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Elatus™ Era je silnejší

Solatenol™ je úplne nová účinná látka, ktorá 
sa môže pochváliť množstvom kvalít. Jednou 
z hlavných charakteristík je, že ide o najsilnej-
ší fungicíd zo skupiny karboxamidov, alebo 
ak chcete SDHI fungicídov. Na  potlačenie 
patogénu totiž stačí mnohonásobne menšia 
koncentrácia účinnej látky, ako je tomu v po-
rovnaní s konkurenčnými účinnými látkami 
z rovnakej skupiny.

Prípravok Elatus™ Era okrem toho obsahuje 
druhú účinnú látku - veľmi silný a širokospekt-
rálny prothioconazol. Vďaka tomu poskytuje 
táto novinka veľmi silnú účinnosť predovšet-
kým pri preventívnych aplikáciách, dokáže si 
ale poradiť aj s kuratívnymi situáciami.

Elatus™ Era je stabilnejší

Syngenta má tisíce výsledkov z  testovania 
tohto prípravku. Vo všetkých pokusoch sa 
novinka správala úplne konzistentne, každo-
ročne dosahovala špičkovú účinnosť aj vý-

sledky v úrode - stabilne naprieč plodinami, 
oblasťami, pri rôznych úrovniach infekčného 
tlaku. Stabilitu prípravku tiež vnímame v ex-
trémnej dlhodobosti účinku. Výsledky doka-
zujú, že aj 5 týždňov po aplikácii je na povrchu 
listu aj v  listovom pletive dostatočné množ-
stvo účinnej látky na to, aby poskytla doko-
nalú ochranu pred chorobami. Touto dlho-
dobosťou ElatusTM Era mimoriadne vybočuje 
spomedzi súčasných fungicídnych riešení.

Elatus™ Era je kompletnejší

Prípravok je zaregistrovaný proti širokému 
spektru hubových chorôb (viď tab.). Vďaka 
tomuto spektru zabezpečuje úplne komplet-
nú ochranu proti všetkým listovým choro-
bám, ktoré sa v obilninách vyskytujú. Úplne 
bezkonkurenčná je účinnosť solatenolu pre-
dovšetkým na septórie a hrdze.

ElatusTM Era patrí medzi prémiové a najkva-
litnejšie fungicídne technológie pestovania 
obilnín. Registrácia je na Slovensku vskutku 

rozsiahla. Do pozornosti dávame registráciu 
aj na tvrdú pšenicu. Najlepší účinok dosa-
huje pri preventívnej aplikácii alebo na za-
čiatku infekcie chorôb. Odporúčaná dávka je 
1,0  l/ha. Pre maximálne využitie potenciálu 
prípravku je optimálny termín aplikácie fáza 
BBCH 39, pri ktorej je zaistená ochrana vlaj-
kového listu na najvyššej úrovni a na extrém-
ne dlhú dobu.

Výsledky o  úspešnosti prípravku dokazuje 
graf, na ktorom sú zobrazené priemerné úro-
dové výsledky z  dvoch pokusov realizova-
ných v Čechách, v dvoch termínoch aplikácie.

Aké sú hlavné prednosti nového fungicí-

du Elatus™ Era?

 Obsahuje novú účinnú látkou solatenol™, 
ktorá je najsilnejším karboxamidom na trhu.
 Vykazuje neprekonateľnú účinnosť na sep-
tórie a  hrdze a  tým tu najkvalitnejšiu 
ochranu vlajkového listu.
 Má najširšie registrované spektrum účin-
ku v  porovnaní s  fungicídmi z  rovnakej 
skupiny.
 Poskytuje extrémnu dlhodobosť účinku.
 Aplikácia zabezpečí najdlhšie zelený list 
bez predĺženia vegetácie t.j. bez oddiale-
nia termínu žatvy na  neskoršie obdobie 
s  dosiahnutím najvýraznejšieho navýše-
nia úrody.
 Nie je vylúčený z  použitia v  ochrannom 
pásme podzemných a povrchových vôd.



Vychádza nová hviezda - Elatus™ Era
Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech and Slovakia

Spoločnosť Syngenta uvádza dlho očakávanú novinku do obilnín - fungicíd Ela-

tus™ Era! Je to revolučný prípravok s novou účinnou látkou solatenol™, ktorá 

svojou fantastickou účinnosťou prekvapuje pestovateľov po celom svete. V mi-

nulom roku bol uvedený vo Francúzsku, Nemecku, alebo Británii s fenomenál-

nym úspechom. Nezávislé inštitúcie a poradcovia z týchto zemí sa zhodujú, že 

účinnosť prípravku Elatus™ Era je mimoriadna. Prečo je to tak a čo ponúka tento 

fungicíd slovenským pestovateľom?

Obr. 1: Účinnosť na hrdzu plevovú, 
a) neošetrená kontrola, b) bixafén + prothio-
conazole + fl uaxostrobin, c) ElatusTM Era

Tab.: Rozsah použitia a dávkovanie prípravku ElatusTM Era

Plodina Škodlivý činiteľ Aplikačná dávka OL (dni)

Pšenica ozimná a jarná,

Pšenica tvrdá ozimná a jarná

Pšenica špaldová ozimná a jarná

hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy, 

fuzariózy klasov
1,0 l/ha AT

Jačmeň jarný, jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, 

rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, 

ramuláriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná

1,0 l/ha AT

Raž ozimná a jarná

Tritikale ozimné a jarné
hrdze, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy 1,0 l/ha AT

Graf: Priemerné úrodové výsledky, pokusy v ČR 2017, lokality: Trutnov, Velká Bystřice
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•  Fungicíd s úplne
novou účinnou látkou
SOLATENOL™
- najsilnejší SDHI
fungicíd na trhu

•  Extrémna dlhodobosť
účinku

•  Neprekonateľná účinnosť
na septoriózy a hrdze 

ELATUS™ Era
Silnejší, stabilnejší, kompletnejší

NOVINKA

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte
etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly. www.syngenta.sk
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Nová fungicídna jednotka v našej 

ponuke

Veľmi príjemným prekvapením uplynulej 
obilninárskej sezóny bol kombinovaný fun-
gicíd Artemis. Vďaka svojej univerzálnosti, 
zloženiu a aj výbornej cene ošetrenia sa veľ-
mi rýchlo prebil na popredné pozície v sorti-
mente fungicídov na našom trhu. Predstavu-
je unikátnu kombináciu troch účinných látok 
(prochloraz, tebuconazole a  fenpropidin) 
v  osvedčenej EC-formulácii proti širokému 
spektru hubových patogénov vo všetkých 
u nás bežne pestovaných obilninách. 

