porúčať 2 overené produkty v rôznej forme.

V prípade kryštalických vodorozpustných lis-
tových hnojív s vysokou nutričnou hodnotou 
je to NPK 13-40-13 + 1 MgO + 1 S + kom-
pletné mikroživiny (Zn, Fe, Cu, Mn, Mo). Ide 
o riešenie s pohotovým nástupom účinku 
a plnohodnotným zúžitkovaním živín. Pri 
odporúčanej dávke 5,0 kg/ha s istotou vaša 
investícia pri plnohodnotnom nutričnom sti-
mule nepresiahne hodnotu 15–16 €/ha.

Osvedčeným riešením s vynikajúcimi vý-
sledkami za posledných 5 rokov je organic-
ko-minerálne listové hnojivo Rokohumin. 
Predstavuje komplex 10 druhov živín, ktorý 
je zároveň obohatený o 2 dôležité biostimu-
lanty (aminokyseliny a humínové kyseliny). 
To všetko v 1 produkte s univerzálnym pou-
žitím a miešateľnosťou so všetkými druhmi 
pesticídov. Kúpou tohto produktu sa zároveň 
navzájom podporíme, keďže sa jedná o slo-
venský výrobok.

Mnohí z vás stoja pred dilemou koľko a akým 
spôsobom investovať do výživy či ochrany 
rastlín. Kontaktujte našich obchodných zá-
stupcov. Vyžiadajte si ceny, obchodné pod-
mienky a využite možnosť získať zaujímavé 
zľavy ešte pred začiatkom sezóny. Som pre-
svedčený že je z čoho vyberať.



Ak chceme dosahovať nové výsledky  
- nemôžeme robiť veci starým spôsobom
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Je začiatok marca a viacerí z nás sa zúčastnili rôznych odborných seminárov 
na ktorých sa prednášajúci snažia dokázať, že robia veci najlepšie, najrých-
lejšie či nebodaj najlacnejšie . Poznáte tú atmosféru - z každej strany sa na vás 
valia informácie a vy sa už v prvej polovici seminára dostávate do stavu, kedy 
ste z tejto záplavy produktov zmätený a už vôbec si nedokáže vybrať . Rieše-
nie? Ideálne neexistuje - majte však oči otvorené, v ponuke je veľa produktov 
u ktorých bola za posledné roky preukázaná veľmi dobrá návratnosť investo-
vaných prostriedkov . Zároveň platí, že ak budeme robiť veci starým spôsobom, 
budeme vždy dosahovať staré výsledky . Ak chceme dosahovať nové výsledky, 
musíme veci robiť novým (iným) spôsobom .

MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVÁ
Maximum prijateľnej výživy

PRESNÉ DÁVKOVANIE ŽIVÍN / NUTRIČNÁ HODNOTA
 ♦ aplikujeme do pôdy priamo k osivu (aplikátor na 

mikrogranulát)
 ♦ vysoká rentabilita investície do výživy (maximum 

prijateľného fosforu a zinku)

RWA NUTRI START / RWA 
AGRI START HUMI PLUS

kukurica 
slnečnica

zemiaky 
cukr. repa

N 8 + P 35 + Zn 2 + Fe 1

20 - 25 kg 20 - 30 kg

N 8 + P 35 + Zn 2 + Fe 1 
+ absorbent vody

N 12 + P 41 + S 5 + Mg 2 + Mn 1 
+ Zn 0,2 + Cu 0,08

N 8 + P 28 + 50 % humínové 
kyseliny

FIX-H+N®
Biologická ochrana koreňovej sústavy / zlepšenie 

príjmu živín

2 zložkový biologický prípravok určený na 

ošetrenie zrnovej a silážnej kukurice

FIX-H
 ♦ chráni korene rastlín proti hubovým chorobám
 ♦ upravuje pH v oblasti koreňovej sústavy
 ♦ zlepšuje dostupnosť živín (baktérie rozkladajú zložité 

molekuly - neprístupné živiny)

FIX-N
 ♦ zlepšuje imunitu rastlín (baktérie produkujú rastlinné 

hormóny)
 ♦ baktérie viažu vzdušný dusík (pri dobrých vodo-

vzdušných podmienkach dokážu baktérie naviazať cca 
15 - 40 kg N/ha)

