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Solatenol™ je najstabilnejší a najsilnejší SDHi 
na  trhu s  komplexným účinkom. Pojem 
„kompletnosť“ v sebe zahŕňa skvelý účinok 
z hľadiska šírenia účinnej látky v listoch rast-
lín. Ďalej za  ním stojí dlhodobosť ochrany 
rastlín, riešenie širokého spektra hubových 
chorôb, pôsobenie na  rastlinné patogény 
z hľadiska ich rozvoja v rastline a v neposled-
nom rade samotné formulačné vlastnosti 
produktu. 

Šírenie účinnej látky v listoch, 

dlhodobosť ochrany listov

Solatenol™ sa šíri v  rastline translaminárne 
a akropetálne xylémom, súčasne sa však vy-
značuje veľmi dobrou perzistenciou v mieste 
aplikácie. Po aplikácii účinnej látky na povrch 
listu sa šíri pomaly od  bazálnej časti listu 
k špičke. U konkurenčných SDH inhibítorov 
však dochádza k  rýchlemu posunu účinnej 
látky do špičiek listov. Množstvo účinnej lát-
ky v bazálnej časti listov je cca po 14 dňoch 
od  aplikácie nedostatočné. Na  rozdiel 
od toho, účinná látka Solatenol™ je v liste dis-
tribuovaná a  rozložená na povrchu listu vo 
voskovej vrstve aj v  listovom pletive rovno-
merne, a to po dobu až 35 dní od aplikácie.

Spôsob pôsobenia na hubové 

patogény a široké spektrum 

hubových chorôb

Účinná látka Solatenol™ pôsobí na patogény 
vo všetkých jej vývojových fázach. Bráni klí-
čeniu spór, inhibuje vývoj zárodočnej hýfy 
a rastu mycélia. Mechanizmus účinku spočíva 
v  inhibícii enzýmu sukcinátdehydrogenáza 
(komplex II) vo vnútri mitochondriálneho dý-
chacieho reťazca húb. Solatenol™ má široké 
spektrum účinku proti všetkým hlavným lis-
tovým chorobám so špičkovou účinnosťou 
proti septóriám a hrdziam obilnín. 

Špecifické vlastnosti fungicídu Elatus™ Era 
boli v roku 2017 demonštrované množstvom 
pokusov založených na významných pokus-
ných staniciach externých kontraktorov, ako 
i na pokusných pracoviskách interných po-
kusníkov Syngenty. Veľké množstvo výsled-
kov potvrdzuje spoľahlivý účinok na široké 
spektrum chorôb, najmä na hrdze a septórie. 

Elatus™ Era je jedinečný fungicíd s:

 najširším spektrom účinku a  najvyššou 
účinnosťou na choroby pšenice aj jačmeňa,

 špičkovou účinnosťou na hrdze a septórie,
 extrémnou dlhodobosťou účinku,
 najdlhšie zaistenou zelenou listovou plo-
chou bez predĺženia vegetácie,
 kompletnou ochranou vedúcou k  navý-
šeniu úrody.

S použitím fungicídu Elatus™ Era má dlhoroč-
né skúsenosti aj Ing. Jiří Matoulek, technical 
fi eld analyst Syngenta, ktorý ho testuje už 
od roku 2014. Jeho odporúčania sú nasledov-
né: „Prípravok Elatus™ Era patrí do prémio-
vých a najkvalitnejších fungicídnych techno-
lógií pestovania obilnín. Odporúčaná dávka 
na Slovensku je 0,8–1,0  l/ha. Pre maximálne 
využitie potenciálu prípravku je optimálny 
termín aplikácie rastová fáza BBCH  39, pri 
ktorej je zaistená ochrana vlajkového listu 

na  najvyššej úrovni počas extrémne dlhej 
doby. Ja osobne oceňujem perfektný vplyv 
na  udržanie zelenej listovej plochy, v  čom 
vidím ten najväčší rozdielový benefi t opro-
ti konkurencii, pretože rastlina ďalej a  viac 
asimiluje, predlžuje sa doba fotosyntetickej 
aktivity a optimalizujú sa faktory, ktoré pozi-
tívne ovplyvňujú úrodu.“

Elatus™ Era je silnejší, stabilnejší, komplet-
nejší. Neváhajte po  ňom siahnuť aj v  tejto 
sezóne.



