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Ide o systemicky pôsobiaci herbicíd určený 
pre postemergentné ošetrenie porastov obil-
nín proti dvojklíčnolistovým burinám.

Rýchly zásah proti 

dvojklíčnolistovým burinám

Herbicíd Camaro obsahuje dve účinné látky: 
fl orasulam a 2,4-D, ktoré sa líšia mechaniz-
mom účinku proti burinám. 

Obsiahnutý fl orasulam inhibuje tvorbu en-
zýmu acetolaktátsyntázy (ALS). Symptómy 
poškodenia burín sa najskôr objavujú v me-
ristemových pletivách ako chlorózy a  ne-
krózy.

Účinná látka 2,4-D patrí do skupiny synte-
tických auxínov (fenoxykyseliny), spôsobuje 
abnormality v raste a v rastlinných pletivách 
a  nakoniec odumieranie celých rastlín. Za-
stavenie rastu citlivých burín je veľmi rýchle, 
typické symptómy poškodenia buriny (ab-
normality rastu, zmena farby) sú viditeľné už 
za 7–10 dní po aplikácii.

Kedy a ako aplikovať

Herbicíd Camaro je registrovaný v  dáv-
ke 0,6  l/ha do ozimnej pšenice, jačmeňa 

a  tritikale a  v  dávke 0,5  l/ha do jačmeňa 

jarného. Aplikácia je možná od rastovej fázy 
začiatku odnožovania (BBCH 21) do druhého 

kolienka (BBCH 32) u ozimín, u  jačmeňa jar-
ného potom od fázy dvoch listov (BBCH 12) 
do druhého kolienka (BBCH 32). Ideálna ras-
tová fáza burín pri aplikácii je fáza od dvoch 
do desiatich listov (BBCH  10–19), v  období 
intenzívneho rastu burín.

Spektrum účinku

Medzi citlivé buriny radíme rumančeky, 
kapsičku pastiersku, mak vlčí, mrlík biely, pe-
niažtek roľný, pohánku svlačcovitú, hviezdicu 
prostrednú, lipkavec obyčajný a výdrol repky.

Možné tank-mix kombinácie

V prípade výskytu trávovitých burín na po-
zemku odporúčame použiť tank-mix Camaro 

+ Avoxa. Dávka herbicídu Camaro je pri ozi-
minách 0,6 l/ha a pri jačmeni jarnom 0,5 l/ha.
Dávka herbicídu Avoxa je závislá od druhu 
trávovitých burín. Pri regulácii metličky ale-
bo ovsa postačí dávka Avoxy 1,1–1,35  l/ha, 
v prípade výskytu stoklasov alebo psiarky je 
potrebná dávka 1,8 l/ha.

Výhodou tank-mix kombinácie herbicídov 
Camaro a  Avoxa je rýchle a  efektívne od-
stránenie burín v jednom vstupe, veľmi širo-
ké spektrum účinku, posilnenie účinku na 
niektoré dvojklíčnolistové buriny (veroniky, 
fi alky).

Camaro samozrejme môžete použiť aj ako 
podporu herbicídu Axial 050 EC určeného 
na reguláciu metličky alebo ovsa pri kon-
trole dvojklíčnolistových burín. Pri použití je 
však potrebné vzhľadom na obsah účinných 
látok na báze rastových herbicídov dodržať 

sekvenčné ošetrenie a pri aplikácii jednotli-
vých herbicídov dodržať odstup minimálne 
jeden týždeň.

Camaro možno okrem herbicídu Avoxa bez 
problémov miešať s  fungicídmi a  insekticí-
dom Karate Zeon 5 CS.

Prednosti herbicídu Camaro:

 dvojitý mechanizmus účinku,
 do pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, 
tritikale a jačmeňa jarného,
 ekonomicky zaujímavé riešenie pre jarné 
odburinenie obilnín,
 možné použitie v  tank-mix kombinácii 
s herbicídom Avoxa a v sekvenčnom ošet-
rení s herbicídom Axial 050 EC.



V  tohtoročnej sezóne k  vám prichá-

dzame s herbicídnou novinkou, pro-

duktom Camaro. Pomôže vám v riešení 

širokého spektra dvojklíčnolistových 

burín.

Zbavte sa burín už na jar 
- efektívne a jedným ťahom
Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Slovakia s.r.o.

Spektrum účinku v sólo aplikácii 

herbicídu Camaro® 
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Graf: Termín použitia herbicídu Camaro 
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Jarné ošetrenie Camaro®



Nech váš porast rastie 
do krásy už od jari

Najširšie spektrum účinku 
proti trávovitým burinám.

Účinný aj na rezistentné 
formy metličky obyčajnej 

a na ovos hluchý.

Jedinečná kombinácia 
dvoch účinných látok 

pre antirezistentnú stratégiu. 
Regulácia odolných 

a rezistentných burín 
(stoklasy, psiarky, 

mätonohy, metlička).

Riešenie širokého spektra 
dvojklíčnolistových burín
(odolné buriny a lipkavec).
Skvelý partner do
tank-mix kombinácie.