Aplikácia
0,5 lit FIX-H  +  0,5 lit FIX-N  (200 - 600 lit. vody)
PRE-emergentne / skoro POST-emergentne (Máj-Jún)

www.rwa.sk

Rovnaké množstvo hnojiva má v prípade mikrogranúl 
20-krát väčšie pokrytie plochy koreňovej sústavy a kontakt 
s pôdou a vodou ako pri bežne používaných hnojivách

Sada aplikátorov na 6 radový presný sejací stroj
 ♦ pri objednávke 9 ton hnojiva - zdarma k hnojivu
 ♦ zmluva na ročný odber 3 tony počas 3 rokov - zdarma k 

hnojivu

H

N

Registračný pokus 2014
Po ošetrení prípravkom FIX H+N sú viditeľné rozdiely ako 
aj v poraste kukurice, tak aj na veľkosti zrelých šuľkov.

FIX H+N

FIX H+N



MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVÁ
Maximum prijateľnej výživy

PRESNÉ DÁVKOVANIE ŽIVÍN / NUTRIČNÁ HODNOTA
 ♦ aplikujeme do pôdy priamo k osivu (aplikátor na 

mikrogranulát)
 ♦ vysoká rentabilita investície do výživy (maximum 

prijateľného fosforu a zinku)

RWA NUTRI START / RWA 
AGRI START HUMI PLUS

kukurica 
slnečnica

zemiaky 
cukr. repa

N 8 + P 35 + Zn 2 + Fe 1

20 - 25 kg 20 - 30 kg

N 8 + P 35 + Zn 2 + Fe 1 
+ absorbent vody

N 12 + P 41 + S 5 + Mg 2 + Mn 1 
+ Zn 0,2 + Cu 0,08

N 8 + P 28 + 50 % humínové 
kyseliny

FIX-H+N®
Biologická ochrana koreňovej sústavy / zlepšenie 

príjmu živín

2 zložkový biologický prípravok určený na 

ošetrenie zrnovej a silážnej kukurice

FIX-H
 ♦ chráni korene rastlín proti hubovým chorobám
 ♦ upravuje pH v oblasti koreňovej sústavy
 ♦ zlepšuje dostupnosť živín (baktérie rozkladajú zložité 

molekuly - neprístupné živiny)

FIX-N
 ♦ zlepšuje imunitu rastlín (baktérie produkujú rastlinné 

hormóny)
 ♦ baktérie viažu vzdušný dusík (pri dobrých vodo-

vzdušných podmienkach dokážu baktérie naviazať cca 
15 - 40 kg N/ha)

Aplikácia
0,5 lit FIX-H  +  0,5 lit FIX-N  (200 - 600 lit. vody)
PRE-emergentne / skoro POST-emergentne (Máj-Jún)

www.rwa.sk

Rovnaké množstvo hnojiva má v prípade mikrogranúl 
20-krát väčšie pokrytie plochy koreňovej sústavy a kontakt 
s pôdou a vodou ako pri bežne používaných hnojivách

Sada aplikátorov na 6 radový presný sejací stroj
 ♦ pri objednávke 9 ton hnojiva - zdarma k hnojivu
 ♦ zmluva na ročný odber 3 tony počas 3 rokov - zdarma k 

hnojivu

H

N

Registračný pokus 2014
Po ošetrení prípravkom FIX H+N sú viditeľné rozdiely ako 
aj v poraste kukurice, tak aj na veľkosti zrelých šuľkov.

FIX H+N

FIX H+N
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Kukurica - herbicídy Informácie uverejnené v tomto prehľade majú len in-
formatívny charakter. Pred použitím prípravku si vždy 
prečítajte označenie a informácie, uvedené na etikete.

Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku HRAC
Obmedzenie Zástupca
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Termín aplikácie
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Dávka prípravku 
na 1 ha/postreková 

kvapalina 
Ochranná doba (dni)
Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha  
(bez DPH)

Podmienky pre aplikáciu

 
(°C)

C
(hod.)

