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PREČO JE NUTRINO TÁ SPRÁVNA 
VOĽBA PRI HNOJENÍ DUSÍKOM?  

až 8krát účinnejší ako granulované dusíkaté hnojivá
vysoko účinné prihnojenie cez list (85 až 95 %)
riadené uvoľňovanie N počas 6 až 8 týždňov po 
aplikácii
bez rizika popálenia listov prihnojenej plodiny
neprchavé a odolné voči zmytiu dažďom
miešateľné s prípravkami na ochranu rastlín
výživa dusíkom (N) aj v období prechodného prísušku
vhodné pre variabilné aplikácie
overená vysoká návratnosť (úroda, obsah sušiny)
menej strát nitrátov vyplavením
lepšia bilancia hnojenia dusíkom

NUTRINO
Roztokové hnojivo s riadeným 
uvoľňovaním dusíka.

TRIKO
Repelentný prípravok vo forme emulzie 
typu olej: voda, určený proti obhrýzaniu 
srnčou zverou vo vinohradoch, 
v chmeľniciach, v lesnom hospodárstve, 
na baze čiernej, repke olejnej, kukurici, 
sóji a slnečnici.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
  prípravok pôsobí ako repelent svojimi 
aromatickými a chuťovými látkami. 
určité druhy stromov mladých lesných 
kultúr a mladých rastlín srnčia a jelenia zver 
uprednostňuje, pričom poškodzujú najmä 
terminálne výhonky a mladé časti rastlín. 
cielená aplikácia prípravku RWA TRIKO na mladé 
kultúry zabezpečí nerušený rast bez zníženia 
hodnoty stromu a zníženie úrodových strát 
plodín.
k prírodnému repelentu je pridané farbivo pre 
značkovanie.

www.rwaslovakia.sk

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Lesné porasty: Na jeseň v listnatých porastoch aplikujte nezriedený 
postrek v dávke 10–20 l/ha pred začatím obhrýzania srnčou a je-
leňou zverou. Proti letnému odhryzu v listnatých a ihličnatých poras-
toch môžete počas vegetačného obdobia aplikovať rovnakú nezriede-
nú dávku. Maximálny počet aplikácií je 1x za vegetačné obdobie.

Vinič: Na produkčných plochách aplikujte zriedený roztok v dávke 
10–15 l/ha na 50 l vody pred začiatkom obhrýzania srnčou zverou. 
Prípravok je možné aplikovať od štádia 3 listov viniča až do štádia 
začiatku kvitnutia (BBCH 13–61), maximálne 2x počas vegetačné-
ho obdobia s intervalom medzi aplikáciami 28–42 dní. V mladých 
porastoch aplikujte prípravok za rovnakých podmienok ako v pro-
dukčných plochách, avšak prípravok aplikujte v dávke nezriedený.

Chmeľ: V chmeľniciach aplikujte zriedený roztok v dávke 10–15 l/
ha na 50 l vody pred začiatkom obhrýzania srnčou zverou. Prípra-
vok je možné aplikovať od rastového štádia 3 listov až do štádia 
začiatku kvitnutia (BBCH 13–61), maximálne 3x počas vegetačného 
obdobia s intervalom medzi aplikáciami 14 až 21 dní.

Kukurica, slnečnica, sója, repka ozimná, repka jarná: V poras-
toch repky olejnej, kukurice, sóje a slnečnice aplikujte zriedený prí-
pravok v dávke 15 l/ha v 200–300 l vody/ha od štádia 2 vyvinutých 
listov až do štádia začiatku kvitnutia (BBCH 12–61). Prípravok aplikuj-
te maximálne 4x počas vegetačného obdobia v intervale 7–14 dní. 