NOVINKA

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

Pestovateľská prax je opäť chudobnejšia 
o  jednu z  možností riešenia chorôb bázy 
stebla v porastoch obilnín. To je tá zlá správa. 
Ale aké by to bolo keby nebola aj tá druhá - 
teda správa dobrá. A to je fakt, že spoločnosť 
FMC  Agro Slovensko vám aj v  tomto roku 
podáva pomocnú ruku v podobe fungicídu 

Rombus® Power (prothioconazole 160 g/l, 
spiroxamine 300 g/l), ktorý dokáže spoľah-
livo uhasiť ako problémy s chorobami päty 
stebla, tak aj takmer celé spektrum listových 
chorôb. Rombus® Power je systémový fungi-
cíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatív-
nym účinkom. Obe účinné látky majú rôzny 
mechanizmus pôsobenia, vzájomne sa dopĺ-
ňajú v spôsobe a  rozsahu účinku. Prípravok 
rieši vďaka „luxusnej dávke“ obidvoch účin-
ných látok široké spektrum hubových pato-
génov v obilninách. 

Rombus® Power je možné rovnocenne pou-
žiť ako v T1, tak aj v T2 aplikácii. Pri aplikácii 

v T1 termíne (od BBCH 30) zabezpečuje špič-
kovú ochranu proti chorobám bázy stebla 
(steblolam, fuzariózy), ale aj účinnú preven-
tívnu ochranu a „stop efekt“ - čiže spálenie 
spór prebiehajúcej infekcie múčnatky. Apli-
kácia v T2 termíne (BBCH 37–59) zabezpeču-
je ochranu dôležitého listového aparátu, pri-
čom je cielená predovšetkým proti komplexu 
listových škvrnitostí a hrdzí. V prípade apliká-
cie vo fáze klasenia pôsobí aj proti význam-
ným klasovým chorobám (septória plevová, 
múčnatka, fuzariózy). Rombus® Power zabez-
pečuje 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). Cuadro NT® je regulátor rastu pri-
márne určený na spevnenie a skrátenie steb-

la a na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu 
obilnín. 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.



Tohtoročná zima sa pomaly, ale isto poberá do minulosti. Slnko je každým 

dňom o niečo vyššie a  jeho hrejivé lúče naberajú na sile. Posledné mesiace 

žijeme naozaj zvláštnu dobu a jedno je isté, začíname si na to všetko zvykať. 

Problémov ktoré sa za poslednú dobu nakopili v našom chlebovom odvetví je 

viac než dosť a nám všetkým neostáva nič iné, len sa im postaviť čelom. Jed-

ným, čoraz viac boľavejším problémom v ochrane rastlín je určite úbytok kľú-

čových účinných látok, ktorý tvrdo zasiahol hlavne segment insekticídov, ale 

neobchádza ani segment herbicídov a fungicídov.

Rombus® Power & Cuadro® NT
Elegantné riešenia pre špičkové úrody
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko, spol. s r.o.

Jačmeň ozimný ošetrený prípravkom Rombus® Power v dávke 1,0 l/ha (PD SNP so sídlom v Sklabini, Martin)



Rombus® Power
Fungicíd

Rombus® Power
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Práve v  tomto období je potešiteľné, ak sa 
k ovocinárom a vinohradníkom venuje po-
zornosť vo forme inovatívnych technológií 

a efektívnych riešení, zohľadňujúcich prís-
ne požiadavky na  udržateľnosť produkcie, 
na  zodpovednosť za  bezpečné potraviny 
a zdravé životné prostredie. Ako bolo spome-
nuté v úvode, insekticídnych účinných látok 
zo zoznamov povolených prípravkov značne 
ubudlo a stále ubúda. Pre spoločnosť FMC je 
preto cťou, že v roku 2022 uvádza na sloven-
ský trh špeciálne pre ovocinárov a vinohrad-
níkov insekticídnu novinku Exirel®.

Exirel® ako oživenie insekticídnej 

ponuky v ovocinárstve 

a vinohradníctve

Systémový insekticíd Exirel® je určený pre 
účinnú kontrolu škodcov jabloní, hrušiek, 
sliviek, čerešní, višní a viniča. Unikátna účin-
ná látka cyantraniliprole (tiež uvádzaná ako 
cyazypyr) s  jedinečným spôsobom účinku 
predstavuje spoľahlivý základ ochrany úro-
dy pre pestovateľa v čoraz viac oklieštených 
možnostiach insekticídnej ochrany. Spôsob 
účinku cyazypyru je v segmente insekticídov 
v ovocinárstve úplne nový a prevratný: akti-
vuje ryanodinové receptory cieľového hmyzu, 
blokuje svalovú reguláciu a spôsobuje rýchlu 
paralýzu a úhyn. Expozícia toxickej dávky ve-
die v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému 
zastaveniu príjmu potravy škodcom (do nie-
koľkých hodín po ošetrení) a následne k úhy-
nu hmyzu do 3–6 dní po aplikácii. Exirel® účin-
kuje tiež ovicídne a ovi-larvicídne a ničí všetky 
larválne štádia a dospelých jedincov citlivých 
druhov hmyzu. Rýchly nástup účinku zname-
ná vynikajúcu ochranu plodiny proti ďalšiemu 
fatálnemu poškodeniu rastlín a plodov.

