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Efi ca - výborný na trávy vrátane prosa

Prípravok je určený na ničenie tráv PRE 
a SPOST a  jedinečný TM partner s  registrá-
ciou v mnohých plodinách. Prípravok zasa-
huje buriny vo fáze klíčenia semien burín. 
Účinná látka S-metolachlór je prijímaná pro-
stredníctvom koleoptylu, klíčkov a koreňov. 
Efi ca 960 EC je špecifi cky pôsobiaci herbicíd 
na prosovité trávy, ježatku kuriu nohu, mo-
háre, metličku obyčajnú, stoklas, psiarka roľ-
ná, milota lipnicovitá, prstovky atď. Jeho úči-
nok proti dvojklíčnolistovým burinám ako je 
láskavec ohnutý, zemedym lekársky, durman, 
voškovník obyčajný, horčiaky, mrlíky a i. sa dá 
zvýšiť v kombinácii s prípravkom Sulcotrek 
(obr. 2). Efi ca 960 EC sa aplikuje v dávke 1,0 
až 1,25 l/ha v množstve 400–500 l vody/ha.

Termíny aplikácií v  rozličných technoló-

giách:

 Pri PPI aplikácii sa prípravok následne za-
pracuje do pôdy, max. 5 cm.
 PRE aplikácia je najvhodnejšia po sejbe do 
3 dní, najneskôr však pred vzídením kuku-
rice a burín.
 SPOST aplikácia sa odporúča do rastovej 
fázy max. 1–2 listov trávovitých burín. Za-

ujímavou možnosťou pre zvýšenie her-
bicídneho účinku je použitie pôdneho 
zmáčadla Grounded v dávke 0,2–0,4 l/ha, 
ktorá naviaže prípravok na koloidné pôd-
ne častice a zabráni preplavovaniu z aktív-
nej zóny účinku do spodných vôd.
 PRE a  SPOST aplikácia prípravku Efica 
960 EC, ako aj pri ostatných pôdnych her-
bicídov zvyšuje dostatočná pôdna vlhkosť 
a kvalitne pripravená pôda bez hrúd.

Sulcotrek - bežec na dlhé trate

Nový originálny herbicíd s  dlhotrvajúcim 
účinkom vyvinutý pre SPOST a  POST ošet-
renie ako konvenčných, lahôdkových, tak aj 
osivových porastov kukuríc. Synergiou kom-
binácií dvoch účinných látok (sulcotrione 

+ terbutylazine) poskytuje prípravok dlho-
dobú a širokospektrálnu účinnosť proti buri-
nám cez list a pôdu po dobu až 6 týždňov po 
aplikácii. Preto sa v iných členských krajinách 
EÚ (MR, CZ) s obľubou používa, ako ekono-
micky výhodný prípravok na PRE ošetrenie 
proti širokému spektru jednoročných široko-
listých a trávovitých burín. Pri PRE aplikácii sa 
odporúča dávka 2,0 l/ha (obr. 1). PRE a SPOST 
ošetrenia s prípravkom Sulcotrek je výhodné 
podporiť s prípravkom Efi ca 960 EC (Obr. 2), 
kedy sa výrazne zvýši účinok proti trávovi-
tým burinám a predĺži sa reziduálny pôdny 
účinok na klíčiace a vzchádzajúce buriny.

Sulcotrek sa pri POST aplikáciách pou-
žíva v  rastovej fáze 1 až 8  pravých lis-
tov kukurice. Prípravok sa vyznačuje vy-
sokou selektivitou pri aplikácii najmä 
v osivových porastoch, kedy sa vďaka mini-

málnej fytotoxicite dosahujú výnosy vyššie 
až o 5–15 %. V dávke 1,75–2,0 l/ha prípravok 
efektívne kontroluje široké spektrum najdô-
ležitejších burín, vrátane výmrvu repky, sl-
nečnice, láskavca ohnutého, mrlíkov, lobody 
konáristej, ambrózie palinolistej, pakostov, 
durmanu obyčajného, podslnečníka Theo-
frastovho, pichliača, horčiaka štiavolistého, 
stavikrva vtáčieho, rumančeka kamilkového, 
ježatky a ďalších. Možnosťou pre rozšírenie 
spektra účinnosti na trávovité buriny odpo-
rúčame pridať do TM Nicogan 40 OD v dávke 
1,0–1,5 l/ha (obr. 3).

Nicogan 40 OD - špecialista na trávy

Prípravok Nicogan 40 OD je selektívny her-
bicíd s  overenou účinnou látkou vo forme 
suspenzného koncentrátu, určený na POST 
ničenie jednoročných a  trvácich tráv, ako 
aj dvojklíčnolistových burín v  kukurici. Prí-
pravok účinkuje systémovo a  krátko po 
ošetrení buriny zastavujú rast, menia farbu 
a  odumierajú. Termín aplikácie prípravku 
Nicogan 40 OD je ideálny v období aktívne-
ho rastu burín, v štádiu 2–8  listov kukurice. 
Optimálny termín pre aplikáciu proti jed-
noročným trávovitým burinám je štádium 
3–4 listov a proti dvojklíčnolistovým burinám 
štádium 2–4  listov. Proti pýru plazivému je 
najvhodnejší termín aplikácie v období, keď 
je vzídených asi 90 % výhonkov pýru v dĺžke 
100–150 mm (3–4 listy). Cirok alepský (vzchá-
dzajúci z podzemkov) je najcitlivejší pri výške 
cca 30 cm.

Prípravok Nicogan 40 OD spoľahlivo účinku-
je proti všetkým druhom trávovitých burín. 

Progresívna a účinná ochrana kukurice 
od spoločnosti ADAMA Slovensko
Ing. Gabriel Szűcs, PhD.; ADAMA Slovensko

Jedným z našich cieľov je prinášať nie-

len nové formulácie už nami ponúka-

ných účinných látok, ale aj nové kom-

binácie, balíky a  riešenia v  kontexte 

ľahkej použiteľnosti v pestovateľských 

technológiách a výborného účinku. Vý-

hodným riešením je vlani uvedený her-

bicíd do kukurice Sulcotrek, ako aj no-

vinky pre rok 2018 Efi ca 960 EC a Nikita.