Príjem  
účinnej 

látky 
pôda:list 

%
Reziduálna 

účinnosť

Orientačná účinnosť na buriny: ��� výborná, �� dobrá, � slabá, o nedostatočná, neúčinkuje 
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ADENGO SC 
225 g/l isoxaflutole,  F 
90 g/l thiencarbazone,  B 
150 g/l cyprosulfamide 
(safener)
PHO Bayer

SC

  PRE do 3–5 dní po výseve 
  SPOST do 3 listov kukurice 

(BBCH 13), dvojklíčnolistové 
buriny do 4 pravých listov, 
jednoročné trávy do 3 listov

1 0,4 l/200–400 l
64 €

•  Kvalitná príprava pôdy a dostatočná 
pôdna vlhkosť zvyšujú účinnosť

•  Reaktivácia účinnosti po dažďových zráž-
kach (10–15 mm do 14 dní od aplikácie)

  
1,5

70:30
6–8 týždňov

��� �� �§ �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �§ ��

Odporúčané kombinácie: ™ PRE DAM 390, glyphosate

AFALON 45 SC 
450 g/l linuron C
SPe ADAMA

SC   PRE do 3 dní po sejbe 1 1,5–2,0 l/400–600 l
42–56 €

•  Dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd
•  Dodržať odporúčanú hĺbku výsevu
•  Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky 

po aplikácii zvyšujú účinnosť 
•  Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu 

uvedeného rozsahu dávok

80:20
3–4 mesiace

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

AKRIS 
280 g/l dimethenamid-P,  K 
250 g/l terbuthylazine  C
PHO|SPe BASF

SE

  PRE
  SPOST do 6 listov kukurice 

(BBCH 16), ježatka do 2. listu, 
dvojklíčnolistové buriny max. 
do 2 pravých listov 

1 2,0–3,0 l/200–400 l
37–55 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd
•  Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky 

po aplikácii zvyšujú účinnosť 
•  Pri POST TM zabezpečuje reziduálny účinok

 
2

80:20
Niekoľko 
týždňov

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

ARIGO 51 WG 
360 g/kg mesotrione,  F 
120 g/kg nicosulfuron,  B 
30 g/kg rimsulfuron B
PHO|SPe MV-servis

WG

  POST od 2. do 8. listu 
(BBCH 12–18)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–5 
listov, trávovité buriny 3–5 listov 
(výška 15–20 cm)

1
330 g + 0,1% TREND 90 

200–400 l
70 €

•  Po chladnej perióde (teploty nižšie ako 10 
°C) alebo dlhšom období zrážok ošetrujte 
až po obnovení rastu a vytvorení voskovej 
vrstvičky na listoch kukurice

•  Neaplikovať na vlhké rastliny (po rose 
alebo po daždi)

•  Aplikujte vždy sa zmáčadlom TREND

10–25 °C
3

20:80
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ARRAT 
500 g/kg dicamba,  O 
250 g/kg tritosulfuron B
PHO|SPe BASF

WG
  POST od 3. do 5. listu kukurice 

(BBCH 13–15)
•  Buriny 2–6 listov

1 0,2 kg/200–400 l + z
20 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt
•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny
•  V prípade horších klimatických podmie-

nok aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C
4

10:90
 

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

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo) ™ POST 0,2 kg + 0,5 l DASH (zmáčadlo)

ASPECT PRO 
200 g/l flufenacet,  K 
333 g/l terbuthylazine C
PHO|SPe ASRA

SC

  POST od fázy, kedy 1 list vyrastá 
z koleoptylu do 5. listu kukurice 
(BBCH 10–15)

•  Jednoročné dvojklíčnolistové 
buriny do 4 pravých listov

1 1,5 l/200–400 l
 

•  Dostatočná pôdna vlhkosť  
2

80:20
 

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

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,5 l + 1,5–2,2 l LAUDIS OD

BALATON PLUS 
300 g/l pethoxamid,  K 
187,5 g/l terbuthylazine  C
 Dow AgroSciences

SE
  PRE do 3 dní po zasiatí
  POST od prvého až po štvrtý list 

kukurice (BBCH 10–14)

1× za  
2 roky

4,0 l/200–400 l
 

•  Pôda bez hrúd, dostatočná pôdna vlhkosť
•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú 

účinnosť

 
2

80:20
6–8 týždňov

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

BROMOTRIL 25 SC 
250 g/l bromoxynil C

ADAMA
SC   POST do výšky kukurice 20 cm 

•  Buriny 2–4 listy
1 1,1–1,3 l/350–400 l

29–34 €

•  Zabezpečiť dôkladné pokrytie listovej 
plochy burín 

•  Účinok priaznivo ovplyvňuje vyššia teplo-
ta a slnečný svit pri a po aplikácii 

•  Vyššiu dávku prípravku na urastenejší 
buriny

7–23 °C
2 

0:100
0
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Odporúčané kombinácie:  ™ POST 1,0–1,3 l + 1,0–1,5 l NICOGAN 40 OD