Exirel® disponuje širokým 

zoznamom škodcov na ktorých 

pôsobí fl exibilne

Registrované použitie prípravku Exirel® za-
hŕňa vo viniči obaľovače (mramorovaný, pá-

sikavý), cikádky a  drozofilu japonskú. Pre 
hrušky a jablone prípravok účinne kontrolu-
je kvetovku jabloňovú, obaľovače a piadiv-
ku jesennú. Kým pre slivky je Exirel® urče-
ný na ochranu proti obaľovačom a piadivke 
jesennej, v  kultúrach čerešní a  višní sú to 
obaľovače, vrtivka čerešňová a najmä drozo-
fi la japonská. Je treba spomenúť, že v mno-
hých iných kultúrach-plodinách v  rôznych 
podnebných pásmach planéty je cyazypyr 
účinnou a niekedy aj jedinou ochranou pred 
vyše 70 škodcami. Koniec koncov si už cya-
zypyr našiel miesto a vynikajúce referencie 
aj na slovenskom trhu v podobe prípravku 
Benevia®, ktorý úspešne chráni napr. zemia-
ky proti pásavke zemiakovej a ďalšiu zeleninu 
proti strapkám, kvetárkam, moliciam a iným 
škodcom.

Nová hrozba - Drozofi la japonská

Drozofi la japonská (Drosophila suzukii) je ne-
bezpečný škodca kôstkového ovocia zarade-
ný medzi veľmi nebezpečných, invazívnych 
a karanténnych škodcov v mnohých častiach 
sveta.

Z pôvodnej oblasti výskytu (juhovýchodná 
Ázia) bola drozofila zavlečená do  Ameriky 
a Európy v roku 2008. V priebehu roka 2014 
bol jej výskyt potvrdený aj na  Slovensku. 
Škodca sa v posledných rokoch invazívnym 
spôsobom veľmi rýchlo šíri do nových oblas-
tí, kde spôsobuje významné škody. Škodca 
poškodzuje predovšetkým ovocie s  tenkou 
pokožkou, avšak škody činí aj na  plodoch 
s  tvrdou pokožkou. Bezprostredne po  na-
padnutí poškodenie plodu nie je výrazné. 
Pletivá sa v miestach po vpichu samičiek pri 
kladení vajíčok mierne prepadávajú. Napad-
nuté plody sa deformujú a  mäknú. Neskôr 
dochádza v  miestach žeru lariev k  rôznym 
škvrnitostiam a  rýchlej hnilobe čiastočne 
spôsobenej aj sekundárnou infekciou hu-
bami, resp. baktériami. Drozofila japonská 
spôsobuje veľmi vysoké hospodárske stra-

ty, napadnuté plody sú nekonzumovateľné, 
doslovne nepredajné a podliehajú rýchlemu 
kazeniu a znehodnoteniu.

Drozofi la je síce hrozbou, 

nie však problémom pre Exirel®

Proti vrtivke čerešňovej a  drozofile japon-
skej ošetrujeme počas kladenia vajíčok, resp. 
na začiatku výskytu lariev, v rastovom štádiu 
plodín od konca vývoja plodu po štádium, 
keď je ovocie zrelé pre zber. Pre optimálnu 
ochranu proti drozofi le japonskej a  vrtivke 
čerešňovej je potrebné prvú aplikáciu in-
sekticídu Exirel® vykonať teda hneď v úvo-
de schémy ochrannej stratégie už od konca 
vývoja plodov. Medzi dvomi možnými apli-
káciami je vhodné aplikovať iný insekticíd, 
ktorý je mimo skupiny zaradenia účinnej 
látky cyazypyr, teda mimo skupiny IRAC 28. 
Interval medzi 2 aplikáciami prípravku Exi-
rel® je 7–14 dní.

Benefi ty insekticídneho prípravku Exirel® 

v ovocinárstve a vinohradníctve:

 účinok na všetky vývojové štádiá škodcov,
 rýchle zastavenie príjmu potravy škodcom,
 nedochádza k  ďalšiemu poškodzovaniu 
rastlín, ani ku kladeniu vajíčok,
 použitie možné aj pri vyšších teplotách 
(nad 25 °C),
 rýchly prienik do rastliny,
 vynikajúca odolnosť voči zmytiu dažďom,
 šetrný k necieľovým organizmom,
 použitie v integrovanej produkcii,
 krátka ochranná doba, ošetrenie možné 
tesne pred zberom,
 vysoká ekonomická návratnosť.

Použitie v integrovanej ochrane

Zaradenie prípravku Exirel® v  zozname IP 
bude aktualizované vo Vestníku MPaRV SR 
zverejnenom počas roka 2022.



Ťažko skúšanému slovenskému ovocinárstvu posledné roky nepridávajú dô-

vod na úsmev. Prehlbujúci sa nedostatok ručnej práce, dovoz zahraničného 

ovocia na naše pulty pod normálnu cenu, jarné likvidačné mrazy, zvyšovanie 

cien energií, pohonných hmôt, surovín a služieb, znižovanie kúpyschopnosti 

obyvateľstva, covid pandémia atď. K tomu reštrikčné opatrenia obmedzujúce 

výrobu, zákaz používania viacerých účinných prípravkov na ochranu rastlín 

(najmä insekticídov). Ako keby toho nebolo dosť, ako na potvoru si to presne 

v tejto ťažkej dobe naplno „rozbalili“ aj takí invazívny škodcovia ovocia ako 

vrtivka orechová či drozofi la japonská a ďalšie.