Jednotlivé účinné látky sú vo vyváženom 
pomere a  navzájom sa synergicky dopĺňa-
jú. Lokálne systémový prochloraz (imida-
zoly) preniká do rastlinných pletív a účinne 
dezin fi kuje ošetrené miesta, systémový te-
buconazole (triazoly) sa systémovo rozvádza 
transpiračným prúdom aj do nových prírast-
kov. Fenpropidin (morfolíny) sa pohybuje 
v ošetrenej plodine systémovo a  translami-
nárne. Prípravok pôsobí preventívne, kuratív-
ne i eradikatívne proti najrozšírenejším cho-
robám, ako sú múčnatka trávová, septórie, 
hnedá a rynchospóriová škvrnitosť či hrdze. 

Prečo si vybrať práve Artemis? 

Fungicíd Artemis predstavuje produkt, kto-
rý dokáže zabezpečiť požiadavku na účin-
nú prevenciu infekcií v obilninách alebo ich 
efektívne zastavenie vo veľmi širokom apli-

kačnom intervale (BBCH  30–61). Pri pou-
žití v  termíne T1 (v  období začiatku predl-
žovacieho rastu) účinne podchytí prípadné 
choroby päty stebla, po miernych zimách 
prezimujúce septórie, hrdze či skoré infekcie 
múčnatky. Použitie prípravku v  termíne T2 
- v období intenzívneho predlžovacieho ras-
tu až do vyklasenia (BBCH 32–59) sa odporú-
ča predovšetkým v extenzívnych podmien-
kach pestovania, kde sa používa fungicíd iba 
raz, alebo ide o komerčne menej zaujímavé 
plodiny (ovos, tritikale, raž). Výnimkou je na-
opak systém intenzívnej ochrany, kde je po-
trebné pre čo najlepšiu trhovú realizáciu ko-
nečného produktu vytvoriť silnú fungicídnu 
clonu počas celej vegetácie. Sú to predovšet-
kým porasty tvrdých pšeníc, vysokokvalit-

ných potravinárskych pšeníc, množiteľských 
porastov či sladovníckeho jačmeňa. 

Novým segmentom pre Artemis je termín 
T3, záverečné ošetrenia proti chorobám 
posledných listov a klasov. Nové pokusy po-
tvrdzujú oprávnenosť použitia prípravku 
v tomto termíne ošetrenia, čo dokladá aj re-
gistrácia v inej členskej krajine EU (UK) proti 
klasovým fuzáriám.

Registrovaná dávka prípravku je 2,0 l/ha, čo je 
nevyhnutné pre zamýšľané jednorazové pou-
žitie počas vegetácie v extenzívnych podmien-
kach pestovania, resp. humídne podmienky 
západoeurópskych krajín. Aj (pre slovenské 
podmienky) odporúčaná dávka 1,5  l/ha ob-
sahuje nadštandardné koncentrácie účin-

ných látok a prekonáva výkonom doterajší 
štandard v tejto kategórii prípravkov - Zamir 

40 EW. Kombinácia účinných látok znižuje rizi-
ko vzniku rezistencie a umožňuje použiť Arte-
mis dvakrát za sezónu. Výrazným príspevkom 
k úspechu v r. 2017 bola aj výborná cena ošet-
renia 39 €/ha (pri odporúčanej dávke 1,5 l/ha), 
čo Artemis radí do kategórie cenovo veľmi za-
ujímavých riešení.

Zlaté lány jačmeňa - s Bontimou 

to nie je sen

Novinkou v ponuke pre r. 2018 je prípravok 
novej generácie -  Bontima. Kombinovaný 
fungicíd určený výhradne pre ochranu jač-
meňa pozostáva z dvoch odlišných účinných 
látok, isopyrazamu - zo skupiny pyrazol-car-
boxamidov (SDHI-inhibítory) a  cyprodinilu 
(anilín-pyrimidíny), pričom ani jedna nie je 
zo skupiny triazolov. Zloženie dáva prípravku 
záruku perspektívy z hľadiska legislatívnych 
obmedzení, ako aj odolnosti voči vzniku re-
zistencie patogénov. Isopyrazam disponuje 
unikátnou vlastnosťou, tzv. Duo Safe tech-

nológiou, čo znamená silnú väzbu na vosko-
vú vrstvičku listov, kde tvorí rezervoár účinnej 
látky a zároveň, vďaka vlastnostiam molekuly, 
pevné naviazanie na štruktúru enzymatické-
ho komplexu patogéna a vypnutie jeho ener-
getickej produkcie. Z  voskovej vrstvičky sa 
postupne uvoľňuje a po dobu niekoľkých týž-
dňov poskytuje ochranu ošetrenej plodine. 

Cyprodinil pôsobí ako inhibítor esenciálnych 
aminokyselín. Pohybuje sa translaminárne 
a systémovo do nových prírastkov. 

Prípravok účinkuje proti všetkým význam-

ným chorobám jačmeňa, ako je hnedá a ryn-
chospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová, 
hrdza jačmenná, ramuláriová škvrnitosť a pô-
sobí aj fyziologicky - eliminuje výskyt fyziolo-
gických škvrnitostí, zvyšuje odolnosť jačmeňa 
voči tepelnému stresu a suchu a dokáže udr-
žať vysokú úroveň využitia slnečného žiarenia 
aj za týchto podmienok. Bontima je určená 
pre ochranu jarného aj ozimného jačmeňa 
v dávke 2,0 l/ha. V systéme ochrany s viacná-
sobným použitím fungicídov, resp. TM s inými 
fungicídmi je možné použiť aj nižšiu dávku 
1,6  l/ha (odporúčací charakter). Je to typický 
T2 fungicíd, optimálne využitie nájde v obdo-
bí steblovania až plne rozvinutého zástavo-
vého listu, max. vyklasenia jačmeňa. Zásadne 
však prípravok treba použiť preventívne, aby 
mal možnosť rozvinúť svoj potenciál dlhodo-
bej ochrany a udržal listovú plochu v zdravom 
a zelenom stave čo najdlhšie. 

Vošky zmetie Pirimor. 

