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V prípade, že na vašom pozemku zazname-
náte problémy s rezistentnou metličkou oby-
čajnou, máme pre vás riešenie. V našom por-
tfóliu nájdete tri herbicídy, ktoré zaisťujú 
efektívnu ochranu nielen voči tejto burine, 
Axial 050 EC, Avoxa a Defi  Evo. Herbicídu 
Defi Evo sa vzhľadom k  jeho aplikačnému 
oknu budeme bližšie venovať až v jesennom 
období. Teraz, s očakávaným príchodom jari, 
sa budeme venovať herbicídom Axial 050 EC 
a Avoxa.

Skorá regulácia pre zaistenie 

vysokých úrod

Axial 050 EC je ideálnym riešením pre her-
bicídnu ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa 
jarného, ktorým dosiahnete elimináciu met-

ličky obyčajnej a  ovsa hluchého. Vďaka 
účinnej látke pinoxaden si Axial 050 EC s tý-
mito burinami hravo poradí. Pinoxaden patrí 
do skupiny ACC-asa inhibítorov, v porovnaní 
s účinnými látkami z  tejto skupiny však vy-
niká duálnym efektom, čo v praxi znamená 
zvýšenú mieru efektivity pri regulácii trávo-
vitých burín. Pre Axial 050 EC nie sú problé-
mom ani populácie metličky rezistentné voči 
ALS alebo PSII inhibítorom, ktorých počet 
nielen na Slovensku každoročne narastá.

Pri použití Axial 050 EC je pre reguláciu met-
ličky najvhodnejšie skoré ošetrenie poras-

tu, optimálne do konca odnožovania burín. 
Dôvodov je hneď niekoľko. Jednak vyššia cit-
livosť burín na aplikovaný herbicíd (buriny vo 
vyšších rastových fázach nemusia byť úplne 
potlačené) a zároveň je včasné odstránenie 
konkurenčných vplyvov burín dôležité pre 
zaistenie vysokých úrod.

Je známe, že metlička obyčajná sa radí medzi 
silne konkurenčné burinaté druhy, konkuruje 
obilninám ako v priestore, tak aj v získavaní 
vody a živín. Oddialenie aplikácie herbicídov 
vedie k stratám na úrode. Pri silnom zaburi-
není sa dá povedať, že každý deň sa počíta. 
S ohľadom na priebeh počasia jesene 2020, 

keď mnoho herbicídnych ošetrení nebolo 
možné realizovať, aktuálnosť skorého ošet-
renia nadobúda na význame.

Neotáľajte s ošetrením proti metličke

Metlička obyčajná je v  priebehu vegetácie 
vývojovo vo veľmi podobných fázach ako 
pšenica ozimná. Pri dosiahnutí rastovej fázy 
stĺpkovania jej citlivosť k herbicídom klesá. 
Ak je pozemok súčasne silne zaburinený, prí-
padne sú tu zastúpené populácie metličky, 
ktoré vykazujú už určité rysy odolnosti voči 
ALS alebo PSII inhibítorom, je včasná apliká-
cia nevyhnutnou nutnosťou. V  prípade, že 
by ste termín aplikácie odďaľovali, vystavu-

Metlička obyčajná (Apera spica-ven-

ti) je jednou z najzávažnejších trávo-

vitých burín strednej Európy. Vďaka 

zmenám v spracovaní pôdy a upred-

nostňovaní bezorebnej technológie, 

zúženiu osevného postupu a vyššiemu 

zastúpeniu obilnín v osevnom postupe 

dochádza k zvýšenému výskytu met-

ličky obyčajnej, a to z hľadiska miery 

zaburinenia, tak aj rozšírenia.

Ošetrite svoje porasty včas
Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Slovakia

Kombinácia účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku predchádza vzniku rezistencie

Metlička obyčajná

Apera spica-venti

Psiarka roľná

Alopecurus myosuroides

Ovos hluchý

Avena fatua

Mätonoh trváci

Lolium perenne

Stoklas strechový

Bromus tectorum

Pinoxaden

Pyroxsulam

Kontrola Avoxa®
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jete sa riziku vzniku odolnosti alebo v hor-
šom prípade nástupu rezistencie metlič-
ky obyčajnej tiež na pinoxaden obsiahnutý 
v Axial 050 EC.