Insekticídna novinka Exirel® 
do ovocných sadov a vinohradov
Ing. Ladislav Závodský; FMC Agro Slovensko

Drozofi la japonská (Drosophila suzukii)
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V zahraničí sa zvyknú používať vo forme gra-
núl alebo rôzne hrubo mletých práškov apli-
kovaných väčšinou priamo do pôdy, s cieľom 
zvýšiť vodnú kapacitu. Na  Slovensku bola 
vyvinutá technológia aplikácie SAP pomo-
cou kvapalnej suspenzie, ktorá na povrchu 
semien dokáže vytvoriť veľmi tenký a  ho-
mogénny fi lm. Z hľadiska vplyvu na osivo je 
množstvo takto aplikovaného SAP optimálne 
a zároveň aj ekonomicky únosné. Po styku 
s pôdnou vlhkosťou vytvorí na povrchu se-
mien hydrogél, ktorý slúži ako extra zásoba 
vody pre klíčiace rastliny.

Laboratórne a poľné pokusy

Štandardne sa SAP aplikuje ako ďalšia vrs-
tva na akékoľvek bežné moridlo, ktoré chce 
pestovateľ použiť. V  NPPC -  VÚRV Piešťa-
ny prebiehal monitoring úvodných fáz ras-
tu kukurice siatej, kde bolo zaradené ošet-
renie osiva polymérom Aquaholder®Seed. 
V prvej etape bol realizovaný najprv nádo-
bový pokus v kontrolovaných laboratórnych 
podmienkach pri navodení infekčného tla-
ku vyvolaného hubovým patogénom Fusa-
rium culmorum. Zámerom bolo preskúmať 
vplyv aplikácie SAP, moridla a ich kombinácie 
na vzchádzanie semien a rast klíčiacich rast-
lín v takýchto podmienkach. Popis variantov 
uvádza tabuľka 1.

V  ďalšej etape bol sledovaný vplyv rovna-
kých variantov na úvodné fázy rastu kukurice 
v maloparcelovom poľnom pokuse. V oboch 
prípadoch bolo použité rovnaké osivo kuku-
rice siatej hybridu Celong. Bolo namorené 
fungicídom Redigo M, ktoré obsahuje kom-
bináciu dvoch účinných látok. Metalaxyl-
-M a prothioconazole súčasne pôsobia proti 
fuzariózam klíčiacich rastlín a pýtiovej hnilo-
be koreňov kukurice. Absencia fungicídneho 
morenia kukurice sa v praxi veľmi nevysky-
tuje, v  rámci pokusníctva však boli zarade-
né dva varianty aj v tomto režime, aby bolo 
možné odsledovať aj vplyv samotného SAP.

V  rámci laboratórneho pokusu boli rastli-
ny pestované v  rastovej komore pri teplote 
18–20  °C, so svetelnou periódou 16  hodín. 
Ako substrát bola použitá zmes záhradníc-
keho substrátu, piesku a  ornice v  pomere 
1:1:1. Pred výsevom bola namiešaná zmes 
sterilizovaná v autokláve, aby boli elimino-
vané všetky potenciálne patogény, prirodze-
ne sa vyskytujúce v  jednotlivých zložkách 
substrátu. V  jednej pokusnej nádobe bolo 
vysiatych 6 zŕn kukurice. Na umelú inokulá-
ciu substrátu bolo použité mycélium pato-
génu Fusarium culmorum, ktoré sa nechalo 
prerásť na jačmenných krúpoch alebo lúpa-
nom prose.

Hodnotenie klíčivosti, výšky rastlín 

kukurice a ďalších parametrov

Sedem dní po výseve bola hodnotená vzchá-
dzavosť a  výška rastlín. Treba povedať, že 
infekčný tlak Fusarium culmorum navodený 
v  pokuse bol veľmi veľký a  v  reálnych poľ-

ných podmienkach je situácia oveľa miernej-
šia. V  nekontaminovanej pôde sa klíčivosť 
variantov pohybovala v  rozpätí 91,7–100 % 
(graf 1), čo predstavuje prirodzený strop klí-
čivosti daného osiva v  ideálnych podmien-
kach. V  pôde infikovanej Fusarium culmo-
rum sa rapídne znížila klíčivosť neošetreného 
kontrolného variantu, a  to na 63,0 %. V po-
rovnaní s ním sólová aplikácia SAP na osivo 
bez fungicídu podporila klíčenie o 26,5 %. 
Pritom SAP nie je látka, ktorá by cielene pô-
sobila ako prevencia hubových chorôb. V ex-
perimentoch však vykazuje potenciál prispie-
vať ku komfortu semien pri klíčení v rôznych 
podmienkach a  tým ich väčšiemu výkonu 
a  celkovej úspešnosti osiva. Ošetrenie fun-
gicídom a kombináciou fungicídu a SAP boli 
v rámci pokusu najúčinnejšie. Tieto dve ošet-
renia vykazovali vzájomne rovnaký pozitívny 
efekt na percento vyklíčených rastlín.