Významným škodcom obilnín sú vošky. Ne-
škodia len priamo, vyciciavaním pletív, ale 
aj prenášaním viróz, ktoré dokážu spôsobiť 
rozsiahle hospodárske škody. Jedinečným 
a vysoko selektívnym protivníkom vošiek je 
karbamátový insekticíd Pirimor 50 WG (piri-
micarb 500 g/kg), ktorý pôsobí v dávke 0,15–
0,26  kg/ha ako kontaktný a  požerový jed 
s  fumigačným pôsobením. V  pletivách pô-
sobí hĺbkovo a dokáže kontrolovať aj vošky 
priamo nezasiahnuté prípravkom. Prípravok 
je šetrný voči užitočnému hmyzu a pri kon-
takte s pôdou sa rýchlo rozkladá. 

Baliky ADAMA SLOVENSKO

Využitím balíkov môžete dosiahnuť pria-
mu úsporu 5 % nákladov oproti sólo ná-
kupu jednotlivých prípravkov. 

  Leander 25 l + Bontima 80 l pre ošet-
renie 50 ha jačmeňa.

  Artemis 30 l + Pirimor 50 WG 4 kg pre 
ošetrenie 20 ha obilnín. 

  Artemis 60 l + Velocity 10 l pre ošetre-
nie cca 40 ha obilnín.

S prípravkami ADAMA vám želáme úspešnú 
sezónu 2018. 
Viac informácií o  použití našich príprav-
kov sa dozviete na našej webovej stránke 
www.adama.com/slovensko/sk alebo oslove-
ním nášho technicko-poradenského servisu. 



Zmladená zostava pre efektívnu ochranu obilnín
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Slovensko

Uplynulá obilninárska sezóna prebehla až nechcene v zmysle predpokladu jej 

priebehu. Svetové zásoby obilnín už niekoľko rokov mierne rastú vďaka pro-

dukcii nových pestovateľských veľmocí, ktoré stláčajú trhové ceny na úrovne, 

ktoré v našich lokálne zhoršených agroklimatických podmienkach nedokážu 

vždy zabezpečiť postačujúcu rentabilitu týchto komodít. A tak zostáva zase 

premýšľať nad tým, ako efektívne a zároveň dostatočne účinne ochrániť zalo-

žené porasty, aby sa dali slušne speňažiť. Spoločnosť ADAMA Slovensko vám 

ponúka aj v takýchto podmienkach účinné a cenovo dostupné riešenia svojou 

omladenou ponukou prípravkov na ochranu rastlín.
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Háďatko deštrukčné

Háďatko deštrukčné (Ditylenchus destructor) 
má hlavné hostiteľské rastliny zemiaky, ci-

bule, hľuzy, podzemky okrasných kve-

tov (gladiol, šafrán, hyacynt, tulipán, narcis, 
iris, atď.), ale príležitostne sa háďatko môže 
vyskytovať na mrkve, petržlene, ďatelinovi-
nách, repe, cvikle, podzemnici olejnej, cesna-
ku, jahodách a na niektorých burinách (napr. 
Mentha arvensis, Sonchus arvensis). Spolu je 
známych asi 70 druhov pestovaných rastlín 
a burín považovaných za hostiteľské rastliny.

Na  nadzemných častiach rastlín zemiakov 
zvyčajne nevidieť zreteľné príznaky napad-
nutia. Rastliny vyrastajúce zo silne napadnu-
tých hľúz neskôr zvyčajne hynú. Prvé prízna-
ky napadnutia sa na povrchu hľúz prejavujú 
malými sivými škvrnkami, ktoré sa rozširujú 
a  tmavnú. Po ošúpaní hľúz sa objavia malé 
špinavo biele škvrny v inak pomerne zdravej 
dužine. Tieto sa neskôr zväčšujú, tmavnú, sú 
hrubo zrnité a  uprostred sa môže vytvoriť 
nebadateľná dutinka. Na silno napadnutých 
hľuzách sú zreteľné málo viditeľné vpadnuté 
plôšky s  rozpraskanou a zvráskavenou šup-
kou, ktorá sa miestami oddeľuje od dužiny, 

je veľmi tenká tzv. papierová blana a vpad-
nutá do hľuzy. Dužina má vysušený a múko-
vý vzhľad, pričom sfarbená býva od sivastej 
až po tmavohnedú alebo čiernu farbu. Túto 
farebnú zmenu spôsobuje druhotné napad-
nutie hubami, baktériami a  voľne žijúcimi 
háďatkami, ktoré môžu byť s druhom Dity-
lenchus destructor ľahko zamenené.

Na cibuliach a podzemkoch sa napadnutie 
v podobe hnedých lézií začína na báze cibúľ, 
podzemkov a pokračuje do dužinatých ple-
tív. Napadnuté pletivo jemierne vpadnuté, 
korene chýbajú alebo sú čierne a zahnívajú. 
Nadzemné časti sú väčšinou zdeformované, 
príp. slabo vyvinuté prejavuje sa žltnutie až 
predčasné odumieranie.

Na podzemnici olejnej sú jadrá (arašidy) za-
krpatené, na zárodku sú čierne s viditeľnými 
hnedými škvrnami.

Výskyt háďatiek v porastoch, príp. v sklení-
koch a inde je zväčša ohniskový. Háďatká sú 
drobné „nitkovité červy“ mikroskopických 
rozmerov. Hoci sú háďatká väčšie ako bakté-
rie, voľným okom sú neviditeľné. D. destruc-
tor patrí medzi endoparazitické háďatká, 
ktoré sa živia bunkovými šťavami a napadá 
podzemné časti zemiakov - stolony a hľuzy. 
Má nitkovitý tvar tela, dĺžky od 0,8–1,4 mm. 
Samce a  samice sú si vzhľadovo veľmi po-
dobní. Celkovo existujú štyri larválne štádia, 
zjavom podobné dospelým štádiám, odli-
šujú sa však veľkosťou tela a neprítomnos-
ťou reprodukčných orgánov. D.  destructor 
môže prezimovať v  pôde, v  napadnutých 
hľuzách, cibuliach, podzemkoch v štádiu va-
jíčok, lariev, alebo ako dospelec. Žiť a vyvíjať 
sa môže aj v  napadnutých častiach rastlín, 
ale nie v hnijúcich častiach. Veľmi zle znáša 
silné vysýchanie pôdy. Vyskytuje sa hlavne 
v  pôdach chladnejších a  vlhkejších. Môže 
vytvárať až niekoľko generácii za  rok. Pre-
náša sa: - prímesami zeminy; - už napadnu-
tými hľuzami, cibuľami, inými podzemnými 
orgánmi; -  závlahovou vodou; -  aktívnym 
pohybom háďatiek iba na malé vzdialenosti.