Baza čierna: V baze čiernej pestovanej na produkciu bobúľ proti 
obhryzu srnčou zverou aplikujte zriedený roztok v dávke 10–15 l/ha 
prípravku v 50 l vody od štádia vyháňania až do štádia začiatku kvit-
nutia (BBCH 1–61) Maximálny počet sú 3 aplikácie počas vegetačné-
ho obdobia v intervale 14–21 dní.
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Ideálnym riešením tohto aktuálneho prob-
lému môže byť novinka od spoločnosti FMC 
Agro Slovensko - Rombus Power (prothio-
conazole 160 g/l, spiroxamine 300 g/l). Je to 
systémový fungicíd s preventívnym, kuratív-
nym a eradikatívnym účinkom. Účinné látky 
majú rôzny mechanizmus účinku, výborne 
sa vzájomne dopĺňajú v rozsahu aj spôsobe 
účinku. Prípravok dokáže riešiť široký kom-
plex hubových patogénov v obilninách, od 
steblolamu, fuzárióz cez múčnatku až po lis-
tové škvrnitosti a hrdze. V prípade aplikácie 
vo fáze klasenia pôsobí aj proti významným 
klasovým chorobám (septória plevová, múč-
natka, fuzariózy). Na základe rozsahu účin-
nosti je možné Rombus Power rovnocenne 
pozicionovať na T1 aj T2 aplikácie. Pre rieše-
nie chorôb bázy stebla, ale aj na účinnú pre-
ventívnu ochranu a na zastavenie prebieha-
júcej infekcie múčnatky je postačujúca dávka 
0,75–1,0  l/ha. Na ochranu listového aparátu 
proti komplexu listových škvrnitostí a hrdzí 

v  T2 aplikácii odporúčame dávku 1,0  l/ha. 
Veríme, že Rombus Power sa stane ideálnym 
riešením vo fungicídnej stratégii ochrany 
obilnín a nadviaže tak na skvelú povesť svoj-
ho predchodcu Rombusu Trio.

Pre pestovateľov, ktorí pestujú obilniny pri 
vysokej intenzite a očakávajú od svojich po-
rastov špičkové výkony je dôležité, aby neo-
pomenuli jeden významný faktor - zabezpe-
čiť pre svoj porast stabilitu aj v extrémnych 
podmienkach. Veľmi dobrým nástrojom 
na dosiahnutie tohto cieľa je Cuadro NT® 
(trinexapac-ethyl 250  g/l). Je to regulátor 
rastu a  vývoja rastlín, primárne určený na 
zvýšenie odolnosti proti poliehaniu. Prípra-
vok je registrovaný pre použitie do všetkých 
hustosiatych obilnín v  dávke 0,4–0,6  l/ha, 
v závislosti od druhu obilniny. Pri voľbe dáv-
ky a termínu aplikácie je potrebné zohľadniť 
stav porastu, pôdno-klimatické podmienky, 
priebeh počasia a  ostatné rizikové faktory 

a hlavne stanoviť si cieľ ošetrenia. Požado-
vaný efekt je možné dosiahnuť predovšet-
kým správnym načasovaním aplikácie. Skorý 
termín aplikácie (BBCH 29–33) zabezpečuje 
najlepšie využitie účinnej látky. Má kumula-
tívny účinok, pretože výrazne skracuje spod-
né internódia, zosilňuje steblo a má pozitívny 
vplyv na tvorbu a rast koreňového systému. 
Mohutnejšie korene, ktoré siahajú do väčšej 
hĺbky zvyšujú stabilitu rastlín v  pôde, do-
kážu im zabezpečiť lepšiu prístupnosť k ži-
vinám, efektívnejšie využitie vody, zvyšujú 
suchovzdornosť rastlín, čo je pri súčasných 
klimatických podmienkach kľúčové. Neskor-
ší termín aplikácie (BBCH 33–35 a neskôr) má 
vplyv hlavne na skrátenie horných internódií 
a na celkové zníženie výšky porastu. Cuadro 
NT môže byť preto jedným z dôležitých in-
tenzifi kačných nástrojov, ktorým dokážete 
svoj porast nielen optimalizovať a modelovať 
podľa svojich potrieb, ale účinne zabezpečiť 
aj jeho stabilitu a ochranu budúcej úrody.

Na záver mi ostáva popriať všetkým pestova-
teľom priaznivý vývoj vegetácie, rovnomer-
né rozdelenie zrážok, „ročné obdobia v zau-
žívanom poradí“ a správnu voľbu pri výbere 
prípravkov na ochranu rastlín.