Okrem samotného klíčenia je pre posúde-
nie účinku ošetrenia vhodné skontrolovať 
aspoň jeden ďalší ukazovateľ rastu a vývoja, 
pretože niektoré rastliny sa síce formálne 
môžu pokladať za vyklíčené, ale nie sú ďa-
lej životaschopné alebo natoľko vitálne, aby 
neskôr vytvorili plne vyvinutý šúľok. Preto 
bola v  pokuse hodnotená aj výška rastlín 
(graf  2). Rastliny v  sterilnej pôde vo všet-
kých variantoch vykazovali veľmi vyrovnaný 

V ostatných rokoch sa poľnohospodárska prvovýroba musí čoraz častejšie vy-

rovnávať s problémami, ktoré prináša klimatická zmena. Prehlbujúce sa sucho 

predstavuje pre rastliny stres, ktorý negatívne ovplyvňuje klíčenie semien, 

rast a tvorbu úrody, čím znižuje efektivitu produkcie. Pre poľnohospodársky 

sektor je aktuálne vytvorené široké spektrum pomocných látok, tzv. pôdnych 

kondicionérov, ktoré rôznymi mechanizmami napomáhajú produkcii či sta-

bilite agroekosystému. Pre tento príspevok sme vybrali problematiku super-

absorpčných polymérov (SAP).

Podpora vzchádzania kukurice siatej 
pomocou superabsorpčných polymérov
Ing. Katarína Hrčková1, Mgr. Marcela Gubišová, PhD.1, Mgr. Martina Hudcovicová, PhD.1, Doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.2, 
Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.1, Ing. Jozef Gubiš, PhD.1, Ing. Marian Valentin, PhD.3

1NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, 2Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 3PeWaS s.r.o.

Tab. 1: Varianty ošetrenia osiva

Variant Morenie SAP Popis

V1 - Kontrola - - nemorené a neošetrené osivo

V2 - SAP - Aquaholder®Seed
aplikácia SAP priamo na osivo bez predchádzajúceho 

fungicídneho morenia

V3 - Fungicíd Redigo M -
aplikácia samotného fungicídu proti fuzariózam 

klíčiacich rastlín

V4 - Fungicíd + SAP Redigo M Aquaholder®Seed súbežné ošetrenie rovnakým fungicídom a SAP

Graf 1: Klíčenie rastlín v nádobovom

pokuse
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rast a priemerná výška stebla sa pohybovala 
v rozpätí 118,33–126,00 mm. Situácia v pod-
mienkach infekčného tlaku bola podstatne 
odlišná a priemerná inhibícia rastu celého sú-
boru predstavovala 51 % v porovnaní s rast-
linami v sterilnej pôde. Neošetrené rastliny 
z kontrolnej skupiny dosahovali len tretinovú 
výšku v porovnaní so sterilnou pôdou (40,99 
vs. 126,00  mm). Akékoľvek ďalšie ošetrenie 
napomáhalo lepšiemu rastu (obr.  1). Sa-
mostatné fungicídne ošetrenie vykazovalo 
najvýznamnejší efekt a výrazná podpora ras-
tu bola zaznamenaná aj na variante s kom-
bináciou fungicídu a  SAP. V  nepriaznivých 
podmienkach však aj samotná aplikácia SAP 
na  osivo podporila rast kukurice približne 
o polovicu, čo je veľmi pozitívny výsledok, 
nakoľko Európska únia neustále tlačí na zni-
žovanie celkového objemu používania pesti-
cídov v poľnohospodárstve.

Z  jednotlivých variantov boli tiež odobrané 
listy kukurice na  kvantifikáciu patogénnej 
DNA pomocou Real Time PCR. Táto metóda 
je veľmi citlivá a schopná detekovať prítom-
nosť DNA fuzárií v  rastlinných pletivách aj 
vtedy, keď ešte rastliny na pohľad vyzerajú 
úplne zdravé a nevykazujú žiadne symptómy 
ochorenia. Real Time PCR potvrdila až 3ná-
sobné zníženie patogénnej DNA v rastlinách 

zo semien ošetrených samotným SAP, vo va-
riante s moridlom bolo zníženie 7násobné.

Maloparcelový poľný pokus s  rovnakými 
variantmi bol realizovaný v Borovciach na Vý-
skumnom pracovisku NPPC-VÚRV Piešťany. 
Konvenčné spracovanie pôdy zahŕňalo je-
sennú hlbokú orbu a jarné použitie ťažkých 
brán. Na jar bola pôda ďalej spracovaná len 
plytko a v rámci predsejbovej prípravy bola 
kompaktorom zapravená močovina v dávke 
100 kg/ha a NPK 15-15-15 v dávke 200 kg/ha.
Herbicídne ošetrenie v  čase sejby nebolo 
potrebné aplikovať, nakoľko pozemok nebol 
zaburinený. Sejba prebehla 27. 4. 2021 s vý-
sevkom 75 000 zŕn na hektár.

Pôda v  čase sejby bola mierne vlhká, čo je 
ideálne pre zakladanie porastov kukurice. 
Pre testovanie účinku SAP na  vzchádzanie 
by však bol „vhodnejší“ skôr vlahový defi-
cit, aby sa naplno prejavili možnosti, ktoré 
tento typ pomocnej látky ponúka. Po sejbe 
boli zaznamenané aj výdatné zrážky (graf 3), 
preto vzchádzanie kukurice bolo všeobec-
ne pomerne rýchle a vyrovnané. Uzávierka 
monitoringu vzchádzania na 22. deň po sej-
be vykazovala veľmi vysokú poľnú vzchá-
dzavosť osiva a takmer zhodný počet rastlín 
na jednotku plochy vo všetkých sledovaných 