V  každej populácii sú zastúpené jedince 
s  rôznou citlivosťou. Po nevhodnej aplikácii 
herbicídu (z hľadiska fázy burín už neskorej) 
sa môže stať, že niektoré jedince herbicídny 
zásah prežijú. A to je práve okamih, kedy na-
stupuje potenciál pre vznik rizika rezistencie. 
Selekcia odolných populácií môže prebiehať 
na pozemkoch nenápadne aj niekoľko rokov. 
Akonáhle sa však prejaví v plnej sile, odpadá 
už možnosť efektívnej herbicídnej regulácie. 
Nastáva veľký problém, ako s výberom vhod-
ného herbicídu, ktorý bude ako tak efektívne 
fungovať, tak aj so zaistením čistého porastu.

Niektoré spojenia jednoducho 

fungujú lepšie

Ďalším herbicídom, ktorý môžete na  re-
guláciu trávovitých burín využiť je Avoxa. 
Kombinuje v  sebe účinné látky pinoxaden 
+ pyroxsulam a je prioritne určený na regu-
láciu odolných druhov tráv ako sú stoklas, 
psiarka a pod. pri použití v dávke 1,8  l/ha. 
Kombinácia účinných látok zaisťuje dvojitý 
mechanizmus účinku na väčšinu tráv, ktorý 
je synergický a veľmi efektívny. Avoxa si do-
káže jednoducho poradiť aj s rezistentnou 

metličkou, a to aj vďaka vyššie spomenutým 
vlastnostiam. Nespornou výhodou je vysoká 
tank-mix kompatibilita s celým radom herbi-
cídov a možnosť regulácie jedno- aj dvojklíč-
nolistových burín v jednom zásahu.

Monitoring rezistencia burín

Monitoring rezistencie, ktorým sa Syngenta 
zaoberá už niekoľko rokov, zachytáva zne-
pokojujúci trend vývoja rezistencie. Narastá 

počet pozitívnych záchytov na ALS, PSII, krí-
žovú i viacnásobnú rezistenciu, ale tiež vý-
skyt rezistencie voči ACC-asa inhibítorom, 
kam spadá aj pinoxaden.

Dôvodov nárastu rezistencie je niekoľko:

 aplikácia herbicídov v nízkych dávkach,
 tank-mix kombinácia s  herbicídmi, ktoré 
sa môžu prejaviť antagonistickým efektom 
na metličku obyčajnú (prejav so znížením 
účinnosti),
 nedodržiavanie základných pravidiel an-
tirezistentnej stratégie, ktorá spočíva 
v striedaní herbicídov,
 realizácia aplikácie, ktorá prichádza príliš 
neskoro (z hľadiska optimálnej fázy burín).

Hoci je pinoxaden stále v skupine účinných 
látok s  najlepším výsledkom a  najnižšou 
úrovňou zachytenia rezistencie, trend ho-

vorí jasne. Každoročne narastá počet rezis-
tentných populácií aj pri tejto účinnej látke 
(graf 1).

Čistým pozemkom za úrodu 

a proti rezistencii

Aby sme si zabezpečili čisté pozemky a fun-
gujúce produkty aj do budúcnosti, je dôleži-
té efektívne využívať produkty, ktoré máme 
k  dispozícii. Chráňme si výrobky a  účinné 
látky v nich obsiahnuté pred vznikom rezis-
tencie. Vyhneme sa tak do budúcnosti prob-
lému s  reguláciou burín, kedy by sa mohlo 
stať, že už nebudeme mať k dispozícii žiadnu 
efektívnu zbraň.

Aplikujte herbicídy včas!


Graf 1: Účinnosť na rezistentnú metličku obyčajnú (ALS inhibítory, 2014–19, ČR, n=16)
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Rombus® Power a Cuadro® NT
Špičkové riešenia pre vaše porasty obilnín