Obr. 1: SPOST aplikácia Sulcotrek Obr. 2: SPOST TM Sulcotrek + Efi ca 960 EC
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V dávke 1,0 l/ha sú citlivé ježatka kuria, lipni-
ca ročná, mohár zelený, láskavec ohnutý, ru-
mančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica 
prostredná, kapsička pastierska, fi alka roľná, 
peniažtek roľný, zemedym lekársky, hluchav-
ky, mlieč zelinný.

V  dávke 1,5  l/ha výborne ničí pýr plazivý, 
proso, cirok alepský, durman obyčajný, ba-
žanku ročnú, čistec roľný, lipkavec obyčajný 
a ďalšie.

Pegas - vynikajúci aj proti ťažkoniči-

teľným dvojklíčnolistovým burinám

Širokospektrálny postemergentný herbicíd 
vo forme suspenznej emulzie proti odolným 
dvojklíčnolistým burinám v kukurici, obilni-
nách, v prose a semenných trávach. Účinné 
látky fl orasulam a 2,4-D pôsobia ako systé-
mový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolisté 

buriny krátko po postreku zastavujú svoj rast, 
neskôr dochádza k  deformácii listov a  bylí 
a k  farebným zmenám. Dvojklíčnolisté buri-
ny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2–10 listov

a  hynú zvyčajne v  rozmedzí 14–21  dní po 
aplikácii. Pegas vynikajúco ničí burinové 
spektrum, ako je ambrózia palinolistá, dur-
man obyčajný, horčiaky, iva voškovníková, 
láskavec ohnutý, mrlíky, loboda konáristá, 
hviezdica prostredná, rumany, podslnečník 
Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, voškovník 
obyčajný, výmrv slnečnice a  repky, pichliač 
roľný, pupenec roľný a ďaľšie. Optimálny ter-
mín aplikácie prípravku Pegas je v  rozpätí 
vytvorenia 2–6  listov kukurice v dávke 0,6–
0,8 l/ha. V prípade výskytu trávovitých burín 
aplikujte v TM s prípravkom Nicogan 40 OD 
v dávke 1,0–1,5 l/ha (obr. 4).

Nikita - nový, komplexný SPOST 

a POST herbicíd na ničenie 

jednoročných a trvácich tráv 

a dvojklíčnolistových burín v kukurici

Selektívny herbicíd s  obsahom 3  osved-
čených účinných látok v  novej granulova-
nej formulácii. Účinné látky - mesotrione 

+  nicosulfuron + dicamba sú rozdielne, 
s  navzájom sa doplňujúcimi mechanizma-
mi účinku. Prípravok po aplikácii vytvára aj 
pôdny fi lm, ktorý bráni následnému vzchá-
dzaniu novej vlny burín. V spojení so zmá-
čadlom Rollwet zabezpečuje komplexné 
a  jednoduché riešenie celého spektra bu-
rín v kukurici, ako aj excelentnú rovnováhu 
medzi účinnosťou a  selektivitou prípravku 
na kukuricu. Prípravok spoľahlivo likviduje 
široké spektrum burín, ako sú pichliač roľ-
ný, podslnečník Theofrastov, ambrózia pa-
linolistá, loboda konáristá, láskavec ohnutý, 
výmrv repky, mrlík biely, durman obyčajný, 
rumančeky, horčiak obyčajný, horčica roľná, 
ľuľok čierny, hviezdica prostredná, peniaž-
tek roľný, veroniky, fi alky, lipkavec obyčajný, 
bažanka roľná, stavikrv vtáčí, pohánkovec 
ovíjavý, pupenec roľný, voškovník obyčaj-
ný a  tŕnistý, ibištek trojdielny, ježatka ku-
ria, ovos hluchý, moháre, pýr plazivý, cirok 
alepský. Prípravok Nikita sa aplikuje v dávke 
0,6 kg/ha + 0,2 l/ha zmáčadla Rollwet v ras-
tovej fáze 2–7  listov kukurice v  množstve 
200–400 vody/ha.



Obr. 3: TM Sulcotrek + Nicogan 40 OD

Obr. 4: TM Pegas + Nicogan 40 OD + Rollwet 20 dní po aplikácii

Aj v roku 2018 spoločnosť ADAMA ponúka pestovateľom 

efektívne balíky na komplexné ničenie burín v kukurici:

Systém ochrany SPOST/POST:

- 30 kg Nikita + 10 l Rollwet

Pri dávke prípravkov Nikita 0,6 kg/ha + Rollwet 0,2 l/ha to predstavuje 50 ha ošetrenej plochy.

- 100 l Sulcotrek + 50 l Nicogan 40 OD

Pri dávke prípravkov Sulcotrek 2,0 l/ha + Nicogan 40 OD 1,0 l/ha to predstavuje 50 ha 
ošetrenej plochy.

Systém ochrany POST:

- 30 l Nicogan 40 OD + 20 l Pegas

Pri dávke prípravkov Nicogan 40 OD 1,2 l/ha + Pegas 0,8 l/ha to predstavuje 25 ha 
ošetrenej plochy kukurice.
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Miera poškodenia porastov kukurice kukuri-
čiarom koreňovým má v posledných rokoch 
rastúci trend. V roku 2017 bol hlásený výskyt 
dokonca aj v porastoch slnečnice. Dospelce 
sa tu živia peľom i nektárom, zväčša ide o sa-
mičky. V  literatúre sa dočítame, že v  tomto 
prípade nebolo pozorované kladenie vajíčok 
do pôdy. O to viac ich ale mohlo byť naklade-
ných práve v kukurici.