V čase písania tohto článku sa tohtoročná zima pomaly blíži ku svojmu koncu 

a väčšina agronómov sa už zamýšľa nad stratégiou ochrany rastlín v ďalšej se-

zóne. S tou zimou to bolo myslené naozaj ironicky, nakoľko tento rok k nám 

„biela kráľovna“ vlastne ani nedorazila. Aký vplyv to bude mať na porasty 

ukáže ďalší vývoj vegetácie. Už teraz, po prvých obhliadkach porastov je jas-

né, že mierny priebeh počasia v zimných mesiacoch sa podpísal na zvýšenom 

výskyte múčnatky a niektorých ďalších chorôb na našich poliach. Tento stav 

bude potrebné určite riešiť, a to najlepšie spoľahlivou fungicídnou ochranou.

Rombus Power 
Sila, ktorá spoľahlivo ochráni porasty 
pred hubovými patogénmi
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko spol. s.r.o 



FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 48 29 14 59, fax: +421 2 48 29 12 29, www.fmc.com

Ing. Marcel Fabián
+421 903 265 501
marcel.fabian@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko
+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
+421 903 265 509
maria.lichvarova@fmc.com

Regionálni zástupcovia

NOVINKA 2020

Rombus® Power
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Avoxa® - dva rôzne mechanizmy účinku

Herbicíd Avoxa je prvým, ktorý obsahuje kom-
bináciu účinných látok zo skupiny inhibítorov 
ACCasy (HRAC A) - pinoxaden a  inhibítorov 
ALS (HRAC B) - pyroxsulam, čím je zabezpe-
čená excelentná kontrola trávovitých burín 
a zároveň podporená antirezistentná stratégia.

Avoxa® - ideálna formulácia

Formulácia EC (emulzný koncentrát) na rozdiel 
od formulácie WG, nachádzajúcej sa v kon-
kurenčných produktoch, má výhodu v tom, 
že v suchších podmienkach je zabezpečený 
rýchlejší a efektívnejší príjem rastlinou.

Avoxa® - aktívna antirezistentná 

stratégia

Vývoj rezistencie voči herbicídnym produk-
tom je stále väčším problémom nie len na 
Slovensku ale aj v zahraničí. Avoxa® kombi-
náciou už spomenutých účinných látok s roz-
dielnym mechanizmom účinku dokáže pred-
chádzať vzniku rezistencie a tým zabezpečiť, 
že vaše porasty ostanú čisté.

Avoxa® spĺňa základné princípy antirezis-
tentnej stratégie, nakoľko kombinácia dvoch 
účinných látok je bezpečnejšia ako strieda-
nie jednotlivých účinných látok pri ich sólo 
po užití. Kombinácia účinných látok s  roz-
dielnym mechanizmom účinku predchádza 
vzniku rezistencie.

Ďalšie benefi ty podložené pokusmi 

po celej Európe

  Stabilita a nezávislosť - Avoxa má výbornú 
účinnosť aj pri chlade, rýchlu odolnosť voči 
dažďu a je nezávislá na teplote. V rozmedzí 
od 5 °C do 25 °C bola preukázaná priemerná 
účinnosť na psiarku roľnú 95 % a priemerná 
účinnosť na metličku obyčajnú 98 %. 
  Výkonnosť a vysoká efektívnosť - Účin-
nosť herbicídu Avoxa® na metličku obyčaj-
nú nie je ovplyvnená jej rastovou fázou pri 

aplikácii (n=31), priemerná účinnosť do-
siahla 99 %. Účinnosť proti psiarke roľnej je 
závislá na jej rastovej fáze v čase aplikácie 
(n=38), pri veľkosti viac ako 10 cm dochá-
dza k poklesu účinnosti.
  Spoľahlivosť, vysoká kompatibilita - vý-
borná a bezpečná miešateľnosť s herbicíd-
mi a fungicídmi. 
  Selektivita - bez prejavov fytotoxicity.
  Bezpečné použitie v pestovateľskom sys-
téme, bez obmedzenia pre následné plo-
diny.
  Vysoká efektivita v  regulácii širokého 
spektra burín, najmä pri regulácii stoklasu, 
psiarky a metličky obyčajnej, vrátane ich 
rezistentných populácií. 



Výkonná, nezávislá a spoľahlivá part-

nerka pre riešenie trávovitých burín, 

ktorá prináša špičkovú antirezistent-

nú stratégiu a tiež fl exibilitu v použi-

tí. To je Avoxa® - nový herbicíd, ktorý 

od tohto roku môžete použiť už aj na 

Slovensku.