CALLAM 
600 g/kg dicamba,  O 
125 g/kg tritosulfuron  B
PHO Sumi Agro

WG
  POST 4–6 listov kukurice 

(BBCH 14–16)
•  Buriny 2–4 listy

1× 
0,4 kg

0,3–0,4 kg/250–400 l
30–40 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt
•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny
•  V prípade horších klimatických podmie-

nok aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C
4

10:90
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Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,3–0,4 kg + 0,1–0,15 % SPARTAN (zmáčadlo) ™ POST 0,3–0,4 kg + 1,0–1,5 l NISSHIN 4 SC

Kukurica - herbicídy
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Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2016. Má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, 
v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza 
(R) Pripravovaná registrácia

Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku HRAC
Obmedzenie Zástupca
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Dávka prípravku 
na 1 ha/postreková 

kvapalina 
Ochranná doba (dni)
Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha  
(bez DPH)

Podmienky pre aplikáciu

 
(°C)

C
(hod.)

Príjem  
účinnej 

látky 
pôda:list 

%
Reziduálna 

účinnosť

Orientačná účinnosť na buriny: ��� výborná, �� dobrá, � slabá, o nedostatočná, neúčinkuje 
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ADENGO SC 
225 g/l isoxaflutole,  F 
90 g/l thiencarbazone,  B 
150 g/l cyprosulfamide 
(safener)
PHO Bayer

SC

  PRE do 3–5 dní po výseve 
  SPOST do 3 listov kukurice 

(BBCH 13), dvojklíčnolistové 
buriny do 4 pravých listov, 
jednoročné trávy do 3 listov

1 0,4 l/200–400 l
64 €

•  Kvalitná príprava pôdy a dostatočná 
pôdna vlhkosť zvyšujú účinnosť

•  Reaktivácia účinnosti po dažďových zráž-
kach (10–15 mm do 14 dní od aplikácie)

  
1,5

70:30
6–8 týždňov

��� �� �§ �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �§ ��

Odporúčané kombinácie: ™ PRE DAM 390, glyphosate

AFALON 45 SC 
450 g/l linuron C
SPe ADAMA

SC   PRE do 3 dní po sejbe 1 1,5–2,0 l/400–600 l
42–56 €

•  Dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd
•  Dodržať odporúčanú hĺbku výsevu
•  Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky 

po aplikácii zvyšujú účinnosť 
•  Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu 

uvedeného rozsahu dávok

80:20
3–4 mesiace
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AKRIS 
280 g/l dimethenamid-P,  K 
250 g/l terbuthylazine  C
PHO|SPe BASF

SE

  PRE
  SPOST do 6 listov kukurice 

(BBCH 16), ježatka do 2. listu, 
dvojklíčnolistové buriny max. 
do 2 pravých listov 

1 2,0–3,0 l/200–400 l
37–55 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd
•  Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky 

po aplikácii zvyšujú účinnosť 
•  Pri POST TM zabezpečuje reziduálny účinok

 
2

80:20
Niekoľko 
týždňov
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ARIGO 51 WG 
360 g/kg mesotrione,  F 
120 g/kg nicosulfuron,  B 
30 g/kg rimsulfuron B
PHO|SPe MV-servis

WG

  POST od 2. do 8. listu 
(BBCH 12–18)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–5 
listov, trávovité buriny 3–5 listov 
(výška 15–20 cm)

1
330 g + 0,1% TREND 90 

200–400 l
70 €

•  Po chladnej perióde (teploty nižšie ako 10 
°C) alebo dlhšom období zrážok ošetrujte 
až po obnovení rastu a vytvorení voskovej 
vrstvičky na listoch kukurice

•  Neaplikovať na vlhké rastliny (po rose 
alebo po daždi)

•  Aplikujte vždy sa zmáčadlom TREND

10–25 °C
3
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ARRAT 
500 g/kg dicamba,  O 
250 g/kg tritosulfuron B
PHO|SPe BASF

WG
  POST od 3. do 5. listu kukurice 

(BBCH 13–15)
•  Buriny 2–6 listov

1 0,2 kg/200–400 l + z
20 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt
•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny
•  V prípade horších klimatických podmie-

nok aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C
4

10:90
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Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo) ™ POST 0,2 kg + 0,5 l DASH (zmáčadlo)