Kukuričiar koreňový je schopný škodiť na 
všetkých orgánoch kukurice a navyše škodia 
všetky jeho vývojové štádiá. Koreňový sys-
tém je napádaný larvami. V niektorých prípa-
doch až v  takej vysokej miere, že dochádza 
k  poliehaniu kukurice a  následnému rastu 
a  tvorbe typického prehnutia stonky nazý-
vaného „husí krk“. To sa samozrejme výrazne 
prejaví vo výslednej úrode kukurice.

Ochrana pred larvami kukuričiara musí pre-
biehať už od obdobia, kedy začínajú napádať 
koreňový systém. Kukuricu je nutné chrániť 
dostatočne dlho, počas jej celého vývoja. To 
je neľahká úloha pre klasické moridlá. Na-
stúpiť do hry tak musia pôdne insekticídy 
aplikované pri sejbe. Force 1,5 G patrí nie-
len medzi najúčinnejšie, ale predovšetkým 
najšetrnejšie riešenia regulácie tohto škodcu 
v kukurici. Veľkou prednosťou prípravku je, 
že nehrozí prípadný problém fytotoxicity 
v žiadnej kombinácii s následne aplikovaným 
herbicídom, čo sa však môže stať v prípade 
použitia iných prípravkov.

Larvy kukuričiara likvidujú koreňový systém 
postupne od najjemnejšieho vlákna sme-

rom k báze rastliny. Je preto nutné chrániť 
celý koreňový systém. Práve toto larválne 
vývojové štádium škodcu vykazuje najvyššiu 
citlivosť k účinnej látke tefl uthrin, ktorá sa na-
chádza v prípravku Force 1,5 G.

Force 1,5 G je granulovaný insekticíd urče-
ný na pôdnu aplikáciu. Obsahuje syntetický 
pyrethroid -  tefluthrin. Ide o  účinnú látku 
s najlepším prechodom z pevnej do plynnej 
fázy v pôde, t.j. vytvára v koreňovej oblasti 
ochrannú zónu. Hmyz usmrcuje ako dýchací, 
dotykový a požerový jed. Prípravok má rých-
ly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, 
má silné reziduálne (repelentné) pôsobenie 
proti širokému spektru pôdnych škodcov 
z radu - chrobáky (Coleoptera), dvojkrídlovce 
(Diptera) a motýle (Lepidoptera).

V minulom roku bol na Slovensku zazname-
naný výskyt „staronového“ škodcu kukurice 
a  slnečnice. Ide o  dlhánika kukuričného 
(Tanymecus dilaticollis), šíriaceho sa z teplých 
oblastí juhozápadnej Európy. Tento zhruba 
2  cm dlhý chrobák šedohnedej farby, kto-
rého imága likvidujú predovšetkým vzchá-

dzajúce rastliny, neškodí len v porastoch ku-
kurice a slnečnica, ale svoje zlo napácha aj 
v  repe, sóji, viniči, prípadne v obilninách či 
paprike. Jeho regulácia nie je ľahká, ale vý-
sledky z  Maďarska preukazujú dobré mož-
nosti využitia účinnej látky tefl uthrin v boji 
s týmto škodcom.

Aplikačná dávka prípravku Force 1,5 G je zá-
vislá od šírky riadku, ktorý musí byť väčší ako 
70 cm. Vtedy je možné aplikovať 75–100 g prí-
pravku na 100  m riadku. Tomuto zodpove-
dá registrácia na larvy kukučiara 12–15 kg/ha. 
Dávka závisí od miery zamorenia pozemku 
škodcom, prípadne tiež od typu morenie osiva. 
V prípade, ak je osivo morené prípravkom For-
ce 20 CS, je možné aplikovať nižšiu dávku Force 
1,5 G, ale v rozmedzí ofi ciálnej registrácie.

V sezóne 2018, kedy môžeme predpokladať 
vyšší tlak kukuričiara a k tomu od juhozápa-
du nastupujúceho dlhánika, by sa Force 1,5 G 
mal stať neodmysliteľnou súčasťou technoló-
gie pestovania kukurice.



Ako zatočiť s kukuričiarom na poliach
RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech and Slovakia

Po zákaze morenie osiva kukurice mo-

ridlami na báze vybraných neonikoti-

noidov sa stal Force 1,5 G významnou 

zložkou ochrany porastov pred mnohý-

mi nevítanými škodcami.

Typický prejav poškodenia koreňového systé-
mu kukuričiarom - „husie krky“ 

Dlhánik kukuričný - „staronový“ škodca, ktorý 
sa k nám tlačí z teplých oblastí Európy

Larválne štádium kukuričiara uberá silu už 
od koreňov

Graf: Miera poľahnutia porastu kukurice po nájazde kukuričiara koreňového

(Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, ČR, 2017)
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•   Insekticíd pre priame použitie v kukurici s dlhodobým a spoľahlivým účinkom
•  Jedinečné insekticídne riešenie proti larvám kukuričiara koreňového
•   Istota účinku proti drôtovcom a ostatným pôdnym škodcom od prvého 

okamihu po zasiatí a aplikácii

Kukuričiarovi 
koreňovému 
nedá šancu

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

Na zemiakoch škodia Globodera rostochiensis 
a Globodera pallida. Sú to cystotvorné háďat-
ká, ktoré parazitujú na koreňoch zemiakov, 
papriky, rajčiakov, baklažánu a iných druhov 
z čeľade ľuľkovitých. Ako hostitelia, slúžia aj 
buriny z rodu Solanum.