Niektoré spojenia jednoducho 
fungujú lepšie
Mgr. Katarína Dikáczová; Syngenta Slovakia

Profi l produktu Avoxa®

Účinné látky

33,3 g/l pinoxaden

8,33 g/l pyroxsulam

8,33 g/l cloquintocet-mexyl (safener)

Formulácia emulzný koncentrát

Príjem účinnej látky listami, systémové pôsobenie

Plodiny pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné

Aplikácia POST, BBCH 10–32

Dávkovanie

1,35 l/ha proti metličke obyčajnej, mätonohom, 

ovsom a jednoročným dvojklíčnoslitovým burinám

1,8 l/ha proti trávovitým a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám

HRAC A + B

Kontrola Avoxa® propoxycarbazon
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Medzi karanténne bakteriózy hospodársky 
významných rastlín patria dve veľmi nebez-
pečné ochorenia: spála jadrovín (Erwinia 
amylovora) a Pierceova choroba (Xylella fasti-
diosa). Sú to veľmi závažné ochorenia pre 
ovocinárov a vinohradníkov.

Spála jadrovín

Na celom svete patrí táto bakterióza medzi 
najagresívnejšie bakteriálne ochorenie ru-
žovitých (Rosaceae), podčeľade jabloňovité 
(Maloidea), predovšetkým hrušky a  jablo-

ne. Vo voľnej prírode je najčastejšie pozo-
rovaná na hlohu. Okrem vyššie uvedených 
druhov, môže Erwinia amylovora napádať 
dulu, mišpuľu, jarabinu, mišpuľník, skalník, 
hlohyňu, dulovec, muchovník a iné. Napáda 
asi 170 druhov rastlín. Vývoj choroby je rých-
ly a často nie je spôsob ako postihnutú dre-
vinu zachrániť. Závažnosť ochorenia rastliny 
závisí od rôznych faktorov. Patria medzi ne 
klimatické a miestne podmienky, druh rastli-
ny, odroda, zdravotný stav, intenzita infekcie.

Ochorenie pochádza zo Severnej Ameriky, 
odkiaľ sa rozšírilo do zvyšku sveta. V SR a EÚ 
je patogén regulovaným (karanténnych) 
škodlivým organizmom. Prvýkrát bola za-
chytené v  štáte New York v  roku 1780. Do 
severnej Európy bola zavlečená v 50.–60. ro-
koch 20.  storočia. Hoci sa odvtedy pomaly 
šíri na juh, pomerne veľké plochy vo Francúz-
sku a Nemecku stále zostávajú bez nákazy. 
V roku 1958 sa choroba objavila v Maidstone 
v Anglicku a o 9 rokov neskôr na európskom 
kontinente. Erwinia amylovora bola preuká-
zateľne identifi kovaná v 40 krajinách. Členské 
krajiny EPPO (European and Mediterrane-
an Plant Protection Organization) s potvrde-
ným výskytom choroby: Rakúsko, Belgicko, 
Bosna a  Hercegovina, Bulharsko, Chorvát-
sko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Egypt, 
Francúzsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Juhoslávia 
(Srbsko, Kosovo , Slovinsko), Libanon, Luxem-
bursko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Gréc-
ko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiar-
sko, Turecko, Veľká Británia (okrem Severné-
ho Írska), Ukrajina. Aj v roku 2018 bol výskyt 
spály jadrovín potvrdený na našom území. 
Ázie: Arménsko, Čína, Cyprus, Izrael, Japonsko 
- popreté vládnymi inštitúciami, „bacterial 
short Blight“ sneť ázijské hrušky, vyskytujúce 
sa v Hokkaido, je podľa niektorých autorov 
spôsobená organizmy nerozoznateľným od 

E.  amylovora, Jordánsko. Severná Amerika: 
Bermudy, Kanada, Mexiko, USA (Alabama, 
Kalifornia, Colorado, Connecticut, Georgia, Il-
linois, Maine, Maryland, Michigan, New York, 
Severná Karolína, Ohio, Oregon, Pennsylvá-
nia, Texas, Utah, Virgínia, Washington, Zá-
padná Virgínia, Wisconsin). Stredná Amerika 
a Karibik: Guatemala. Oceánia: Nový Zéland.