Háďatko zhubné

Háďatko zhubné (Ditylenchus dipsaci) je po-
lyfágny druh, napáda takmer 500 rastlin-

ných druhov vrátane celého radu burín. 
Vytvára biologické rasy, ktoré môžu byť čias-
točne špecializované na  určitú hostiteľskú 

rastlinu. Hlavnými hostiteľskými rastlinami 
sú: fazuľa, cesnak, hyacint, pór, lucerna, ku-
kurica, narcis, ovos, cibuľa, hrach, fl ox Drum-
mondov, fl ox metlinatý, zemiaky, raž, jaho-
dy, cukrová repa, tabak, ďatelina, tulipány, 
zeler, klinčeky, hortenzia, šošovica, petržlen, 
pšenica. 

Háďatko zhubné (Ditylenchus dipsaci) je po-
hyblivý endoparazit, ktorý napáda všetky 
parenchymatické pletivá, okrem koreňových. 
Má štíhle priesvitné telo. Dĺžka tela v dospe-
losti je od 0,9 do 1,3 mm („obria rasa“ na bô-
bovitých dosahuje dĺžku tela až 2 mm). Sa-
mička znáša 200–500 vajíčok. Pri 15  °C trvá 
celý životný cyklus 19–23 dní. V rastlinách sa 
vyvíja niekoľko generácii háďatiek za sebou, 
staršie larvy -  larvy štvrtého štádia (L4) sú 
invázne. Háďatko zhubné môže mať 5–6 ge-
nerácii za rok. V suchom prostredí prechádza 
do anabiotického stavu. Príznaky napadnutia 
sa líšia v závislosti od druhu a veku hostite-
ľa. Všeobecne háďatko spôsobuje na listoch 
stáčanie a vyduté miesta, nekrózy alebo stá-
čanie stonkovej bázy, buliev, hľúz a podzem-
kov. Pri silných infekciách rastliny hynú.

Na  rode Allium spp. (cibuľa, cesnak, pór 
atď.) háďatko po preniknutí do  listov cibule 
spôsobuje ich deformácie a zdurenie alebo 
vypuklé plôšky na  povrchu. Listy rastú ne-
usporiadane, často visia ako zvädnuté a sú 
chlorotické. Mladé rastliny odumierajú. Vnú-
torné šupky cibúľ bývajú napádané oveľa 
silnejšie ako vrchné. S  postupom času ci-
bule mäknú a po rozrezaní je možné vidieť 
zhnednutie šupiek v  koncentrických kru-
hoch. Na cesnaku spôsobuje chlorózu listov 
a následné uhynutie rastlín.

Na  lucerne na  poliach bývajú viditeľné 
ohniská vädnutia. Celé rastliny usychajú 
a prejavujú sa príznaky zakrpatenosti a zdu-
renia na  báze stonky so zreteľne zakrpate-
nými internódiami. Pri silnom napadnutí 
rastliny hynú. Napadnuté semená sú defor-
mované, menšie.

Na  bôbovitých rastlinách háďatko spôso-
buje zdurenie a  deformáciu pletív stonky, 
červenohnedé lézie, ktoré sa menia na čier-
ne v závislosti od prostredia a odrody. Lézie 
obklopujú stonku a zväčšujú sa, často postu-
pujú až na okraj internódia. Listové a výhon-
kové nekrózy sa môžu zamieňať s príznakmi 

Háďatká poškodzujúce hospodársky 
významné rastliny (2)
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Topoľčany

Háďatko deštrukčné na zemiakoch

Háďatko deštrukčné - zdravá a napadnutá hľuza
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spôsobenými hubami. Napadnuté semená 
sú tmavšie, deformované, menšie a  môžu 
mať na povrchu drobné škvrny.

Háďatká je možné izolovať z  pletív rastlin-
ného materiálu. Pre presné určenie druhu 
je potrebné vykonať mikroskopicko - mor-
fometrickú analýzu háďatka. Na laboratórny 
rozbor je potrebné odobrať celé rastliny aj 
s koreňmi, cibuľami alebo hľuzami a podo-
zrivé hľuzy, cibule alebo podzemky. Vzorky 
po odobratí musia byť zabalené do mikro-
ténového vrecka tak, aby nedošlo k ich zne-
hodnoteniu pre účely následnej laboratórnej 
identifi kácie uschnutím alebo zhnitím. Vzor-
ku pôdy treba odobrať z miesta odberu po-
dozrivej rastliny s nedostatkami v raste alebo 
lokálnym odumieraním z hĺbky koreňového 
systému. Vzorka pôdy nesmie vyschnúť (há-
ďatká v  suchom prostredí hynú) a  taktiež 
nemá byť premočená. Za  týmto účelom je 
vhodné vzorku pôdy zvlhčiť primeraným 
množstvom čistej vody. Vzorka pôdy sa balí 
do mikroténového vrecka.

Ochranné opatrenia spočívajú predovšet-
kým v  dodržiavaní preventívnych ochran-
ných opatrení: výsadba zdravých rastlín, 
dodržiavanie osevného postupu a  ničenie 
burín. Z  priamej ochrany je možné využiť 
ošetrenie pôdnymi nematocídom Basa-
mid s  účinnou látkou dazomet. Dezinfek-
cia a  dezinsekcia pôdy je povolená pred 
výsadbou alebo výsevom plodín na poľno-
hospodárskej pôde a v  skleníkoch max. 1× 
za 3 roky na tom istom pozemku fumigáciou 
v  registrovanej dávke 500  kg (50  g/m²). Pri 
cibuľkách cesnaku dochádza k zničeniu há-
ďatiek sušením pri teplote 34–36  °C počas 
12–17 dní. Podľa nariadenia vlády č. 199/2005 
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu 
a  rozširovaniu organizmov škodlivých pre 
rastliny alebo rastlinné produkty v  znení 
neskorších predpisov, je dovoz, preprava 
a  rozširovanie háďatka Ditylenchus destruc-
tor a  Ditylenchus dipsaci cibuľami, hľuzami 
a podzemkami hostiteľských rastlín určených 
na pestovanie, zakázané.

Ďalšie háďatká

Ďalšie významné háďatká sú: háďatko ryžové 
(Aphelenchoides besseyi), ktoré je škodcom 
ryže, ale jeho hlavnou hostiteľskou rastlinou 
v podmienkach Slovenska sú jahody. Na  ih-
ličnanoch háďatko borovicové (Bursaphe-
lenchus xylophilus), ktoré napáda porasty 
ihličnanov. Významné z  hľadiska dovozu 
okrasných rastlín citrusových, banánovní-
kových, áronovitých a  iných sú nebezpeč-
né háďatká Radopholus similis a Radopholus 
citrophilus.