Výborný zdravotný stav porastov je jedným 
z  hlavných predpokladov úspešnej poľnej 
výroby. Pre odbornú verejnosť, ktorá sa už 
zamýšľa nad stratégiou ochrany, dávame 
do pozornosti riešenie, ako udržať porasty 
v  TOP zdravotnom stave. Minuloročná no-
vinka Rombus® Power (prothioconazole 
160  g/l, spiroxamine 300  g/l) je systémový 
fungicíd s preventívnym, kuratívnym a era-
dikatívnym účinkom. Obe účinné látky majú 
rôzny mechanizmus pôsobenia, vzájomne 
sa dopĺňajú v spôsobe a rozsahu účinku. Prí-
pravok rieši vďaka „luxusnej dávke“ obidvoch 
účinných látok široké spektrum hubových 
patogénov v  obilninách. Rombus® Power 
je možné rovnocenne použiť ako v  T1, tak 
aj v  T2  aplikácii. Pri aplikácii v  T1 termíne 
(od BBCH 30) zabezpečuje špičkovú ochra-
nu proti chorobám bázy stebla (steblolam, 
fuzariózy), ale aj účinnú preventívnu ochra-
nu a  „stop efekt“ - efekt spálenia spór pre-

biehajúcej infekcie múčnatky. Aplikácia v T2 
termíne (BBCH  37–59) zabezpečuje ochra-
nu dôležitého listového aparátu, pričom je 
cielená predovšetkým proti komplexu listo-
vých škvrnitostí a hrdzí. V prípade aplikácie 
vo fáze klasenia pôsobí aj proti významným 
klasovým chorobám (septória plevová, múč-
natka, fuzariózy). Rombus Power zabezpe-
čuje komplexnú a  dlhodobú účinnosť. Je 
registrovaný pre použitie v jačmeni a pšenici 
(jarné aj ozimné formy) v dávke 0,75–1,0 l/ha.

Na elimináciu rizika poľahnutia aj na účinné 
modelovanie porastov ponúka spoločnosť 
FMC Agro Slovensko profesionálne riešenie 
v  prípravku Cuadro NT® (trinexapac-ethyl 
250 g/l). Regulátor rastu Cuadro NT® je primár-
ne určený na spevnenie a skrátenie stebla 
a na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu obil-
nín. Prípravok je registrovaný do všetkých 
hustosiatych obilnín v  dávke 0,4–0,6  l/ha,

v závislosti od druhu obilniny (pšenica ozim-
ná a jarná 0,4 l/ha; jačmeň ozimný, raž, triti-
kale 0,5–0,6 l/ha; jačmeň jarný 0,4 l/ha; ovos 
0,6 l/ha). Vyššia dávka je vhodná pre skoršie 
aplikácie, alebo pri ošetrovaní odrôd, ktoré 
sú viac náchylné k poľahnutiu. Pri voľbe dáv-
ky a termínu aplikácie je potrebné zohľadniť 
stav porastu, pôdno-klimatické podmienky, 
priebeh počasia a  ostatné rizikové faktory 
a stanoviť si cieľ ošetrenia. Požadovaný efekt 
je možné dosiahnuť primárne správnym na-
časovaním aplikácie. Skorší termín apliká-
cie (BBCH  29–33) zabezpečuje maximálne 
využitie účinnej látky, nakoľko kumulatívny 
účinok výrazne skracuje spodné internódiá, 
zosilňuje steblo a má pozitívny vplyv na tvor-
bu a rast koreňového systému. Mohutnejšie 
korene siahajúce do väčšej hĺbky zname-
najú zvýšenú stabilitu rastlín v pôde, dokážu 
im zabezpečiť lepšiu prístupnosť k živinám 
a  efektívnejšie využitie vody. Vďaka tomu 
sa taktiež zvyšuje suchovzdornosť rastlín 
a vytvárajú sa predpoklady pre vyššiu a sta-
bilnejšiu úrodu. Neskorší termín aplikácie 
(BBCH 33–35 a neskôr) má vplyv hlavne na 
skrátenie horných internódií a  na celkové 
zníženie výšky porastu.



Jar nám pomaly začína klopať na dvere. Je to čas, keď nás slnečné lúče po dlhej 

zime dobíjajú energiou, ale je to aj čas, keď bude potrebné riešiť prvé zásahy v za-

ložených porastoch. Predpokladom úspechu a dobrých výsledkov v pestovateľ-

skej praxi je venovať sa porastom stopercentne počas celej vegetácie. Pomocnú 

ruku v agronomickej starostlivosti predstavujú aj prípravky na ochranu rastlín, 

kde správnym výberom a načasovaním aplikácie môžeme vytvoriť ideálne pod-

mienky pre dosiahnutie priaznivého hospodárskeho výsledku.

Rombus® Power a Cuadro® NT
Špičkové riešenia pre vaše porasty obilnín
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.