Príznaky a prenos ochorenia

Prvé prejavy ochorenia môžeme pozorovať 
už počas kvitnutia hostiteľských rastlín. Do-
chádza k  výraznej nekróze listovej čepele. 
Listy majú typické červenohnedé až čierne 
sfarbenie (akoby spálenie). Infikované listy 
však zo stromu neopadávajú. Na mladých 
plodoch a stopkách sú prítomné kvapôčky 
baktériového slizu, pri starších plodoch sa 
tvoria výrazné tmavohnedé alebo hnedo-
červené lemy. Keď baktéria prenikne do jed-
noročných výhonkov (konárikov), dochádza 
k typickému hákovitému ohnutiu (tvorba tzv. 
pastierskej palice). Kôra a kmeň starších koná-

rov pozdĺžne praská a vyteká z nich baktério-
vý sliz, ktorý postupne zasychá. Ak dochádza 
k  napadnutiu stromov iba na báze kmeňa 
alebo konára, listy nevädnú, ale nadobúdajú 
načervenalé sfarbenie. Pri vlhkom a teplom 
počasí sa na povrchu infi kovaných orgánov 
rastlín tvoria kvapky už vyššie spomínaného 
bakteriálneho výlučku - exudátu, v podobe 
lepkavých belavých, neskôr jantárovo-žltých, 
oranžových až červených kvapiek. 

Optimálne teploty pre šírenie infekcie v prie-
behu vegetačného obdobia sa pohybujú 
v rozmedzí 21–27 °C. Vo všeobecnosti sa tep-
lota pod 18,5 °C považuje za minimálnu. Bolo 
dokázané, že suché počasie šírenie ochore-
nia zastavuje. Hospodárske škody spočívajú 
v  nižšej úrode, zhoršenej mrazuvzdornosti 
a životnosti napadnutých rastlín. 

Pre defi nitívnu diagnózu napadnutia je po-
trebné laboratórne vyšetrenie, vzhľadom 
k  tomu, že príznaky spály môžu byť zame-

Karanténne bakteriózy 
- spála jadrovín
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Oddelenie kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Symptómy spály jadrovín spôsobených 
baktériou Erwinia amylovora na konáriku 
a mladých plodoch hrušky

Zimné ložiská baktérie Erwinia amylovora 
na jabloni

Letorasty, ktoré ešte neukončili svoj predlžo-
vací rast reagujú nainfekciu baktériou Erwinia 
amylovora hákovitým ohnutím vrcholu

Tvorba bakteriálneho slizu na plode hrušky 
vplyvom infekcie Erwinia amylovora
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Úzka spolupráca s renomovaným šľachtiteľom 
(USA) kukurice umožnila, vznik širokej kolekcie 
vysoko výkonných hybridov na zrno. Medzi 
prvé zavedené hybridy patrili v minulom roku 
skoré až stredne skoré odrody Glumanda, 
Ajowan a Inclusiv. V tomto roku nasledova-
nou ďalšou skupinou, stredne neskorých až 
neskorých hybridov Gloriett, Persic a Twee-

tor. V pokusných sieťach si tieto hybridy be-
hom dvoch rokov získali svojimi výsledkami 

ihneď pozornosť domácich pestovateľov ku-
kurice. Hybrid Glumanda získal na jar 2018 aj 
slovenskú registráciu. Bol najúrodnejší sko-
rý zrnový hybrid v  registračných skúškach 
ÚKSÚP 2017 a za roky 2016–17 v priemere do-
siahol úrodu zrna 13,96 t/ha (graf 1).

Ekostabilita

Je už samozrejmé, že od  súčasných odrôd 
kukurice pestovaných praxou sa vyžaduje 

vysoká miera plasticity, t.j. odroda nemá rea-
govať na  menšie zmeny klimatických pod-
mienok, zmeny pôdy a iných podmienok vy-
skytujúcich sa v oblasti jej pestovania. Vždy 
bude medzi pestovateľmi uprednostňovaná 
odroda, ktorá sa v rámci ich možností najviac 
rozšírila. Cennými atribútom je prispôsobi-
vosť tzv. ekostabilita, ktorá umožňuje plne 
využiť vlastnosti odrody v podmienkach ur-
čitej pestovateľskej oblasti. Na výbornú me-

G - Seed ( založená 2018) je najmlad-

šou osivárskou značkou a  zároveň 

prvou značkou osív v rámci obchod-

ných agrospoločnotí. Jej domovom je 

šľachtiteľská stanica Saatzucht Gleis-

dorf (Rakúsko). V  spolupráci s  po-

prednými svetovými šľachtiteľmi, sa 

pod novým logom prostredníctvom 

RWA AG prinášajú na európske trhy 

najnovšie odrody poľných plodín. 