Graf 3: Teplota vzduchu a úhrn zrážok v dennom kroku, Borovce 2021
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Obr. 1: Detail na rastliny kukurice siatej v pôde infi kovanej Fusarium culmorum pri rôznych 
variantoch ošetrenia semien (zľava: Kontrola, SAP, Fungicíd, Fungicíd + SAP)
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variantoch. Úvod a priebeh ich vzchádzania 
bol však odlišný (graf  4). V  prvom termíne 
hodnotenia sa poľná vzchádzavosť pohy-
bovala v  rozpätí 15,6–39,4  % s  priemerom 
27,6 %. Zo samostatných ošetrení bolo účin-
nejšie to fungicídne, pričom však SAP tiež 
výrazne podporoval vzchádzanie. V  abso-
lútnom vyjadrení to znamenalo prírastok 
12 083 rastlín pre fungicíd a 6 250 rastlín pre 
SAP v porovnaní s kontrolnou skupinou. Sy-

nergický účinok aplikácie oboch látok 
vykazoval na  poľnú vzchádzavosť najlep-
ší vplyv. Prírastok vzchádzania tu predsta-
voval 23,9 %, tj. 17 916  rastlín na hektár, čo 
znamená, že rýchlosť vzchádzania stúpla 
2,5násobne. V nasledujúcom termíne hodno-
tenia bolo vzídených priemerne 75,6 % rast-
lín. Zachovával sa trend prírastkov sólových 
ošetrení tak, ako bol nastolený v úvode mo-
nitoringu a pôsobenie SAP na nemorenom 
osive stále zabezpečovalo vysoký podporný 
účinok vzchádzania. Kombinácia dvoch látok 
už v tomto termíne nevykazovala zrýchlenie.

V  štádiu 3–4  listov boli odobraté vzorky 
nadzemnej biomasy a koreňov. Vzhľadom 

na  pôdno-ekologické podmienky pokus-
nej lokality bola táto fáza dosiahnutá 29 dní 
po sejbe. Nakoľko však koreňová sústava ku-
kurice je v tomto veku rastliny už veľmi roz-
rastená, nebolo možné extrahovať ju z pôdy 
kompletnú. Uvažujeme preto len s  hĺbkou 
do 0,5 m. Z predchádzajúcich skúseností so 
SAP na našom pracovisku vieme, že pri rôz-
nych plodinách podporuje v prvých fázach 
najmä rast koreňovej sústavy. Zo štatistické-
ho hľadiska mal vplyv fungicídneho morenia 
aj aplikácie SAP rovnako veľký posilňujúci 
účinok na  celkový rast koreňovej sústavy 
(graf 5). V porovnaní s kontrolnou skupinou 
zabezpečili mohutnejšie korene o  17,9  % 
resp. 22,4 %. Súbežné ošetrenie oboma lát-
kami na  intenzívnom variante zabezpečilo 
ešte ďalší významný nárast hmotnosti sušiny 
koreňov. Zároveň bol tento variant jediný, 
ktorý na úrovni nadzemnej časti rastliny vy-
kazoval významný prírastok sušiny (+23,5 %).

Záver

Fungicídne ošetrenie osiva kukurice siatej má 
pri zakladaní porastov nespochybniteľnú úlo-
hu. Využitie SAP pre podporu vzchádzania 

je veľmi úspešné najmä v suchších podmien-
kach, pretože sprístupnenie vlahy pre osivo je 
jeho základnou funkciou. Z aktuálneho expe-
rimentu však vyplýva aj informácia o tom, že 
do určitej miery pomáha zmierňovať infek-

čný tlak Fusarium culmorum, ktoré negatív-
ne pôsobí na vzchádzajúce rastliny kukurice 
siatej. Ak by sa tento trend potvrdil aj pri iných 
patogénoch, do budúcnosti by to znamenalo 
potenciál pre zníženie množstva klasických 
moridiel, prípadne ich náhradu biologickými 
alebo inými látkami, ktoré spravidla bývajú 
menej účinné.

Táto práca bola podporená Európskym fon-
dom regionálneho rozvoja v rámci programu 
Interreg V-A SK-CZ, projekt „Využitie superab-
sorpčných polymérov (SAP) ako inovačného ná-
stroja na zmiernenie dopadov klimatickej zme-
ny v poľnohospodárstve“, ITMS: 304011Y185. 



Graf 5: Hmotnosť biomasy vzídených
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Graf 4: Vzchádzanie rastlín v poľnom pokuse

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

10.5.2021

11.5.2021

12.5.2021

13.5.2021

14.5.2021

15.5.2021

16.5.2021

17.5.2021

18.5.2021

19.5.2021

Počet vzídených rastlín (ks/ha) Kontrola SAP Fungicíd Fungicíd + SAP



Výživa a stimulácia

11Agromanuál • Slovenská príloha • Marec 2022Jarná inventarizácia a prvé vstupy do porastov ozimín

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 big-bagov. Vhodný na osi-
vá, hnojivá a prakticky všetky druhy granulá-
tov. Pre potreby krátkodobého či dlhodobé-
ho preskladnenia hnojiva DAM  390 alebo 
iného tekutého hnojiva, odporúčame použiť 
Flexitank, ktorý ma objem 27 m3. Umožňuje 
uskladnenie celého objemu cisterny (max. 
32 ton). V prípade potreby je možné vzájom-
ne prepojiť viacero Flexitankov do ucelené-
ho systému. Dodávaný vrátane záchytnej 
vane a  s  možnosťou voľby širokého druhu 
príslušenstva (spojky, fi ltre hrubých nečis-
tôt). Možnosť opätovného/viacnásobného 
použitia pre tekuté hnojivá alebo iné druhy 
kvapalín.