Háďatko ryžové

Háďatko ryžové (Aphelenchoides besseyi) je 
známy ako škodca ryže, ktorá sa v  oblasti 

južného Slovenska (okresy Komárno, Du-
najská Streda) pestovala približne 10 rokov 
od  roku 1948. Hlavnou hostiteľskou rastli-
nou v  podmienkach Slovenska sú jahody. 
Rozšíreným je aj háďatko jahodové (Aphe-
lenchoides fragariae), ktoré sa vyskytuje pri-
bližne na 96 % jahodových plantáží, pričom 
spôsobuje až 30% straty na  úrode jahôd. 
Na jahodách spôsobuje tzv. letné krpatenie 
jahôd. Príznaky na  rastlinách sa prejavujú 
skučeravením listov rastového vrcholu, kto-
ré majú iba veľmi krátke skrútené petioly 
a  neskôr zhrubnutím celej rastliny. Stopky 
listov sú zhrubnuté a  krátke. Rastliny majú 
zredukovaný počet plodov, ktoré sú znetvo-
rené a  nerovnomerne dozrievajú. Príznaky 
na rastlinách jahôd sa vyskytujú v  lete, na-
koľko háďatko ryžové vyžaduje pre svoj vý-
vin teploty nad 25  °C v porovnaní s háďat-
kom jahodovým (Aphelenchoides fragarie), 
ktorému vyhovuje chladná a vlhká jar a prí-
znaky sa vyskytujú skoro na  jar. Na ďalších 
hostiteľských rastlinách háďatko ryžové sa 
môže živiť aj endoparaziticky napr. na  Fi-
cus elastica a  Polianthes tuberosa, pričom 
sa prejavuje padaním listov a odumieraním 
listového pletiva.

Háďatko borovicové

Háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylo-
philus) podľa Vykonávacieho Rozhodnutia 
Komisie 2012/535/EÚ má hostiteľské rastliny 
rozdelené nasledovne:
a)  „náchylné dreviny“: znamenajú dreviny 

(okrem plodov a  semien) Abies - jedľa, 
Cedrus - céder, Larix - smrekovec, Picea 
- smrek, Pinus - borovica, Pseudotsuga - 
duglaska a Tsuga - jedľovec;

b)  „náchylné drevo“: znamená drevo ihlična-
nov (Coniferales) okrem spíleného dreva 
a guľatiny rodov Taxus - tis a Thuja - tuja;

c)  „náchylná kôra“: znamená kôru ihličnanov 
(Coniferales).

Háďatko borovicové (pine wood nematode 
- PWN, Bursaphelenchus xylophilus) je pô-
vodcom vädnutia borovíc. Háďatko napáda 
domáce druhy borovíc v  Japonsku (Pinus 
densiflora, Pinus thunbergii, Pinus luchuen-
sis) už od začiatku 20.  storočia. V  Japonsku 
je škodcom číslo jeden a  rozšíril sa do Číny, 
Kórei a  na  ostrov Tchaj-wan. Háďatko po-
chádza zo Severnej Ameriky (Kanada, USA, 
Mexiko) a predpokladá sa, že do Japonska sa 
zavlieklo dovozom dreva začiatkom 20. sto-
ročia. Najnovšie sa zistilo, že napáda cudzo-
krajné druhy borovíc vrátane Pinus sylvestris 
aj v USA, a to v teplejších, južne položených 
oblastiach krajiny. V Severnej Amerike je há-
ďatko borovicové veľmi rozšírené v prirodze-
ných porastoch ihličín aj napriek obmedze-
nému výskytu vädnutia borovíc. V takýchto 
prípadoch háďatko borovicové žije saprofy-
tickým spôsobom a na mŕtve alebo odumie-

Borovice poškodené háďatkom borovicovým

Vrzúnik Monochamus galloprovincialis; 
vľavo samička, vpravo samec
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rajúce stromy sa prenáša prostredníctvom 
vektora, ktorým je v období kladenia vajíčok 
fúzač rodu Monochamus. Takýto spôsob pre-
nosu je bežný, kladenie vajíčok a vývoj há-
ďatka sú úzko prepojené, preto je rozšírenie 
tohto háďatka v rámci hostiteľského stromu 
veľmi obmedzené. V  roku 1999 bol výskyt 
háďatka borovicového zistený v  Portugal-
sku a v roku 2008 prvý výskyt potvrdený aj 
v Španielsku, a to na Pinus pinaster. Borovice 
(Pinus) sú najcitlivejším druhom. Určujúcimi 
činiteľmi vývoja háďatka a odumierania stro-
mov sú izoterma letných teplôt a  citlivosť 
stromov. Známym prenášačom háďatka sú 
vrzúniky rodu Monochamus spp. (Coleoptera, 
Cerambycidae). Bursaphelenchus xylophilus 
je na veľké vzdialenosti prenášaný ľudskou 
činnosťou.

Fytoinšpektori ÚKSÚP sa zameriavajú na:
1)  Vykonanie úradnej kontroly a monitoringu 

všetkých subjektov zaregistrovaných ako 
výrobcovia WPM, ktorý nemajú vlastné 
sušiarne. Vzorky sa odoberajú z už vysuše-
ného drevného obalového materiálu, prí-
padne dreva. Kontroluje sa aj pôvod dreva 
a množstvo vysušených a predaných ozna-
čených paliet, kontrolu výstupných grafov 
dodaných sušiarňou, či bola dodržaná po-
trebná teplota a dĺžka ošetrenia.

2)  Vykonanie úradnej kontroly a monitoringu 
vo všetkých sušiarňach WPM zaregistro-
vaných na OOR. Vzorky sa odoberajú z už 
vysušeného drevného obalového materi-
álu (dosky, palety, obalové debny a pod.). 
Kontroluje sa aj pôvod dreva. Sušiareň, 
ktorej bola pozastavená činnosť, nesmie 
označovať palety a  drevo až do  opätov-
ného preskúšania sušiarne Technickým 
a  skúšobným ústavom pôdohospodár-
skym v Rovinke.

3)  Monitoring subjektov obchodujúcich 

s rôznym tovarom prepravovanom na/

vo WPM (napr. výkupne paliet, logistic-
ké centrá - sklady, distribučné strediská 
a pod., kde je obchodovanie s rôznym to-
varom na paletách, v drevených debnách 
a pod.).