Pri slabom napadnutí nie sú na nadzemnej 
časti rastliny vidieť žiadne príznaky. V ohnis-
kách silného výskytu (asi 50  cýst v  100  g 
pôdy) je krátko po  vzídení zabrzdený rast, 
rastliny sú zakrpatené, tvoria málo slabých 
stoniek, listy sú malé, predčasne žltnú, často 
odumierajú. Žltnutie postupuje odspodu na-
hor. V bazálnej časti stoniek sa tvorí nadmer-
ný počet korienkov. Rastliny vôbec nekvitnú, 
trsy hynú, nevytvárajú žiadne hľuzy, alebo 
len veľmi málo. Podobné príznaky môžu byť 
vyvolané i inými faktormi. O tom, že poško-
denie je spôsobené háďatkom zemiakovým 
je možné rozhodnúť iba podľa cýst ziste-
ných na koreňoch. Asi 7 týždňov po výsad-
be, najčastejšie v  druhej polovici júna, sú 
vidieť na koreňoch najskôr biele, neskôr žlté 
a hnedé cysty. Za prah škodlivosti sa pova-
žuje 15–20  vajíčok alebo lariev v  1  g pôdy. 
Pri väčšom počte nastávajú straty na úrode 
zemiakov. V  ohniskách sa porast nezapo-
jí, nasleduje zaburinenie. Na  silne zamo-
rených pozemkoch sa znižujú výnosy sko-
rých a stredne skorých odrôd o 50 až 80 %, 
neskorých odrôd o  30  %. Silne napadnuté 
pozemky nedávajú prakticky žiadnu úrodu. 
Ďalšie straty nastávajú v dôsledku karantény 
a obmedzených možností obchodu. Obidva 
druhy háďatka zemiakového tvoria niekoľko 
patotypov s rozdielnou schopnosťou vývoja 
na hostiteľských rastlinách. Globodera palli-
da je agresívnejšie ako Globodera rostochien-
sis a  je schopné napádať i  odrody odolné 
voči Globodera rostochiensis.

Háďatká zemiakové - Globodera rostochiensis 
a Globodera pallida prežívajú v pôde v podo-
be hnedej lesklej cysty o priemere 0,2–1 mm, 
na povrchu so sklerotizovanou blanou, ktorá 
silne odoláva chemickým, klimatickým i pôd-
nym vplyvom. Živý obsah v cystách zostáva 
8–10 rokov. V miernom pásme môžu prežívať 
v pôde až 20  rokov. Cysty sú odumreté sa-
mičky. Majú guľovitý tvar so zaokrúhleným 
zadným a vytiahnutým hlavovým koncom. 
Cysta obsahuje 200–600  vajíčok a  lariev. 
Z cysty sa postupne liahnu larvy po častiach 

Háďatká poškodzujúce hospodársky 
významné rastliny
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Topoľčany

Všeobecne máme znalosti o háďatkách na zemiakoch (Globodera pallida, Globo-

dera rostochiensis), ktoré sa na túto plodinu špecializujú. S rozvojom obchodova-

nia a dovozu rastlinných komodít sa však druhové zastúpenie háďatiek rozširuje 

a s nimi aj okruhy napádaných plodín. Spomeniem významné háďatko ryžové 

(Aphelenchoides besseyi), ktoré je škodcom ryže, ale jeho hlavnou hostiteľskou 

rastlinou v podmienkach Slovenska sú jahody. Na jahodách škodí aj háďatko 

jahodové Aphelenchoides fragarie. V celej Európe je na ihličnanoch prísne moni-

torované háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus) a v prípade výskytu 

sú celé porasty ihličnanov eradikované (Portugalsko, Španielsko). Významné 

z hľadiska dovozu okrasných rastlín citrusových, banánovníkových, áronovitých 

a iných sú nebezpečné háďatká Radopholussimilis a Radopholus citrophilus. Rov-

nako aj tieto sú prísne monitorované fytoinšpekciou ÚKSÚP.

Biele cysty na korienkoch

Žlté a hnedé cysty na korienkoch



Háďatká poškodzujúce hospodársky...

miakového sadiva a z viničových, okrasných, 
ovocných a  lesných škôlok sa vykonávajú 
v dostatočnom časovom predstihu pred vý-
sadbou zemiakov a  rastlín. Odbery vzoriek 
z plôch konzumných zemiakov sa vykonáva-
jú po zbere zemiakov. Kontrola sa vykonáva:
a)  na pozemkoch alebo v skleníkoch, na kto-

rých sa majú vysadiť alebo skladovať 
rastliny uvedené v  prílohe č.  1  NV  SR 
č.  507/2009  Z.  z. určené na  pestovanie 

sadeníc alebo sadivové zemiaky urče-

né na pestovanie sadivových zemiakov,
b)  na  požiadanie na  pozemkoch množiteľ-

ských porastov ovocných, viničových, 
okrasných a lesných rastlín (škôlky).

Odber vzoriek pôdy sa vykonáva v  obdo-
bí medzi zberom poslednej úrody na  po-
zemku a  vysadením sadivových zemiakov, 
semien alebo rastlín. Odber vzorky (zmes-
nej vzorky) zahŕňa vzorku pôdy s minimálne 
100  vpichov na  hektár z  hĺbky 20  cm pod-
ľa možnosti v pravouhlej mriežke so šírkou 
väčšou ako 5 m a dĺžkou menšou ako 20 m 
medzi miestami odberu, ktoré sú rozmiest-
nené po  celom pozemku. Základný objem 
odobratej zmesnej vzorky je 2000 ml z kaž-
dého hektára. Čiastkové vzorky z  jednotli-
vých vpichov sa premiešajú a  odoberie sa 
z nich jedna zmesná vzorka. Objem pôdnej 
vzorky možno za dodržaní podmienok zní-
žiť - tabuľka 1.

Pri pestovaní rastlín uvedených v prílohe č. 1 
v druhom a treťom bode NV SR č. 507/2009 Z. 
z. sa pôdne vzorky neodoberajú, ak:
a)  na základe výsledkov testovania neexistu-

je za obdobie posledných 12 rokov žiadny 
záznam o výskyte RZ a HZ na pozemku

alebo
b)  podľa záznamov o pestovaných plodinách 

sa na pozemku počas posledných 12 rokov 
nepestovali žiadne zemiaky ani iné hosti-
teľské rastliny uvedené v prílohe č. 1 pr-
vom bode NV SR č. 507/2009 Z. z.