Jačmeň ozimný ošetrený prípravkom Rombus Power v dávke 1,0 l/ha (AGRO-RACIO s.r.o.)



Rombus® Power
Fungicíd

Rombus® Power
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Pomoc pri prvých vstupoch do porastu

K  veľkými pomocníkom patrí bezpochyby 
Fledbag - ide o univerzálny fl exibilný dávko-
vač, umožňujúci rýchle, bezpečné a presné 
vyprázdňovanie bigbagov. Vhodný na  osi-
vá, hnojivá a prakticky všetky druhy granu-
látov. Pre potreby krátkodobého či dlhodo-
bého preskladnenia hnojiva DAM 390 alebo 
iného tekutého hnojiva, odporúčame použiť 
Flexi tank, ktorý ma objem 27 m3. Umožňu-
je uskladnenie celého objemu cisterny (max. 
32 ton). V prípade potreby je možné vzájomne 
prepojiť viacero Flexitankov do  uceleného 
systému. Dodávaný vrátane záchytnej vane 
a s možnosťou voľby širokého druhu príslu-
šenstva (spojky, fi ltre hrubých nečistôt). Mož-
nosť opätovného/viacnásobného použitia pre 
tekuté hnojivá alebo iné druhy kvapalín.

Listová výživa - repka

V rámci prihnojenia porastov repky bórom 
odporúčame využitie prípravku Quantum 

Boron Active (bór 148 g/l; dusík 61 g/l; meď 
0,4 g/l a molybdén 0,4 g/l), ktorý zabezpečí 
rovnomerné kvitnutie a dozrievanie porastu. 
V priebehu tvorby šešúľ je vhodné aplikovať 
Quantum Amino Max, komplexné kvapalné 
hnojivo s  vysokým obsahom aminokyselín 
rastlinného pôvodu, ktoré zabezpečujú pro-
tistresové účinky na plodinu. Listovú výživu 
do repky ďalej dopĺňa RWA Vitalroot, ktorý 
je prírodný biostimulátor rastu koreňovej 
sústavy obohatený o minerálne látky ako fos-
for (P2O5 13 %) a draslík (K2O 5 %). Urýchľuje 
jarnú regeneračnú schopnosť koreňov a ne-
vyvoláva nadmerný vegetatívny ani apikálny 
rast. Je rovnako účinný pri nedostatku vlahy, 
ako i pri vysokej pôdnej vlhkosti. Aplikácia 
počas jari na začiatku vegetačného obdobia 
v dávke 1,0 l/ha. Listovú výživu repky uzatvá-
rajú hnojivá s obsahom síry. RWA Mag Soft 

obsahuje 350 g/l MgO a 241 g/l S, ide o pro-
dukt s viac ako 16,6 % síry, čo je pri ošetrení 
repky veľmi žiadúce. Doplnok síry je možné 
realizovať aj využitím kvapalného koncentrá-
tu RWA Síra 800 SC, kde sa nachádza 800 g/l 
síry a to predstavuje 56 %.

Listová výživa - obilniny

V prípade obilnín odporúčame už zaužíva-
nú spojenú aplikáciu lisových hnojív s kva-
palným hnojivom DAM 390. Vysokou renta-
bilitou sa vyznačuje hlavne aplikácia, kedy 
uberieme 15–20 % dávky hnojiva DAM 390 
a v  tejto hodnote do tankmixu domiešame 
hektárovú dávku listového hnojiva, najlepšie 
s obsahom biostimulačných látok. Z pohľadu 
nákladov nie je v tomto prípade nutné navy-
šovať hodnotu vstupov do hektára. Dodaním 
5 litrov organo-minerálneho listového hnoji-
va Rokohumin získate tank-mix s vysokým 
obsahom dusíka (DAM 390) a zároveň kom-
pletnú škálu najdôležitejších makro- a mik-
roživín. Pridanou hodnotou u Rokohuminu 
je obsah biostimulačných zložiek, ktoré pod-
porujú prijatie živín z  tank-mixu a zlepšujú 
celkovú životaschopnosť porastu. Alterna-
tívou v  práškovej forme je listové hnojivo 
Algavit na báze biostimulantov zo spraco-
vaných morských rias. V  prípade aplikácie 
vybraných sekundárnych živín samostatne, 
dávame do pozornosti RWA Oxy 500 (51 % 
Cu, 510  g/kg) -  zaregistrovaný ako listové 
hnojivo. Jeho alternatívou v kvapalnej forme 
je RWA Meď 350 SC (7 % Cu, 88 g/l). Mangán 
je možné doplniť prípravkom RWA Mangán 