Míľnikom bolo zavedenie produkto-

vej línie výkonných hybridov kukuri-

ce na zrno.

Jediné pravidlo - špičková výkonnosť
Ing. Marek Jakubec; RWA SLOVAKIA

Obr. 1: Príklady moderných hybridov kukurice značky G-Seed segment FAO 410–490 vhodný pre 
pestovanie na zrno v teplejších kukuričných oblastiach

Graf 1: Štátne odrodové skúšky, kukurica - skorý sortiment na zrno (ÚKSÚP, 2016–17, priemer 4 skúšobných lokalít)
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Graf 2: Poloprevádzkový pokus kukurice na zrno (PD Zavar, Trnava, 2018–19)

Úroda zrna (t/ha, 14 % vlh.) Úroda zrna (t/ha, 14 % vlh.)

Ajowan 10,57 t/ha
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Obec Zavar leží 8 km na juhovýchod od Trnavy v 127 m n. m. na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny, ktorá sa pre rozsiahle, vodorovne uložené sprašové pokryvy nazýva
aj Trnavskou sprašovou tabuľou. Územie leží v teplom suchom okrsku s miernou zimou.
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dziročníkovú stabilitu v úrodnosti hybridov 
G-Seed (Glumanda, Ajowan, Inclusiv) nám 
poukazujú dvojročné výsledky pokusu na PD 
Zavar (graf 2).

Najlepším hybridom pre ďalšie pestovanie je 
preto taký hybrid, ktorý si pestovateľ zaob-
stará výberom v poraste vlastného porovná-
vacieho pokusu na výkonnosti odrôd (veľko-
parcelové poloprevádzkové pokusy zasiate 
metódou side–by-side).

Mikroskopické vláknité huby

Mikroskopické vláknité huby zastúpené rod-
mi Fusarium, Aspergillus a Penicillium sú pri-
rodzene sa vyskytujúce organizmy v poľných 
biotopoch. Aktívne sa zúčastňujú na  roz-
klade organických látok v pôde a parazitné 
formy húb rodu Fusarium napádajú kore-
ňový krčok a steblá kukurice. Na tomto sub-
stráte vytvárajú ružový nálet. Predstavujú 
riziko z  hľadiska znehodnotenia produkcie 
kukuričných zŕn, nakoľko odumreté pletivá 
rýchlo kolonizujú a veľmi rýchlo sa na nich 
rozmnožujú.

Mykotoxíny ako ich sekundárne metabolity 
sú toxické. Môžu byť absorbované nielen 
tráviacim traktom zvierat z krmiva, ale aj cez 
dýchacie cesty, pretože vzduchové častice 
s fragmentami mycélia a hýfami húb tiež ob-
sahujú mykotoxíny.

Výskyt mikroskopických vláknitých húb a ná-
sledne ich metabolitov v kukurici predstavuje 
vysoko aktuálny problém. Hospodársky hod-
notné sa preto v posledných rokoch stávajú 
pre pestovateľov kukurice genotypy, ktoré sú 
odolné voči hnilobám stebiel a šúľkov.

Vyššiu odolnosť majú typy s hrubším oseme-
ním korunkovej časti zrna na ktorých nepri-
chádza k rýchlemu rastu mycélia húb (hlavne 
pri neskoro dozrievajúcich hybridoch zbera-
ných v závere sezóny) v porovnaní s odroda-
mi s veľmi múčnatým a mäkkým typom zrna. 
Výhodou môže byť aj ochrana pred mecha-
nickým poškodením celistvosti zrna hmyzom 
tj. hybridy s dobrou toleranciu voči vijačke 
kukuričnej a hybridy prirodzene sa chrániace 
poškodeniam (obr. 5).