ASPECT PRO 
200 g/l flufenacet,  K 
333 g/l terbuthylazine C
PHO|SPe ASRA

SC

  POST od fázy, kedy 1 list vyrastá 
z koleoptylu do 5. listu kukurice 
(BBCH 10–15)

•  Jednoročné dvojklíčnolistové 
buriny do 4 pravých listov

1 1,5 l/200–400 l
 

•  Dostatočná pôdna vlhkosť  
2
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Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,5 l + 1,5–2,2 l LAUDIS OD

BALATON PLUS 
300 g/l pethoxamid,  K 
187,5 g/l terbuthylazine  C
 Dow AgroSciences

SE
  PRE do 3 dní po zasiatí
  POST od prvého až po štvrtý list 

kukurice (BBCH 10–14)

1× za  
2 roky

4,0 l/200–400 l
 

•  Pôda bez hrúd, dostatočná pôdna vlhkosť
•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú 

účinnosť

 
2

80:20
6–8 týždňov
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BROMOTRIL 25 SC 
250 g/l bromoxynil C

ADAMA
SC   POST do výšky kukurice 20 cm 

•  Buriny 2–4 listy
1 1,1–1,3 l/350–400 l

29–34 €

•  Zabezpečiť dôkladné pokrytie listovej 
plochy burín 

•  Účinok priaznivo ovplyvňuje vyššia teplo-
ta a slnečný svit pri a po aplikácii 

•  Vyššiu dávku prípravku na urastenejší 
buriny

7–23 °C
2 
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Odporúčané kombinácie:  ™ POST 1,0–1,3 l + 1,0–1,5 l NICOGAN 40 OD

CALLAM 
600 g/kg dicamba,  O 
125 g/kg tritosulfuron  B
PHO Sumi Agro

WG
  POST 4–6 listov kukurice 

(BBCH 14–16)
•  Buriny 2–4 listy

1× 
0,4 kg

0,3–0,4 kg/250–400 l
30–40 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt
•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny
•  V prípade horších klimatických podmie-

nok aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C
4

10:90
 

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

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,3–0,4 kg + 0,1–0,15 % SPARTAN (zmáčadlo) ™ POST 0,3–0,4 kg + 1,0–1,5 l NISSHIN 4 SC

Kukurica - herbicídy
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Ako Moddus pôsobí? 
Skracuje rastliny, zvyšuje odolnosť voči po-
liehaniu.

Rastliny obsahujú rastové hormóny giberi-
liny, ktoré podporujú ich predlžovací rast. 
Účinná látka trinexapac-ethyl v prípravku 
Moddus je rastovým retardantom, ktorý 
efektívne inhibuje syntézu týchto rastových 
hormónov a tým dochádza k zastaveniu pre-
dlžovacieho rastu rastlín. Je prijímaný pre-
dovšetkým zelenými časťami rastlín, kde je 
rýchlo rozvádzaný do meristematických ple-
tív. Tam spôsobuje zbrzdenie predlžovania 
stonkových internódií. Zabrzdenie rastu ve-
die k zníženiu ich výšky a zvyšuje sa odolnosť 
proti poliehaniu.

Kedy aplikovať? 
Optimálnym termínom aplikácie je BBCH 31.

Skorý termín aplikácie (BBCH 31–32) výrazne 
skracuje spodné internódia, zosilňuje steblo, 
má významný vplyv na rast koreňového sys-
tému a ukotvenie rastlín v pôde. Rastliny tak 
lepšie hospodária s vodou, čo sa priaznivo 
prejavuje na výške úrody. Hlavným odpo-
rúčaním spoločnosti Syngenta je aplikácia 
Moddusu vo vývojovej fáze prvého kolienka 
(BBCH 31), ktorá vzhľadom k pozvoľnému 
uvoľneniu účinnej látky zaisťuje maximálne 
spevnenie stebla a skrátenie spodných in-
ternódií, a tým zabezpečí najvyššiu odolnosť 
proti poliehaniu. Neskorší termín aplikácie 
(BBCH 33–35) má vplyv na skrátenie horných 
internódií a celkové skrátenie výšky porastu. 
Vplyv na zosilnenie stebla a rozvoj koreňovej 
sústavy teda nie je tak výrazný.

Kde je možné Moddus použiť? 
Vo všetkých obilninách.

Regulátor Moddus jednoznačne patrí 
do všetkých intenzívnych technológií pesto-
vanie obilnín. Vďaka širokému rozsahu regis-

trácie, je ho možné použiť vo všetkých obilni-
nách. Ďalšou prednosťou je, že nemá žiadne 
obmedzenia vzhľadom k ochrane vôd, vod-
ných zdrojov a životného prostretia.