Hraničné inšpekčné stanice sa zameriavajú 
na  kontrolu a  odoberanie vzoriek z  dreva 
a  paliet pôvodom z  tretích krajín. Vo vzor-
kách poškodených požerkami drevokaz-
ných a lykokazných druhov hmyzu sa zisťuje 
okrem háďatka borovicového aj prítomnosť 
drevokazných a  lykokazných druhov hmyzu 
(Cerambycidae - fúzačovité, Buprestidae, Pla-
typodidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, 
Scolytidae, Sessidae).

Háďatko Radopholus similis

Háďatko Radopholus similis sa vyskytuje 
v  Južnej a  strednej Amerike, Mexiku, malej 
časti USA a Kanady, ďalej vo väčšine štátov 
Afriky (na  severe iba v  Egypte a  Maroku), 

v Indii, Pakistane, Thajsku, Malajzii, Indonézii 
a Austrálii. Vyskytuje sa aj v Európe, kde má 
obmedzené rozšírenie v Belgicku, Francúz-
sku, Taliansku, Holandsku a Slovinsku. Bolo 
zaznamenaných viac ako 200 hostiteľských 
druhov, a to jednoklíčnolistové rastliny z če-
ľade banánovníkovité -  Musaceae (banán, 
strelícia), áronovité -  Araceae (Philodendron, 
Anthurium), marantovité - Marantaceae (Ca-
lathea) a niektoré dvojklíčnolistové rastliny 
(napr. Piper nigrum). Pre EPPO krajiny sú naj-
dôležitejšími hostiteľskými rastlinami okras-

né druhy. Napáda aj cukrovú trstinu. Nena-
páda citrusy.

Príbuzným škodlivým háďatkom je Radopho-
lus citrophilus, ktorý napáda banány aj citru-
sy, v  Európe sa zatiaľ nevyskytuje. Korene 
napadnutých rastlín majú nekrotické škvrny. 
Vytvárajú sa rozsiahle dutiny, lyko a  kam-
bium môžu byť celé zničené. Háďatká svojimi 
výlučkami vypĺňajú miesto pod vonkajším 
obalom. Poškodzovaním pletív háďatká otvá-
rajú vstupnú bránu pre sekundárnu infekciu.

Citrusy - Napadnutý strom má málo listov, 
ktoré sú menšie. Má viac odumretých koná-
rikov ako zdravý strom. Má sklon k uschýna-
niu, úroda ovocia je nízka, ale strom zvyčajne 
nevyhynie.

Kalatea (Calathea) - Zamorenie má za násle-
dok obmedzený koreňový systém. Listy sú 
menšie a majú zmenené sfarbenie, čo vedie 
k zníženej kvalite pri výkupe rastlín.

Banánovníky - Napadnuté rastliny majú 
zoslabnutý koreňový systém. Rastlina má 
úzky vzrast. Háďatká spôsobujú redukciu 
výhonkov, pomalší rast, čo má za následok 
oneskorenú úrodu ovocia. Miesto vstupu 
háďatka do koreňa je červenkasté, sfarbenie 
sa pozdĺž koreňa rovnobežne rozšíri. Škvrna 
sa zväčšuje úmerne s množstvom háďatiek 
a ich potomkov. Škvrna neskôr nekrotizuje až 
sčernie. Jej okraj je červeno sfarbený. Háďat-
ká spôsobujú hlboké zranenia na koreňoch 
a odnožiach.

Radopholus similis je migrujúce, endopara-
zitické háďatko. Reprodukcia prebieha par-
tenogeneticky. Životný cyklus trvá 21  dní 
pri teplote 25  °C. Každá samička nakladie 
priemerne 4–5  vajíčok každý deň po  dobu 
2 týždňov. Za priaznivých podmienok v prie-
behu 45 dní sa môže populácia znásobiť 10×. 
V pôde môže dosiahnuť okolo 3000 jedincov 
na 1 kg pôdy, zatiaľ čo v 100 g koreňov môže 
presiahnuť 100 000 jedincov. V zimných me-
siacoch pretrvávajú háďatká v larválnych štá-
diách buď v koreňoch, alebo v pôde, pričom 
sa v  tomto období ich metabolizmus redu-
kuje na minimum. Radopholus similis do 5 ro-
kov vyhynie v  pôde, ak sa v  priebehu toh-
to obdobia nepestujú rastliny banánovníka 

a nevyskytujú sa hostiteľské buriny. Všetky 
larválne štádia a dospelé samičky sú schop-
né infekcie, vnikajú do koreňov a vytvárajú 
rozsiahle dutiny. Háďatká majú obmedzenú 
schopnosť prirodzene sa pohybovať, rozši-
rujú sa koreňovým sadivovým materiálom, 
zeminou, závlahovou vodou, mechanizma-
mi atď. Aktívna migrácia háďatiek pri baná-
noch môže byť 3–6  m, pri citrusoch 15  m 
každoročne.

V medzinárodnom obchode môže k rozšíre-
niu háďatiek dôjsť podzemnými časťami ba-
nánovníkov, citrónovníkov, okrasnými rast-
linami a  tiež infikovanou zeminou. Všade 
v  krajinách EPPO sú v  skleníkoch priaznivé 
podmienky pre tieto háďatká.



Napadnuté korene banánovníka háďatkom 
Radopholus similis

Úzky vzrast banánovníka 
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Je apríl a na poliach sú už naplno rozbehnuté 
práce. Začala sa nová sezóna, pre RWA SLO-
VAKIA  a jej obchodných partnerov na Sloven-
sku už 20. v poradí. S mnohými z vás sme sa 
osobne stretli počas našich jarných seminá-
rov - budeme radi ak vám takto získané nové 
informácie/poznatky pomôžu prácu na poli 
zefektívniť, prípadne uľahčiť. RWA SLOVAKIA 
vstupuje do novej sezóny opäť s obchodným 
tímom 10 regionálnych zástupcov a  tímom 
5 promotérov - špecialistov na osivá. Kolego-
via majú v agro-sektore dlhoročné skúsenosti 
a vyskúšali nespočetné množstvo rôznych vý-
robkov od rôznych výrobcov. Kontaktujte ich 
teda, s ohľadom na konkrétny región vám ur-
čite radi poradia pri výbere vhodného riešenia.