500 SC (27,9 % Mn; 500 g/l). Ponuku uzatvá-
ra kvapalné listové hnojivo Quantum Ult-

ra Complex, univerzálne pre všetky druhy 
obilnín, ale aj pre ostatné plodiny. Obsahuje 
dusík (99 g/l), fosfor (99 g/l), draslík (87 g/l) 
a stopové prvky ako železo, mangán, meď, 
zinok, bór a molybdén.

Rentabilita

Spoločnosť RWA SLOVAKIA prináša aj v tom-
to roku ucelenú ponuku produktov listovej 
výživy a biostimulačných látok, ktorá je zo-
stavená pre potreby širokého okruhu pou-
žívateľov, od štandardných podmienok, cez 
aplikáciu vo vinohradoch až po  ekologic-
ké poľnohospodárstvo. Napriek tomu, že 
ponuka listových hnojív je už v  súčasnos-
ti veľmi bohatá, je potrebné pristupovať 
k nej s  rozvahou a zamerať sa na produkty 

osvedčených výrobcov a  dodávateľov. Vo 
všeobecnosti v listovej výžive platí, že 1+1=3. 
Znamená to, že jednotlivé zložky listového 
hnojiva sa musia navzájom dopĺňať a v prípa-
de, že hnojivo obsahuje aj biostimulačné lát-
ky, mala by biostimulačná zložka podporovať 
príjem nutričnej zložky. Výsledkom by mal 
byť už spomínaný synergický efekt (1+1=3).

Poradenstvo a obchodný tím

Aj dnes si väčšina pestovateľov kladie otázku, 
koľko a akým spôsobom investovať do výživy 
či ochrany rastlín. Téma prehodnocovania sta-
rých postupov a  ich vylepšovanie za pomoci 
nových poznatkov je aktuálna povedzme aj 
z dôvodu výrazných výkyvov počasia, na ktoré 
si pravdepodobne budeme musieť do budúc-
na zvyknúť ako na bežný štandard. Práve ne-
predvídateľné zmeny počasia sú v súčasnosti 
jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré 
sa podieľajú na výsledku, ktorý na poli dosa-
hujeme. Ignorovať túto tému by bolo obrov-
ských hazardom. Každopádne pri rozhodovaní 
o voľbe riešenia v oblasti výživy či ochrany ras-
tlín zvyčajne platí zásada, že sa nemusí hľadať 
najlepšie riešenie, no s ohľadom na možnosti, 
by to malo byť riešenie najvhodnejšie. V tom-
to smere je tu poradenský tím RWA SLOVA-
KIA, ktorý vstupuje do novej sezóny v zložení 
11  regionálnych zástupcov. Kolegovia majú 
v agro-sektore dlhoročné praktické skúsenos-
ti - budeme radi, ak sa s akoukoľvek požiadav-
kou v  tejto oblasti obrátite aj na nich. Som 
presvedčená, že sa nám podarí vybrať pre vás 
to najvhodnejšie riešenie.



Rok 2021 začal teplým a daždivým počasím a pokračuje chladným a vhodným 

počasím na prihnojovanie repky a ozimných obilnín. Postupne sa rozbiehajú 

práce na poliach. Začala sa nová sezóna, pre RWA SLOVAKIA už 23. v poradí. 

Bohužiaľ, jarné a jesenné semináre boli zrušené, kvôli zlej Covid situácii a pre-

to sme sa s mnohými z vás nemohli stretnúť osobne. Pevne veríme, že toto nie 

jednoduché obdobie čoskoro pominie a budeme vás môcť zoči-voči zoznámiť 

s našimi exkluzívnymi novinkami, ale aj s našimi starými dobrými stálicami.