Prieskum sa vykonáva podľa tabuľky 2. Od-
ber pôdnych vzoriek z  prieskumu podľa 
bodu A  tabuľky 2 sa vykonáva v  každom 

obvode, v  ktorom sa pestujú konzumné 

zemiaky. Po  zhodnotení výmery pestova-
ných konzumných zemiakov inšpektor vybe-
rie pozemok (pozemky), z ktorých odoberie 
pôdne vzorky tak, aby spĺňal podmienku 
minimálne 2,5 % ovzorkovanej výmery kon-
zumných zemiakov v  obvode. Pôdne vzor-
ky sa odoberajú z  celej výmery pozemku, 
na  ktorom sa pestujú konzumné zemiaky. 
Vzorky sa odoberajú až po  zbere úrody 

konzumných zemiakov!



Prípravky na ochranu rastlín 2018
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie 
o účinnosti a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. 
Obilniny, kukurica, cukrová repa, zemiaky, strukoviny, slnečnica, 
repka, ľan, mak, horčica, lúky a pasienky, trávniky, krmoviny. 
Rozsah: 280 strán, formát A4.

Cena: € 24,00
vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného.

Objednať môžete na: PROGARD, s.r.o., Rezedová 4, 821 01 Bratislava
na internetových stránkach: www.progard.eu
alebo emailom: majersky@progard.eu
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Rastliny obsahujú rastové hormóny gibere-
líny, ktoré podporujú ich predlžovací rast. 
Účinná látka trinexapac-ethyl, obsiahnutá 
v prípravku Moddus, je rastovým retardan-
tom, ktorý efektívne inhibuje syntézu tých-
to rastových hormónov, a  tým dochádza 
k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín. Je 
prijímaný predovšetkým zelenými časťami 
rastlín, kde je rýchlo rozvádzaný do meriste-
matických pletív. Tam spôsobuje zbrzdenie 
predlžovania stonkových internódií. Zabrz-
denie rastu vedie k zníženiu ich výšky a zvy-
šuje sa odolnosť proti poliehaniu. 

Moddus v pšenici ozimnej

Pre použitie prípravku Moddus v  pšenici 
ozimnej je k dispozícii široké aplikačné okno. 
Môžete zvoliť skorší alebo neskorší ter-

mín, v  závislosti od  stavu porastu. Pokiaľ 
chcete skracovať spodné internódiá a  po-
silňovať tvorbu a zmohutnenie koreňového 
aparátu, odporúčame skoršiu aplikáciu vo 
vývojovej fáze BBCH 31. Rastlinám zabezpe-

číte zároveň zlepšenie príjmu živín a  vody, 
s  čím samozrejme súvisí špecifické zhrub-
nutie bunkových stien stonky. Aplikáciou 
v tejto vývojovej fáze dosiahnete optimálny 
účinok proti poliehaniu. V  tomto prípade 
už nebude potrebná ďalšia aplikácia. Ak by 
ste sa rozhodli pre neskoršiu reguláciu po-
rastu, môžete siahnuť po  prípravku Mod-
dus až do štádia BBCH 35. V  tomto prípade 
sa skrátenie stebla prejaví v  jeho strednej 
alebo hornej časti, čo pri absencii rastovej 
regulácie na začiatku steblovania, napríklad 
vo fáze 1. kolienka, stráca ochranný efekt 
proti poliehaniu. Aplikácia v BBCH 31 je teda 
z pohľadu ochrany porastu proti poliehaniu 
pšenice kľúčová.

Použitie v jačmeni jarnom má svoje 

špecifi ká

Stratégia skracovania jarného jačmeňa je 
úplne odlišná od  pšenice, pretože je veľmi 
dôležité skracovať najdlhšie internódiá 
a tie sú u jačmeňa pod klasom. Skrátenie po-
sledného internódia koreluje s  následným 
poľahnutím porastu. Optimálna je aplikácia 
v  rastovej fáze BBCH  31–32, čo má za  ná-
sledok spevnenie bazálnych častí, skrátenie 
stredných internódií a podporu tvorby kore-
ňov. Moddus v dávke 0,3 l/ha je vynikajúcim 
prípravkom pre skoré aplikácie. V T1 aplikácii 
má Moddus rozhodujúci význam predovšet-
kým kvôli dlhšiemu pôsobeniu a nižším ná-
rokom na teplotu.

Regulátor Moddus patrí jednoznačne 
do  všetkých intenzívnych technológií pes-
tovania obilnín. Vďaka širokému rozsahu re-
gistrácie, je ho možné použiť vo všetkých 

obilninách. Ďalšou prednosťou je, že nemá 
žiadne obmedzenia vzhľadom k  ochrane 
vôd, vodných zdrojov a životného prostredia.

Originál prináša istotu účinku

Originálna formulácia má za sebou desiatky 
rokov výskumu, vývoja a následne ďalšie de-
siatky rokov poľnohospodárskej praxe a skú-
seností. Okrem účinnej látky trinexapac-ethyl 
je v produkte celá rada adjuvantov, činidiel, 
stabilizátorov, safenerov a  ďalších prímesí, 
ktoré robia Moddus unikátnym. Generické 
produkty sa v tomto ohľade významne odli-
šujú, a preto by nemali byť odporúčané rov-
nakým spôsobom ako originálny Moddus. 
Funkcie prímesí sú v  prípade regulátorov 
rastu úplne zásadné a výrazne môžu ovplyv-
niť správanie prípravku. Najdôležitejšia je 
následne jeho účinnosť a šetrnosť, respektíve 
bezpečnosť pre plodinu.

Balíček Moddus Stereo Pack

Syngenta už tradične ponúka Moddus samo-
statne alebo vo výhodnom balíčku s fungicí-
dom Stereo 312,5 EC, ktorý zaisťuje spoľahli-
vú ochranu nielen proti listovým chorobám 
obilnín, ale ide o špecializovaný vysoko účin-
ný prípravok proti steblolamu.

Moddus Stereo Pack je pre vás veľkou výho-
dou a dá sa povedať riešením 2 v 1. Balíček 
je jednak cenovo zvýhodnený a zároveň sa 
oba prípravky ideálne dopĺňajú pri prvom 
fungicídnom vstupe do  porastu. Zloženie 
balíčka 10 l Moddus + 50 l Stereo 312,5 EC 

vám zaručí kvalitné ošetrenie 25 ha pšenice 
ozimnej a  jačmeňa ozimného, alebo 30  ha 
jačmeňa jarného proti poliehaniu a  hubo-
vým chorobám.