Prečo originálny Moddus? 
Je šetrný a overený.

V dnešnej dobe ponúka účinnú látku trinexa-
pac-ethyl nejedna spoločnosť vo svojom 
generickom variante produktu. Originálna 
formulácia má za sebou desiatky rokov vý-
skumu, vývoja a následne ďalšie desiatky ro-
kov poľnohospodárskej praxe a skúseností. 
Okrem účinnej látky je v produkte celá rada 
adjuvantov, činidiel, stabilizátorov, safene-
rov a ďalších prímesí, ktoré robia Moddus 
aj naďalej unikátny. Generické produkty sa 
v tomto ohľade významne odlišujú, a preto 
by nemali byť odporúčané rovnakým spô-
sobom ako originálny Moddus. Funkcie prí-
mesí sú v prípade regulátorov rastu úplne 
zásadné a veľmi môžu ovplyvniť správanie 
prípravku. Najdôležitejšia je následne jeho 
účinnosť a šetrnosť, respektíve bezpečnosť 
pre plodinu.

Ako sa generické formulácie môžu  
líšiť od Moddusu? 
Formulácie sú odlišné hlavne v oblastiach:
�� množstvo účinnej látky,
�� formulácia,
�� rozsah registrácie,
�� fyziologické prejavy,
�� bezpečnosť pre plodinu,
�� účinnosť.

Odborníci spoločnosti Syngenta v spolupráci 
s nezávislými pracoviskami testovali správa-
nie niektorých generických formulácií v po-
rovnaní s originálnou. Na fotografiách sú 
vidieť jasné rozdiely. Jednou so základných 
odlišností je stabilita skladovania pri nízkych 
teplotách, kde u generických formulácií do-
chádzalo k zrazeniu (obr. 1).

Moddus je veľmi často používaný v zme-
siach, predovšetkým s fungicídom. Aj v tej-
to oblasti sme spravili pokus, ktorý dokázal 
zásadný rozdiel v účinnosti porovnávaných 
zmesí s rovnakým fungicídom. Jednoznačne 
bola preukázaná šetrnosť originálnej formu-
lácie voči rastlinke (obr. 2).

Aké sú možnosti pre nákup Moddusu? 
V balíčku s prípravkom Stereo alebo samo-
statne.

Už tradične spoločnosť Syngenta ponúka re-
gulátor Moddus samostatne alebo vo výhod-
nom balíčku s fungicídom Stereo. V tomto 
balíčku je jednak cenovo zvýhodnený a zá-
roveň sa oba prípravky ideálne dopĺňajú pri 
prvom fungicídnom vstupe do porastu. Zlo-
ženie balíčka je 10 l Moddus + 50 l Stereo.
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Skúsený a profesionálny partner 
v obilninách
Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech and Slovakia

Regulátor rastu Moddus je na Sloven-
sku dlhodobo najpredávanejším re-
gulátorom rastu a jeho obľuba me-
dzi pestovateľmi naďalej rastie . Niet 
sa čomu čudovať . Správna regulácia 
porastu dokáže zaistiť bezstarostný 
zber a istú úrodu . A na tento účel je 
originálny Moddus jednoznačne naj-
spoľahlivejším partnerom . Obr. 1: Test skladovateľnosti pri nízkych teplotách, Moddus vyšiel jednoznačne ako víťaz

Obr. 2: Aplikácia tank-mix s rovnakým fungicídom  
- vľavo Moddus, vpravo generikum
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 Výhody použitia: 
•   preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
•   translaminárne, systémové a reziduálne pôsobenie 

(3–8 týždňov)
•   green efekt - dlhšie obdobie tvorby úrody, 

lepšie kvalitatívne parametre produkcie
•   redukuje stres ošetrených plodín
•   biela hniloba, fóma, černe i pleseň sivá
•   odolnosť proti zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii
•   vylepšený eko-toxikologický profil

Custodia je kombinovaný 
systémový  fungicíd do repky 
proti bielej hnilobe.  Vyvinutý 
špeciálne pre aplikáciu do 
kvetu v dávke 1 l/ha. 

Účinné látky: 
tebuconazole 200 g/l 
azoxystrobin 120 g/l

Balenie: 5 l

Váš poklad 
bude v bezpečí

Custodia

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