Aplikácia vápenatých hnojív 

na vzídený porast

Sortiment granulovaných vápenatých hnojív 
sme si podrobne predstavili na spoločných 
stretnutiach. K typom, ktoré je potrebné za-
pracovať do pôdy sa vrátime opäť v lete, kedy 
budeme pripravovať pôdu na zakladanie po-
rastov ozimín. V prípade, že okolnosti neu-
možňovali aplikovať vápenaté hnojivo v  je-
seni alebo počas skorých jarných termínov, 
ponúkame našu tohtoročnú novinku Kalcis 

MAG 2®. Ide o vápenaté hnojivo z kriedové-
ho vápenca s výbornou rozpustnosťou, ktoré 
je možné aplikovať pred sejbou na povrch 
bez potreby zapracovania do pôdy. Produkt 
je zároveň možné aplikovať aj priamo na vzí-
dený porast, bez rizika jeho poškodenia (po-
pálenia). Tieto aplikačné vlastnosti sú dané 
štruktúrou a  pôvodom základnej suroviny 
- nejde o pálené vápno, ale o mäkký kriedo-
vý vápenec s  jemnou kryštalickou mriežkou. 
Hnojivo je možné aplikovať jednoduchým 
rozmetadlom naširoko, s odporúčanou dáv-
kou min. 200–300 kg/ha, resp. podľa potreby. 
Poskytuje pohotovú dávku vápnika ako živiny 
a zároveň upravuje pH pôdy.

Jarné ošetrenie porastov repiek

Po inventarizácii porastov, v rámci zvyčajnej 
aplikácie bóru odporúčame využitie prípravku 
RWA Bór 150® (bór 150 g/l) - ide o bór dodá-
vaný v nemeckej kvalite, od výrobcu s viac ako 
20 ročnou tradíciou. Aplikáciu bóru je vhodné 
pri vstupe do porastu kombinovať s listovým 
hnojivom, podľa možnosti s čo najširšou šká-
lou makro a mikroživín. V našej ponuke ostáva 
balík Rokohumin® + RWA Bór 150®, ktorý si 
môžete vyskladať podľa potrebného počtu 

hektárov. Ponuka listových hnojív je ďalej do-
plnená o prípravky Algavit® a Tonivit®. Sú to 
produkty s výraznou schopnosťou rastovej 
stimulácie, využívajúce prírodné biostimulač-
né látky získavané spracovaním morských rias. 
Medzi produkty s vysokou dávkou síry patrí 
univerzálne kryštalické vodorozpustné hnoji-
vo Novofert® NPK 4-20-30 + 1MgO + 12S + 

mikroživiny. Doplnok síry je tiež možné reali-
zovať aj využitím kvapalného koncentrátu síry 
RWA Síra 800 SC® (56 % S; 800 g/l).

Jarné ošetrenie porastov obilnín

V prípade obilnín odporúčame už zaužívanú 
spojenú aplikáciu listového hnojiva 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. Z po-
hľadu fi nancií nie je v tomto prípade potreb-
né navyšovať hodnotu vstupov do hektára. 
Dodaním povedzme 5  litrov hnojiva Roko-

humin® (hektárová dávka) získame tank-mix 
s vysokým obsahom dusíka (DAM) a zároveň 
širokou škálou ostatných živín (fosfor, draslík, 
kompletný rad mikroživín). Pridanou hodno-
tou je obsah biostimulačných zložiek hnojiva 
Rokohumin®, ktorými sú aminokyseliny a hu-
mínové kyseliny. V prípade, že by ste zvažovali 
aplikáciu vybraných sekundárnych živín sa-
mostatne, odporúčame produkt RWA Man-

gán 500 SC® (27,9 % Mn; 500 g/l), rovnako ako 
prípravok RWA Meď 350 SC® (7 % Cu; 88 g/l). 
Ponuku dopĺňa kryštalické vodorozpustné 
hnojivo s vysokou dávkou fosforu Novofert® 

NPK 13-40-13 + 1MgO + 1S + mikroživiny.

Do pozornosti 2018

Medzi pestovateľmi si osobitnú pozornosť ur-
čite zaslúži Multiaction® - jedná sa o adjuvant 
s  tromi základnými vlastnosťami: zabraňuje 

peneniu, pôsobí ako zmáčadlo a okysľuje pH 
tank mixu, keďže tento pri miešaní viacerých 
zložiek získava zásadité hodnoty. Novinkou 
v sortimente je prípravok RWA Clean® - pro-
striedok na čistenie postrekovača. Prípravok 
nepoškodzuje nátery farieb a  lakov, chráni 
gumové časti, tesnenia a nie je fytotoxický.

Špecialita z minulých rokov 

- ochrana porastov slnečnice

Počas posledných 2  rokov sa nám podarilo 
otestovať aplikáciu repelentu Antifer® Mod-

rý v poraste slnečnice, s cieľom zabrániť jeho 
poškodeniu zajacmi a vysokou zverou. Cieľom 
aplikácie bolo zabrániť odhryznutiu vrchnej 
časti rastliny zverou v skorom rastovom štádiu, 
čo spôsobuje retardáciu a výpadok v poraste. 
Pre tieto potreby odporúčame pripraviť 1,5–2% 
roztok (3–4 l prípravku + 150–200 l vody/ha). 
Po obvode plochy, ktorú potrebujeme chrániť 
pred zverou je potrebné vytvoriť postrekom 
súvislý pás v šírke aspoň 2 metre. Po 14 dňoch 
je potrebné aplikáciu zopakovať. V prípade in-
tenzívnych zrážok je potrebné ošetrenú plochu 
prestriekať nanovo, keďže prípravok funguje 
na princípe pachovej stopy simulujúcej pach 
ľudského potu (prítomnosť človeka).

Záverom

Téma prehodnocovania starých postupov 
a  ich vylepšovanie za pomoci nových po-
znatkov z oblasti výživy a ochrany rastlín je 
aktuálna povedzme aj z dôvodu výrazných 
výkyvov počasia, na ktoré si musíme do bu-
dúcna zvyknúť ako na bežný štandard - ig-
norovať túto tému je obrovským hazardom 
s fi nanciami. Budeme radi, ak sa s akoukoľ-
vek požiadavkou v  tejto oblasti obrátite aj 
na našich spolupracovníkov v  jednotlivých 
regiónoch - som presvedčený že sa nám po-
darí vybrať pre Vás to najvhodnejšie riešenie.