Listová výživa - repka

V rámci prihnojenia porastov repky bórom 
odporúčame využitie prípravku RWA Bór 150 

(B 150 g/l), ktorý zabezpečí rovnomerné kvit-
nutie a dozrievanie porastu. Aplikujeme 2,0 
až 3,0 l/ha na jar až do začiatku kvitnutia. Re-
generáciu poškodeného porastu a prevenciu 
porastov voči výkyvom počasia a škodcom za-
bezpečí Rokohumin (NPK 14-9-4, aminokyse-
liny a humínové kyseliny), ktorý je miešateľný 
v tank-mixe s prípravkami na ochranu rastlín 
a regulátormi rastu.

Výživu do  repky ďalej dopĺňa RWA Vital-

root, ktorý je prírodný biostimulátor rastu 
koreňovej sústavy obohatený o  minerálne 
látky ako fosfor (P2O5 13  %) a  draslík (K2O 
5 %). Urýchľuje jarnú regeneračnú schopnosť 
koreňov a nevyvoláva nadmerný vegetatívny 
ani apikálny rast. Je rovnako účinný pri nedo-
statku vlahy, ako i pri vysokej pôdnej vlhkos-
ti. Aplikácia počas jari na začiatku vegetačné-
ho obdobia v dávke 1,0 l/ha.

Listovú výživu repky uzatvárajú hnojivá s ob-
sahom síry. Listové hnojivo 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 tank-mixu domiešame 
1 hektárovú dávku listového hnojiva, najlep-
šie s obsahom biostimulačných látok. Z po-
hľadu nákladov nie je v tomto prípade nutné 
navyšovať hodnotu vstupov do hektára. Do-
daním 5,0 l/ha organicko-minerálneho listo-
vého hnojiva Rokohumin získate tank-mix 
s vysokým obsahom dusíka (DAM 390) a zá-
roveň kompletnú škálu najdôležitejších mak-
ro a mikroživín. Pridanou hodnotou u Roko-
huminu je obsah biostimulačných zložiek, 
ktoré podporujú prijatie živín z  tank-mixu 
a zlepšujú celkovú životaschopnosť porastu. 

Alternatívou na  doplnenie chýbajúceho 
dusíka je bezchloridové koncentrované lis-
tové hnojivo Agro Hi N s vysokým obsahom 
dusíka (NPK  12-4-6, mikroživiny) v  dávke 
4,0–6,0  l/ha. 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). Pre stimuláciu zakore-
ňovania a  odnožovania odporúčame RWA 

Vitalroot, ktorý je vhodný okrem repky olej-
nej aj do obilnín v dávke 1,0 l/ha.

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 prí-
pade, že hnojivo obsahuje aj biostimulačné 
látky, mala by biostimulačná zložka podpo-
rovať príjem nutričnej zložky. Výsledkom by 
mal byť už spomínaný tzv. synergický efekt 
(1+1=3).

Poradenstvo a obchodný tím

Aj dnes si väčšina pestovateľov kladie otázku, 
koľko a akým spôsobom investovať do výži-
vy či ochrany rastlín. Téma prehodnocovania 
starých postupov a  ich vylepšovanie za po-
moci nových poznatkov je aktuálna, povedz-
me aj z dôvodu výrazných výkyvov počasia, 
na ktoré si pravdepodobne budeme musieť 
do budúcna zvyknúť ako na bežný štandard. 
Práve nepredvídateľné zmeny počasia sú 
v súčasnosti jedným z najvýznamnejších fak-
torov, ktoré sa podieľajú na výsledku, ktorý 
na poli dosahujeme. Ignorovať túto tému by 
bolo obrovským hazardom. Každopádne pri 
rozhodovaní o voľbe riešenia v oblasti výži-
vy či ochrany rastlín zvyčajne platí zásada, 
že sa nemusí hľadať najlepšie riešenie, no 
s ohľadom na možnosti by to malo byť rie-
šenie najvhodnejšie. V tomto smere je tu po-
radenský tím RWA SLOVAKIA, ktorý vstupuje 
do  novej sezóny v  zložení 11  regionálnych 
zástupcov. Kolegovia majú v  agro-sektore 
dlhoročné praktické skúsenosti -  budeme 
radi, ak sa s akoukoľvek požiadavkou v tejto 
oblasti obrátite aj na nich. Som presvedčená, 
že sa nám podarí vybrať pre vás to najvhod-
nejšie riešenie.



Rok 2022 začal priaznivým počasím pre poľnohospodársky sektor, postupne 

sa rozbiehajú práce na poliach. Klimatické podmienky sa ukazujú ako vhodne 

na prvé vstupy do prezimovaných porastov - prihnojenie repky a ozimných 

obilnín. Začala sa nová sezóna, pre RWA SLOVAKIA už 24. v poradí. Bohužiaľ, 

minuloročné jarné a  jesenné semináre boli zrušené, preto dúfame, že tento 

rok sa na nás usmeje slniečko a podarí sa nám stretnúť osobne na niektorom 

z našich seminárov alebo na poľných dňoch. Radi Vás zoznámime s novými ko-

legami - obchodnými zástupcami, ktorí pribudli do našej RWA rodiny a budú 

Vás môcť oboznámiť s exkluzívnym portfóliom prípravkov na ochranu rastlín, 

kde nájdete novinky, ale aj „staré-dobré“ stálice.