Spoľahlivý partner do obilnín
Ing. Roman Šuráni; Syngenta Slovakia

Pri meniacich sa klimatických podmien-

kach, nie len vo svete, ale aj na Sloven-

sku, je regulácia porastu obilnín už sa-

mozrejmosťou u každého hospodára. 

Poľahnutie obilnín je strašiak každého 

pestovateľa. Regulátor rastu Moddus 

patrí na Slovensku už dlhodobo k naj-

obľúbenejším. Vlastnosti „podporuje, 

skracuje, zosilňuje“ ho výstižne cha-

rakterizujú.

Regulácia výšky porastu po aplikácii 
prípravku Moddus

kontrola Moddus 

Úroda je postavená, okrem iného, 
na mohutnom koreňovom systéme, 
na Moddus sa môžete spoľahnúť

Pevná a kratšia stonka odolá búrke a vetru 
jednoznačne lepšie

kontrola 

kontrola 

Moddus 

Moddus 



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

•  Originálna a preverená formulácia
•  Najšetrnejší regulátor rastu na trhu
•  Podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou, 

priaznivo ovplyvňuje úrodu

Podporuje. Skracuje. 
Zosilňuje.

Moddus 
Stereo Pack 

Balíček obsahuje: 
10 l Moddus 

+ 50 l Stereo 312,5 EC
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Rentabilita

Spoločnosť RWA SLOVAKIA prináša aj 
v  tomto roku ucelenú ponuku produk-
tov listovej výživy a  biostimulačných lá-
tok, ktorá je zostavená pre potreby široké-
ho okruhu používateľov, od  štandardných 
podmienok, cez aplikáciu vo vinohradoch 
až po  ekologické poľnohospodárstvo. Na-
priek tomu, že ponuka listových hnojív je 
už v  súčasnosti veľmi bohatá, je potrebné 
pristupovať k  nej s  rozvahou a  zamerať sa 
na  produkty osvedčených výrobcov a  do-
dávateľov. Vo všeobecnosti v listovej výžive 
platí, že 1+1=3. Znamená to, že jednotlivé 
zložky listového hnojiva sa musia navzá-
jom dopĺňať, podporovať osvojovanie rast-
linou a  v  prípade, že hnojivo obsahuje aj 
biostimulačné látky, mala by biostimulačná 
zložka podporovať príjem nutričnej zložky. 
Výsledkom by mal byť už spomínaný syner-
gický efekt - 1+1=3.

Biostimulácia moreného osiva

Počas jesene 2017 sa mnohým z  vás do-
stal do  rúk materiál Morenie obilnín, ktorý 
sme pripravovali v  spolupráci s  doc.  Kami-
lom Hudecom z Katedry ochrany rastlín SPU 
v Nitre. Materiál veľmi podrobnou, no záro-
veň jednoduchou formou predstavuje prob-
lematiku a pozitíva morenia obilnín, ponúka 
ucelený prehľad a popis jednotlivých fungi-
cídnych a  insekticídnych moridiel. Do  po-
zornosti v tejto súvislosti dávame prípravok 
Rokoaktiv®. Jedná sa o produkt z nášho ex-
kluzívneho portfólia určený na biostimulá-
ciu moreného osiva. Rokoaktiv® je prípra-
vok na báze aminokyselín zo spracovaného 
bielkovinového materiálu, obohatený o hu-
mínové kyseliny a  mikroživiny. Podporuje 
rozvoj klíčnych korienkov a  zabezpečuje 
rovnomerné vzchádzanie a  rastový stimul. 

Je miešateľný so všetkými registrovanými 
moridlami. Aplikujeme v  dávke 4,0–6,0  l/t 
osiva. Dôležitým benefi tom je jeho regis-
trácia medzi prípravkami schválenými pre 
použitie v ekologickom poľnohospodárstve. 
Jedná sa o  slovenský výrobok, takže jeho 
kúpou a  používaním zároveň podporíme 
jeden druhého.

Listová výživa

Nepredvídateľné zmeny počasia sú v súčas-
nosti jedným z najvýznamnejších faktorov, 
ktoré sa podieľajú na výsledku, ktorý na poli 
dosahujeme. Väčšina zákazníkov RWA SLO-
VAKIA mala počas posledných rokov pozi-
tívne skúsenosti s jesennou aplikáciou listo-
vých hnojív s cieľom podporiť zakorenenie 
a  bezpečné prezimovanie porastov. Výsle-
dok bude možné voľným okom pozorovať 
už za  krátky čas pri inventarizácii porastov 
v  jari. Vo všeobecnosti je ponuka listovej 
výživy v  sortimente RWA SLOVAKIA rozde-
lená do  3 častí: kryštalické vodorozpustné 
hnojivá, koncentráty živín samostatne alebo 
v kombinácii a tretiu skupinu tvoria organic-
ko-minerálne hnojivá, ktoré sa tešia obľube 
počas posledných 5–6 rokov.

Novofert® (rada 100% vodorozpustných 
kryštalických hnojív)
 vysoká nutričná hodnota v kombinácii so 
širokou škálou mikroživín (EDTA),
 umožňuje vylepšiť celkový stav porastu 
s relatívne nízkymi nákladmi,
 dobrá a  rýchla rozpustnosť bezo zvyškov 
- okamžitá prístupnosť živín pre rastliny.

Odporúčanie pre prvé jarné ošetrenie - 

Novofert® (NPK 13-40-13 + mikroživiny)

 vysoká dávka fosforu pre maximálny roz-
voj koreňovej sústavy,
 celkové náklady max. 17 €/ha (dobrá ná-
vratnosť vynaložených prostriedkov).

Lebosol®

 koncentráty živín od nemeckého výrobcu 
s 20 ročnou tradíciou,
 riešenie špecifi ckých požiadaviek na  vý-
živu rastlín,
 výborná miešateľnosť v tank-mixoch.