Jarná inventarizácia a prvé vstupy 
do porastov ozimín
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA



REGENERAČNÉ LISTOVÉ HNOJIVÁ
SO ZVÝŠENÝM OBSAHOM BIOSTIMULAČNÝCH ZLOŽIEK
Prínosy použitia

 regenerujú porasty zasiahnuté prudkými výkyvmi počasia
 okamžitý stimul pre porast prostredníctvom aminokyselín, humínových kyselín, 

rastlinných hormónov, kyselín (listová/alginová) vitamínov B1,B6
 podporujú otváranie prieduchov, lepšie hospodárenie so živinami, zlepšenie fotosyntézy

Zloženie VITACOMPLEX® ROKOHUMIN® ALGAVIT®

organická zložka 33 % min. 40 %* 55 %
aminokyseliny 12,5 % min. 30 %* -
humínové kyseliny 2,5 % min. 13 %* -
polysacharidy 2 % - -
rastlinné hormóny, 
kyselina listová/alginová, 
vitamíny B1, B6

0,18 % - 10 %

dusík (N) - min. 4 %* 1 %
fosfor (P2O5) - min. 9 %* 0,20 %
draslík (K2O) - min. 14 %* 17 %
MgO / CaO - - 0,40 % / 0,50 %
síra (S), bór (B), 
molybdén (Mo) - fyziologicky účinné 

množstvá 1,00 % (S)

Fe, Zn, Cu, Mn 
(EDTA chelatizované) - fyziologicky účinné 

množstvá -

* hodnota v sušine

Dávkovanie

poľná výroba 3-4 lit/ha
min. 200 l vody

5 lit/ha
min. 200 l vody

0,3-0,5 kg/ha
min. 200 l vody

ovocné sady / vinohrady 0,5 - 1 % 
koncentrácia

0,5 - 1 % 
koncentrácia

0,5 - 1 % 
koncentrácia

Náklady 
na ošetrenie 1 ha max. 15 € max. 15 € max. 15 €
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Fungicíd   

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca
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Povolenie v obilninách

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Múčnatka trávová Septória plevová Septória pšenicová
Helmintosporióza 

pšenice
Hrdze

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa   

ACANTO

250 g/l picoxystrobin 

PHO MV-servis

SC

P
2× 

1,0 l/ha

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–69

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–69

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–69

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–69

J
2× 

1,0 l/ha

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–61

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–61

0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–61

ACANTO PLUS

80 g/l cyproconazole, 

200 g/l picoxystrobin

PHO MV-servis

SC

P
2× 

1,0 l/ha

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

J
2× 

1,0 l/ha

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–61

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–61

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–61

T
2× 

1,0 l/ha

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 32–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 32–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 32–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 32–69

R
2× 

1,0 l/ha

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

O
2× 

1,0 l/ha

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–61

ADEXAR PLUS

41,6 g/l epoxiconazole, 

41,6 g/l fl uxapyroxad, 

66,6 g/l pyraclostrobin

PHO|SPe BASF

EC

P 2

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–69

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–69

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–69

Vedľajšia účinnosť

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–69

J 2

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–59

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–59

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–59

T 2
1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

R 2
1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

AGROZOL

250 g/l tebuconazole

SPe Agrofert

EW

PO 2
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

JJ 2
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

RO 2
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

T 2
0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 35

ALBUKOL PLUS 

(STARPRO 430 SC)

430 g/l tebuconazole

PHO|SPe AM-AGRO

SC

PO 1

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

JJ 1 Vedľajšia účinnosť

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

ALLEGRO PLUS 

150 g/l fenpropimorph, 

125 g/l kresoxim-methyl, 

125 g/l epoxiconazole

SPe Dow AgroSciences

SE

P 2
1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

J 2
1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

T 1
1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

RO 2
1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

O 1
1,0 l/150–400 l

BBCH 32–61

AM EXTRA

200 g/l azoxystrobin, 

80 g/l cyproconazole 

PHO|SPe AM-AGRO

SC

PO 2

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

BBCH 30–59

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

BBCH 30–59

J 2

0,5–0,75 l/200–400 l

OD 42

BBCH 30–51

Obilniny - fungicídy pre T2 a T3 ošetrenie
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(P pšenica, PO pšenica ozimná, POT pšenica ozimná tvrdá, PJT pšenica jarná tvrdá, 

PT pšenica tvrdá, J jačmeň, JO jačmeň ozimný, JJ jačmeň jarný, O ovos, OJ ovos jarný, T tritikale, 

R raž, RJ raž jarná, RO raž ozimná)
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Orientačná účinnosť na choroby ( špecialista,  výborná, 

 dobrá,  nízká,  slabá, neúčinkuje)

Hnedá škvrnitosť ovsa
Ramuláriová 

škvrnitosť jačmeňa

Rynchosporiová 

škvrnitosť 

Fuzariózy klasov 

Černe
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41,5–51,9 €       
0,8–1,0 l/200–400 l

(TM 0,5 l)

OD 35

BBCH 25–61

42,5–56,6 €        

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–61

0,75–1,0 l/80–400 l

BBCH 31–69

41,4–82,9 €        

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

BBCH 30–59

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

1,0–2,0 l/100–300 l

OL 35

23,1–30,9 €        

0,6 l/200–400 l

OD 35

BBCH 60–69
33,1 €       

Vedľajšia účinnosť

63,9 €        

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

1,0 l/200–400 l

BBCH 25–61

32,3–48,5 €       

Orientačná cena ošetrenia na 1 ha má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza.
Orientačná účinnosť fungicídov je spracovaná z podkladov ČR.



Prečo používať Artemis?
•  optimálny pomer 3 rôznych 

účinných látok

•  systémový, lokálne-systémový 
a translaminárny pohyb ú.l.

•  preventívny, kuratívny 
a eradikatívny účinok

•  nízke riziko vzniku rezistencie

•  veľmi široké aplikačné okno 
a spektrum chorôb

•  vynikajúci „stop-efekt“ 
na múčnatku (fenpropidin) 
a hrdze (tebuconazole)“

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. 

Stačí trafiť iba raz!
Artemis
Artemis je unikátny širokospektrálny trojzložkový 
fungicíd pre použitie do všetkých obilnín. 
Je určený predovšetkým pre tých pestovateľov, 
ktorí preferujú jedno ošetrenie silným fungicídom 
až pri podmienkach vhodných pre infekciu. 
V dávke 1,5–2 l/ha kontroluje múčnatku, hrdze, 
septórie,  listové škvrnitosti a choroby päty stebla.

Účinné látky:
prochloraz 200 g/l + tebuconazole 100 g/l 
+ fenpropidin 150 g/l

Balenie: 5 l

Unikátny 3-zložkový 

fungicíd pre komplexnú 

ochranu obilnín