Jarná inventarizácia a prvé vstupy 
do porastov ozimín
Ing. Emília Švecová; RWA SLOVAKIA



Precízne vzorkovanie 
pôdy vykonané 

v rakúskej kvalite
Precise soil sampling

done in austrian quality
www.rwaslovakia.sk

VÝHODY
s využitím mobilného hydraulického zariadenia 
schopného vzorkovať až do hĺbky 60 cm 
schopnosť odoberať 2 vzorky z rôznych hĺbok zaručujú 
využitie na všetkých poľnohospodárskych pozemkoch
vytýčenie a elektronické zálohovanie presných GPS 
súradníc odberových miest a zakreslenie máp pozemkov 
výhodné financovanie vzorkovania a rozborov 
prostredníctvom RWA SLOVAKIA
úspora času využitím nových precíznych technológií 
presné vzorkovanie a následná diagnostika stavu 
živín v pôde (ph / makro / mikroživiny) na základe 
požiadaviek klienta
dôležité informácie k dispozícii pri rozhodovaní 
o dávkach hnojív a počiatok k precíznemu 
poľnohospodárstvu

ADVANTAGES
usage of a mobile hydraulic device capable of sampling 
up to a depth of 60 cm 
capability of taking 2 samples from diff erent dept 
at once which provides the usage in every tipe of 
agricultural land
 mapping and computer backup/saving of exact/
accurate GPS coordinates of the sampling points 
convenient financing of service provided by RWA 
SLOVAKIA
saving time using new, precision technologies
accurate sampling and diagnostics of nutrient status 
in the soil (ph / macro / micronutrients) based on 
requirement of our client
important information for knowing the exact volumes 
of fertilizers and beginning of precise agriculture
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Herbicíd Formulácia

účinná látka HRAC

Obmedzenie Zástupca

Termín aplikácie
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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.)

TEMSA SC SC

100 g/l mesotrione F

PHO|SPe Belchim

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

•  Buriny 2.–4. list, ježatka 1–2 listov
1

Na zrno

1,5 l/300 l

72,0 €

•  Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda 

podporujú účinnosť

Nad 15 °C

2

THIFEN  SG

500 g/kg thifensulfuron-methyl B

 MV-servis

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

•  Buriny vo fáze 2–4 pravých listov
1

15–22,5 g/200–400 l

+ 0,1 % TREND 90

16,61–24,92 €

•  Teplo a vlhko, aktívny rast burín, podporujú 

účinnosť

•  Aplikovať len na suchý porast, t.j. nie bezpro-

stredne po daždi alebo za rosy

•  Vždy použiť so zmáčadlom TREND 90

10–20 °C

2

TOMIGAN 250 EC  EC

250 g fl uroxypyr O

PHO|SPe ADAMA

  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

39,8 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť (počas ošetre-

nia a do 5 dní po ošetrení by min. teplota za celý 

deň nemala klesnúť pod 8 ° C)

•  Aktívny rast burín

•  Aplikáciou vo večerných hodinách stúpa účinnosť

10–23 °C

2

WING P  EC

212,5 g/l dimethenamid-P,  K

250 g/l pendimethalin  K

PHO BASF

  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

65,5 €

•  Kvalitne spracovaný povrch pôdy, dostatočne 

vlhká pôda

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť 

5–25 °C

 

ZEAGRAN 340 SE SE

90 g/l bromoxynil,  C

250 g/l terbuthylazine C

PHO|SPe AM-AGRO

  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

31,5–39,4 €

•  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

*Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2020. 

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 

Je
ža

tk
a 

ku
ri

a

O
vo

s h
lu

ch
ý

Pý
r p

la
zi

vý

Am
br

óz
ia

 p
al

in
ol

is
tá

D
ur

m
an

 o
by

ča
jn

ý

H
lu

ch
av

ky

H
or

či
ak

H
or

či
ca

 ro
ľn

á

Iv
a 

vo
šk

ov
ní

ko
vi

tá

Ko
no

pn
ic

a 

Lá
sk

av
ec

 

Li
pk

av
ec

 

Lo
bo

da
/M

rl
ík

M
lie

čn
ik

Pa
ko

st
y

Pe
ni

až
te

k 
ro

ľn
ý

Po
ds

ln
eč

ní
k 

Po
há

nk
ov

ec
 

Re
pk

a 
vý

m
rv

 

Ru
m

an
če

ky

Sl
ne

čn
ic

a 
vý

m
rv

Vo
šk

ov
ní

k 
ob

yč
aj

ný

Ze
m

ed
ym

 

Pi
ch

lia
č 

ro
ľn

ý

Pu
pe

ne
c 

ro
ľn

ý

Št
ia

ve
c

                         

                        

                        

                         

                         

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