Rokohumin®

 vyrobené z bielkovinového materiálu bo-
hatého na živiny,
 výživa a biostimulácia porastu jedným ťa-
hom (aminokyseliny/humínové kyseliny),

 znížte dávku DAM 390 o 20–25 % a v tejto 
hodnote primiešajte do tank-mixu hektá-
rovú dávku hnojiva Rokohumin® (dosiah-
nete výborný ekonomický efekt).

Algavit® (listové hnojivo z morských rias)

 komplex bioaktívnych látok s biostimulač-
ným účinkom,
 prirodzená forma živín, aminokyselín, mi-
nerálnych látok a rastlinných hormónov,
 intenzívna tvorba koreňovej sústavy, pod-
pora odnožovania.

Novinka v oblasti starostlivosti 

o kukuricu - Fix-H+N®

Počas RWA seminárov si mnohí z vás mohli 
vypočuť zaujímavú prednášku Ing. Novotné-
ho z fi rmy Monas Technology z Českej repub-
liky, ktorá v spolupráci s Mikrobiologickým 
ústavom Akadémie vied ČR vyrába bakteri-
álne prípravky schopné ochraňovať korene 
rastlín od patogénov a zároveň upravovať pH 
v okolí koreňovej sústavy.

Zástupca fi rmy Monas Technology pre SR, 
spoločnosť RWA SLOVAKIA vám v rámci jar-
nej ponuky opäť prináša vynikajúci dvoj-
zložkový produkt Fix-H+N®. Jeho prvá bak-
teriálna zložka Fix-H chráni korene kukurice 
proti hubovým chorobám, zlepšuje dostup-
nosť živín a  upravuje pH v  okolí koreňo-
vej sústavy. 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. 
Prípravok FIX-H+N® aplikujeme PRE-emer-
gentne, prípadne skoro POST-emergentne 
(máj-jún) s dávkou 200–600 l vody/ha.

Mnohí z  vás si kladú otázku, koľko a  akým 
spôsobom investovať do výživy či ochrany 
rastlín. Kontaktujte našich obchodných zá-
stupcov a  využite možnosť získať zaujíma-
vé podmienky pri našich RWA-exkluzívnych 
produktoch. Som presvedčený že je z čoho 
vyberať.



Každé 1€ rozumne investované do správneho 
výberu výživy sa nám niekoľkonásobne vráti
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

Na Slovensku začína RWA SLOVAKIA už 

svoju 20. jarnú sezónu. Prácu v obcho-

de a prvovýrobe nie je možné porov-

návať, pretože každá má svoje vlastné 

špecifi ká a náročnosť. Obe sú však na-

vzájom previazané a jedna bez druhej 

nemôže existovať. Pre RWA SLOVAKIA 

je 20. rok pôsobenia na slovenskom 

trhu obrovským záväzkom do ďalšie-

ho obdobia. Vždy si stojíme za tým, že 

na 1. mieste je výsledok - obojstranná 

spokojnosť, či už pri dohadovaní cien 

na vstupy, alebo pri uzatváraní zmlúv 

na odber agrokomodít.



ROKOAKTIV
prírodný produkt s biostimulačným účinkom na osivo

 podporuje rozvoj klíčnych korienkov
 zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie a rastový stimul
 miešateľný so všetkými registrovanými moridlami (tank-mix)
 dávka 4 - 6 litrov na 1 tonu osiva

ALGAVIT
listové hnojivo - 100% prírodný produkt získaný spracovaním morských rias

 komplex bioaktívnych látok s biostimulačným účinkom
 prirodzená forma živín, aminokyselín, minerálnych látok a rastlinných hormónov
 prášková 100% vodorozpustná forma / balenie 5kg
 dávka 0,3 – 0,5 kg /hektár (min. 100 lit. vody)

NOVOFERT  (NPK 13-40-13 + MIKROŽIVINY)
100% kryštalické vodorozpustné listové hnojivo s mikroživinami EDTA

 vysoký nutričný obsah / okamžitá prístupnosť živín pre rastliny
 zlepšuje celkovú životaschopnosť porastu / obsah medi a síry pôsobí fungicídne
 stimul koreňovej sústavy zlepšuje čerpanie živín z pôdy
 dávka 3-5 kg /hektár (min. 200-400 lit. vody)

ROKOHUMIN
vyrobené z bielkovinového materiálu bohatého na živiny

 posilňuje odolnosť porastu voči výkyvom počasia, chorobám a škodcom
 celodenná aplikácia bez rizika popálenia porastu
 výborný ekonomický efekt pri spojenej aplikácii s hnojivom DAM 390
 dávka 5 lit. /hektár (min. 150-200 lit.vody)

LEBOSOL
rada kvapalných listových hnojív nemeckého výrobcu s 20 ročnou tradíciou

 miešateľné so všetkými dostupnými prípravkami na ochranu rastlín
 maximálne koncentrácie živín s výborným ekonomickým efektom
 riešenie špecifických požiadaviek na výživu rastlín
 aplikujte pri najbližšom vstupe do porastu

www.rwa.sk

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Vám ponúka 

EXKLUZÍVNE PRÍPRAVKY

RWA Calcium 16,8% CaO (223 g/l) 5-10 l/ha; min. 500 lit vody 10 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Calcium – Forte SC 1,5% Mn; 0,5% Zn; 19% CaO (260 g/l) 4-8 l/ha; min. 500 lit vody 10 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Mangán 500 SC 27,9% Mn (500 g/l) 0,5-2 l/ha ; min. 200 lit vody 5 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Síra 800 SC 56% S (801 g/l) 2-10 l/ha; min. 300 lit vody 10 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Meď 350 SC 7% Cu (88 g/l) 0,25-0,75 l/ha; min. 200-400 lit vody 5 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Magnesium Plus 10% N; 5% K2O; 24,8% P2O5; 4,7% MgO a mikroelementy 2-3 l/ha; min. 500 lit vody 10 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA Bór 150 11% B (150 g/l) 2-3 l/ha; min. 200-400 lit vody 10 l poľné plodiny, ovocné sady*

RWA MagSoft 24,1% MgO (350 g/l); 16,6% S (241 g/l) 2-5 l/ha ;min. 200 lit vody 10 l poľné plodiny, ovocné sady*

VITALoSol GOLD SC 2,4 % Cu (40 g/l); 9,6 % Mn (150 g/l); 36 % S (570 g/l) 4-6 l/ha ;min. 200 lit vody 10 l poľné plodiny

RWA OXY 500 50 % Cu (500 g/kg) oxychlorid medi (prášková forma) 0,5-1 kg/ha; min. 400 l vody 20 kg
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Kukurica - herbicídy

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), 

cena prípravku rok 2017 **

Poznámky k aplikácii


(°C)

C
(hod.)