Najmladšia osivárska značka G-Seed má am-
bíciu uchádzať sa o  priazeň pestovateľov 
kukurice a  prináša úplne novú generáciu 
hybridov ktorú spája: vysoká a  vyrovnaná 
úrodnosť, výborná adaptácia k suchým a tep-
lým podmienkam, pevné nelámavé steblo 
a vyššia odolnosť voči fuzariózam.



Obr. 4: G-Seed hybridy charakterizuje typ zrna semiindentata (medzityp–konský zub) s dobrou 
odolnosťou voči fuzariózam, odkláňanie šúľkov od osi rastliny a stále zelená stonka znižuje riziko 
fuzáriovej hniloby a je prevenciou pred úbytkom úrody

Obr. 2: Ajowan (FAO 350) - šúľky sú dlhé, valcovité, s vysokým počtom radov 20+ (v ideálnych 
podmienkach 22, priemer 2018–19 bol 20 radov)

Obr. 5: Interiér porastu Persic (FAO 430), ovisnuté šúľky lepšie odvádzajú dažďovú vodu, ktorá sa 
nehromadí v ich vnútri (Poľno SME, s.r.o Palárikovo, október 2019)

Obr. 3: Šúľok napadnutý hubou Giberella zeae (Fusarium graminearum), ktorá je producentom 
jedného z najvýznamnejších mykotoxínov - zearalenónu
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Kukurica - herbicídy
Herbicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca

Fo
rm

u
lá

ci
a Termín aplikácie

M
ax

. p
oč

et
 a

p
li

ká
ci

í 

za
 v

eg
et

ác
iu

Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)*

Poznámky k aplikácii


(°C)

C
(hod.)

ACTER 400 SC

400 g/l pendimethalin K

PHO|SPe MV-servis

SC

  PRSZ s plytkým zapracovaním do pôdy 

ľahkými bránami do hĺbky 2–3 cm, najmä 

za suchších podmienok

  PRE do 2 dní po sejbe

1
3,3–4,0 l/400–600 l

50,69–61,44 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Dostatočne vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii majú priazni-

vý vplyv na účinnosť

•  TM s ANCHOR spevní vazbu herbicídu 

na pôdne koloidné častice

5–25 °C

2

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390 ™ 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

69,3 €

•  Kvalitná príprava pôdy a dostatočná pôdna 

vlhkosť zvyšujú účinnosť

•  Reaktivácia účinnosti po dažďových zráž-

kach (10–15 mm do 14 dní od aplikácie)

•  V prípade sucha po sejbe kukurice je vhodné 

aplikáciu vykonať až po jej vzídení

 

1,5

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, jednoročné 

trávy max. 1 list

1
2,0–2,5 l/200–400 l

63,6–79,5 €

•  Dostatočná vlhkosť pôdy

•  Na silno zaburinených pozemkov použiť 

hornú hranicu dávkovania

 

3

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390, glyphosate

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

40,94–61,41 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Vyššia pôdna vlhkosť a primerané zrážky 

po aplikácii zvyšujú účinnosť 

•  Pri POST TM zabezpečuje reziduálny účinok

 

2

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE DAM 390 ™ POST 2,0 l + 0,15 kg ARRAT

ALGEDI 

500 g/kg dicamba,  O

250 g/kg tritosulfuron B

PHO|SPe Agro Aliance

WG
  POST od 3. do 5. listu kukurice (BBCH 13–15)

•  Buriny 2–6 listov
1

0,2 kg/300–400 l 

 

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí vhod-

nom pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

7–25 °C

5

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

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

71,9 €

•  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)

•  Vždy použiť sa zmáčadlom

10–25 °C

3

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 330 g + 1,0 l BALATON PLUS, SUCCESSOR TX

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/300–400 l 

22,27 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí vhod-

nom pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

7–25 °C

5

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,2 kg + zmáčadlo (0,1–0,125 l BREJK-TRU, 0,5 l DASH) ™ POST 0,15 kg + 2,0 l AKRIS

BALATON PLUS

300 g/l pethoxamid,  K

187,5 g/l terbuthylazine  C

 Corteva Agriscience

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

73,1 €

•  Pôda bez hrúd, dostatočná pôdna vlhkosť

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú 

účinnosť

•  Nižšie dávky pre ľahké, vyššie dávky pre 

stredné a ťažšie pôdy

•  Max. dávka pri výskyte lipkavca, ježatky, 

lesknice, pohánkovca

 

2

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 2,5 l + 0,6 l MUSTANG ™ POST 2,5 l + 0,3 l STORY + 0,2 l ŠAMAN

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

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC
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Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)*

Poznámky k aplikácii


(°C)

C
(hod.)