Jarná inventarizácia a prvé vstupy 
do porastov ozimín
Ing. Emília Švecová; RWA SLOVAKIA spol. s r.o.
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Kukurica - herbicídy

HERBICÍD  Formulácia

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku 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)*
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ACTER 400 SC SC

400 g/l pendimethalin 3

PHO|SPe MV-servis

  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

52,5–63,6 €

5–25 °C

2
    

ADENGO SC SC

225 g/l isoxafl utole,  27

87 g/l thiencarbazone,  2

150 g/l cyprosulfamide (safener)

PHO Bayer

  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

72,2 €
1,5     

AIDA SE

60 g/l mesotrione,  27

500 g/l S-metolachlor 2

PHO|SPe ASRA

  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

59,5–74,4 €

 

3
    

AKRIS SE

280 g/l dimethenamid-P,  15

250 g/l terbuthylazine  5

PHO|SPe BASF

  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

44,5–66,8 €

3–25 °C

2
    

ALGEDI  WG

500 g/kg dicamba,  4

250 g/kg tritosulfuron 2

PHO|SPe Agro Aliance

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

•  Buriny 2–6 listov
1

0,2 kg/300–400 l 

22,6 €

7–23 °C

5
    

ARIGO 51 WG WG

360 g/kg mesotrione,  27

120 g/kg nicosulfuron,  2

30 g/kg rimsulfuron 2

PHO|SPe Corteva Agriscience

  POST od 2. do 8. listu (BBCH 12–18)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov, 

trávovité buriny 3–5 listov (výška 15–20 cm)

1

330 g/200–400 l

+ 0,1% TREND 90

74,2 € + z.

10–25 °C

3
    

ARRAT WG

500 g/kg dicamba,  4

250 g/kg tritosulfuron 2

PHO|SPe BASF

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

•  Buriny 2–6 listov
1

0,2 kg/300–400 l 

23,5 €

7–23 °C

5
    

BALATON PLUS SE

300 g/l pethoxamid,  15

187,5 g/l terbuthylazine  5

 Corteva Agriscience

  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

74,6 €

 

2
    

BANDERA OD

40 g/l nicosulfuron 2

PHO|SPe AM-AGRO

  POST 2–8 listov kukurice (BBCH 12–18)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, 

jednoročné trávy vo fáze odnožovania

1

Na zrno, na siláž

1,0 l/200–400 l

31 €

10–25 °C

3
    

BARRACUDA SC

100 g/l mesotrione 27

PHO|SPe AM-AGRO

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

•  Buriny 2–4 listy
1

0,75–1,5 l/200–300 l

28,5–57 €

Nad 15 °C

2
    

CALLAM WG

600 g/kg dicamba,  4

125 g/kg tritosulfuron  2

PHO Sumi Agro

  POST 4–6 listov kukurice (BBCH 14–16)

•  Buriny 2–4 listy
1× 0,4 kg

0,3–0,4 kg/250–400 l

31,5–42 €

7–23 °C

5
    

CALLISTO 100 SC SC

100 g/l mesotrione 27

 Syngenta

  PRE 

  SPOST 

•  Prípravok má zabudované zmáčadlo

1

PRE 1,0 l/400–600 l

SPOST 1,0 l/300 l

57 €

Nad 15 °C

2
    

CALLISTO 480 SC SC

480 g/l mesotrione 27

 Syngenta

  PRE 

  SPOST kukurica 2.–3. list (BBCH 12–13)

  POST do 8. listu kukurice (BBCH 18)

•  Jednoročné dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy, 

lipkavec do 1. praslenu, ježatka do 2. listu

1

PRE 0,3 l/400–600 l

SPOST, POST 0,3 l/300 l 

+ 0,2 l FIX PRO

68,5 €

Nad 15 °C

2
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
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Ajowan
FAO 350
Využitie: na zrno
 
• Najvýkonnejší zrnový hybrid značky G-Seed v segmente  

FAO 350-380 s výborným uvoľňovaním vody.
 

Mas 300.B 
FAO 370
Využitie: zrno, siláž
 
• Najnovší predstaviteľ značky Mas Seeds zo šľachtenia  

spoločnosti Maïsadour Semences s.a.

Gloriett 
FAO 380
Využitie: na zrno
 
• Zrnová novinka s rýchlym počiatočným rastom  

a fantasticky pevným steblom až do zberu. 

Inclusiv
FAO 410
Využitie: na zrno

• Úrodový šampión značky G-Seed. Stabilne vysoký výnos  
a výborná adaptabilita pre teplú a suchú KVO. 

 

Persic 
FAO 430
Využitie: na zrno
 
• Spolu s hybridom INCLUSIV najvýkonnejší hybrid značky G-Seed. 

Rýchle odovzdávanie vody v kombinácii s dobrou  
úrodnosťou prináša vysokú profitabilitu.

Tweetor 
FAO 450
Využitie: na zrno, CCM
 
• Neskorý zrnový hybrid kombinujúci vysokú úrodnosť,  

pevnú stonku a dobrú odolnosť voči suchu.

www.rwa.sk
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