Príjem 

účinnej 

látky

pôda:list

%

Reziduálna

účinnosť

ACTER 400 SC

400 g/l pendimethalin K

PHO|SPe MV-servis

SC

  PRSZ s plytkým zapracovaním 

do pôdy do hĺbky 2–3 cm, najmä 

za suchších podmienok

  PRE do 2 dní po sejbe

1
3,3–4,0 l/400–600 l

 

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Dostatočne vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii majú 

priaznivý vplyv na účinnosť

5–25 °C

 

80:20

1–2 mesiace

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 3,3–4,0 l + 0,2–0,4 l ANCHOR (pôdny fi xátor)

ADENGO SC

225 g/l isoxafl utole,  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

66 €

•  Dostatočná pôdna vlhkosť zvyšujú účinnosť

•  Reaktivácia účinnosti po dažďových zrážkach

•  Pri SPOST aplikácii a dobré vlhkosti 

pôdy potláča pichliač, pýr, ovos hluchý, 

pupenec, prasličku

 

1,5

70:30

6–8 týždňov

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390, glyphosate

AIDA

60 g/l mesotrione,  F

500 g/l S-metolachlor K

PHO|SPe ASRA

SE

  PRE do 3 dní po sejbe

  SPOST do 2 listov kukurice 

(BBCH 12), dvojkl. buriny do max. 

4 listov, jednor. trávy max. 1 list

1
2,0–2,5 l/200–400 l

 

•  Dostatočná vlhkosť pôdy

•  Na silno zaburinených pozemkov použiť 

hornú hranicu dávkovania

•  Potláča pichliač

 

3

60:40

1–2 mesiace

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, 

dvojkl. buriny max. do 2 pr. listov 

1
2,0–3,0 l/200–400 l

39–58 €

•  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

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/200–400 l

+ 0,1% TREND 90

70 €

•  Po chladnej perióde alebo dlhšom období 

zrážok ošetrujte až po obnovení rastu

•  Neaplikovať na vlhké rastliny (po rose 

alebo po daždi)

•  Aplikujte vždy sa zmáčadlom TREND

10–25 °C

3

20:80

 

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

21 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí

•  V prípade horších klimatických podmie-

nok aplikácia sa zmáčadlom

7–23 °C

4

10:90

 

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 fl ufenacet,  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

42 €

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  PPA - povrchová predsejbová aplikácia iba 

pre minimálne spracovanie pôdy, alebo 

pre bezorbový systém

 

2

80:20

 

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 1,5 l + 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

70 €

•  Pôda bez hrúd, dostatočná pôdna vlhkosť

• Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Nižšie dávky pre ľahké pôdy

•  Max. dávka pri výskyte lipkavca, ježatky, 

lesknice, pohánkovca

 

2

80:20

6–8 týždňov

BANDERA

40 g/l nicosulfuron B

PHO|SPe AM-AGRO

SC

  POST 2–8 listov kukurice 

(BBCH 12–18)

•  Buriny 2–4 listy

1

Na zrno, na siláž

1,0 l/200–400 l

 

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Potláča trváce trávy

10–25 °C

3

10:90

2–3 týždne

BARRACUDA

100 g/l mesotrione F

PHO|SPe AM-AGRO

SC

  POST 2–8 listov kukurice 

(BBCH 12–18)

•  Buriny 2–4 listy

1
0,75–1,5 l/200–300 l

 

•  Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda 

podporujú účinnosť

•  Výborná účinnosť na: iva, ambrózia, 

podslnečník, voškovník

•  Retardácia pichliača, pupenca, prasličky

Nad 15 °C

2

20:80

1–2 mesiace

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

30–35 €

•  Zabezpečiť dôkladné pokrytie listovej 

plochy burín 

•  Účinok priaznivo ovplyvňuje vyššia teplo-

ta a slnečný svit pri a po aplikácii 

7–23 °C

2 

0:100

0

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

Kukurica - herbicídy
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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Kukurica - herbicídy



Novinka

Nikita®

Synergia troch síl 
v ochrane kukurice

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01 Trnava | Tel: +421 335 571 300 | www.adama.com
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly. 

 Rozdielne, navzájom sa 
dopĺňajúce mechanizmy 
účinku 

 Pôdne reziduálne 
pôsobenie mesotrionu 

 Riešenie širokého spektra 
jednoročných a trvácich 
dvojklíčnolistových 
a trávovitých burín

 Excelentná rovnováha 
medzi účinnosťou 
a selektivitou

Nový komplexný EPOST a POST herbicíd 
na ničenie jednoročných a trvácich tráv, ako 
aj dvojklíčnolistových burín v kukurici. Jedinečné 
spojenie časom preverených účinných látok v novej 
granulovanej formulácii. V spojení so zmáčadlom 
Rollwet zabezpečí komplexné a jednoduché riešenie 
celého spektra burín v kukurici.

Účinné látky: 150 g/kg mesotrione, 
100 g/kg nicosulfuron, 312,5 g/kg dicamba
Formulácia: WG
Dávka: 0,6 kg/ha + 0,2 l/ha Rollwet

®  registrovaná ochranná značka 
spoločnosti Adama 