TITUS 25 WG 

250 g/kg rimsulfuron  B

 MV-servis

WG

  POST 1.–7. list kukurice (BBCH 11–17) 

•  Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. list, ježatka 

do 6. listu, pýr 3.–5. list, proso 2. list

1× 

max. 

60 g 

alebo 

DA

30–60 g/200–300 l 

+ 0,1% TREND 90

Pýr, dvojklíč. buriny: 50–60 g 

(DA 30 g + 30 g), 

jednor. trávy, 

dvojklíč. buriny 30–40 g

32,39–64,77 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinok (opt. 15–18 °C) 

•  Neaplikovať v čase, keď v priebehu 24 hodín 

sú veľké výkyvy teplôt 

•  Vždy použiť so zmáčadlom

10–25 °C

2–4

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 30–60 g + 0,8–1,0 l ESTERON 

™ POST 40 g + 0,6 l MUSTANG

™ POST 30–60 g + 10 g REFINE T + 0,1 % TREND 90 

™ POST 30–60 g + 15 g REFINE 50 SX + 0,1 % TREND 90

TOMIGAN 250 EC 

250 g fl uroxypyr O

PHO|SPe ADAMA

EC

  POST od 2. do 5. listu kukurice (BBCH 12–15), 

max. do výšky kukurice 20 cm

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov, lipkavec 

ničí vo všetkých fázach

1
1,0 l/400–500 l

39,41 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť (počas 

ošetrenia a do 5 dní po ošetrení by min. tep-

lota za celý deň nemala klesnúť pod 8 ° C)

•  Aktívny rast burín

•  Aplikáciou vo večerných hodinách stúpa 

účinnosť

10–23 °C

2

WING P 

212,5 g/l dimethenamid-P,  K

250 g/l pendimethalin  K

PHO BASF

EC

  PRE do 3 dní po sejbe (pri suchej jari 

alebo v arídnych oblastiach zapracovanie 

na hĺbku 2–3 cm)

•  Buriny pred vzídením 

1
4,0 l/400–600 l

65,52 €

•  Kvalitne spracovaný povrch pôdy, dosta-

točne vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú 

účinnosť 

5–25 °C

 

Odporúčané kombinácie: ™ PRE DAM 390, kvapalné hnojivá, herbicídy

ZEAGRAN 340 SE

90 g/l bromoxynil,  C

250 g/l terbuthylazine C

PHO|SPe AM-AGRO

SE
  POST od 3 do 5 listov kukurice (BBCH 13–15)

•  Buriny 2–4 listy, max. 6 listov 

1× za 2 

roky

1,6–2,0 l/400 l

OD 60

30,1–37,62 €

•  Kvalitné pokrytie burín postrekovou 

kvapalinou

•  Vyššiu dávku použiť na buriny v pokročilejšej 

rastovej fáze

•  Neošetrovať porasty oslabené chladom 

alebo krátko po nočných mrazoch

5–20 °C

6

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 1,0 l + 1,0 l BANDERA + 1,0 l BARRACUDA

™ POST 1,6 l + 70 g HECTOR 53,6 WG

™ POST 1,6 l + 30–40 g KELVIN 75 WG + 0,1% TREND 90

™ POST 1,6 l + 1,6 l LAUDIS OD

*Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2019. Má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza

Kukurica - herbicídy
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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™ POST 30–40 g + 1,6 l ZEAGRAN 340 SE + 0,1 % TREND 90

                          

                          

                          

™ POST 1,6–2,0 l + 0,2 l NICO SUPER 240 SC

™ SPOST 1,6–2,0 l + 2,0–2,5 l SUCCESSOR T (prerastenejšie buriny)

Kukurica - herbicídy



+ Výkonná: jedinečná kombinácia účinných látok

+ Spoľahlivá: široké spektrum účinnosti v obilninách

+ Nezávislá: vo všetkých podmienkach

NOVINKA:

NIEKTORÉ 
SPOJENIA 
JEDNODUCHO 
FUNGUJÚ 
LEPŠIE

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