Jednotka vo fungicídnej ochrane obilnín
Ing. Roman Šuráni; Syngenta Slovakia

Fungicídny prípravok do obilnín Ela-

tus™ Era bol v uplynulej sezóne uve-

dený ako novinka. Potvrdil svoju kva-

litu nielen v  pokusoch, ale i  priamo 

v praxi.

Graf 1: Množstvo účinnej látky v jednotlivých listových segmentoch 14 dní po aplikácii
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Pozn.: Účinná látka Solatenol™ bola aplikovaná na listový segment S6

Graf 2: Vplyv na potlačenie hrdze pšeničnej (Velká Bystřice, 2017)
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Hodnotenie v rastovej fáze pšenice ozimnej BBCH 77 (vlajkový list), napadnutie na neošetrenej kontrole 7,1 %. 

Elatus™ Era 1,0 l/ha
+ Amistar Opti 1,2 l/ha

fluxapyroxad 62,5 g/l
+ epoxiconazole 62,5 g/l

spiroxamine 250 g/l
+ prothioconazole 100 g/l

+ tebuconazole 10 g/l
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Reč je o fungicíde Magnello. Obsahuje účin-
né látky difenoconazole a tebuconazole, kto-
ré patria do skupiny triazolov. Zastavujú vý-
voj húb inhibíciou ergosterolu v bunkových 
membránach. Účinné látky pracujú systé-
movo a do rastliny sa dostávajú rýchlo a jed-
noducho, čo aj v  prípade nečakaných daž-
ďov zabezpečí dobrú účinnosť a dlhotrvajúci 
efekt. V rastline sa šíria veľmi rýchlo smerom 
k novým pletivám a keďže sa vzájomne do-
pĺňajú, pôsobia preventívne, kuratívne a zá-
roveň aj eradikatívne.

Klasové choroby dokážu výrazne znížiť úro-
du a jej kvalitu. Z profi tu pestovania pšenice 
ukrajujú naozaj veľký kus. Znížením foto-

syntetickej plochy ako aj produkciou meta-
bolitov podstatne zasahujú do  ekonomiky 
pestovania. Ak sa k tomu pridá extrémny rok 
s častými prehánkami, prípadne inými prob-
lémami pri žatve, môžu fuzariózy, septórie, 
ale aj černe výrazne skresať zisk z pestovania. 

Magnello svojou rozsiahlou registráciou kon-
troluje v aplikačnom okne T3 klasové cho-

roby a  postará sa o  dobrý zdravotný stav 
porastu. Septoriózam, fuzariózam a hrdziam 
nedá šancu na  rozvoj. Vo fáze T3+ je Mag-
nello so svojou cielenou aplikáciou voči kla-

sovým fuzariózam právom nominovaný 
za špecialistu. Vo fáze od začiatku metania 
do konca kvitnutia (BBCH 51–69) dobre kon-
troluje choroby klasov a zároveň má dobrý 
vplyv na navýšenie úrody.

Okrem obilnín je prípravok vhodný i do rep-
ky ozimnej a  jarnej. Jeho vynikajúci morfo-
regulačný účinok je už u hospodárov známy. 
Aplikácia na jeseň alebo na jar má pozitívny 
vplyv na HTS a úrodu. Čo Magnello rieši?

Spomenieme najvýraznejšie choroby klasov, 
ktorými sú fuzariózy a septoriózy. 

Fuzarióza klasov napáda klasy najmä citli-
vých odrôd a pri daždivom a hmlistom poča-
sí vo fáze kvitnutia obilnín. Zhruba 10–14 dní 
po kvitnutí sa na napadnutých klasoch objaví 
vybielenie časti alebo celého klasu s tvorbou 
ružových povlakov (fruktifi kácia huby) naj-
mä na klasovom vretene. Škodlivosť spočíva 
v hluchosti klasov čo môže mať priame ná-
sledky v znížení úrody a nepriame v podobe 
tvorby nebezpečných mykotoxínov. Fuza-
rióza klasov sa vyskytuje skôr lokálne a  vo 
vyšších a vlhších polohách, no v niektorých 
prípadoch môže byť i celoplošná.

Infekcii listov septoriózou plevovou pred-
chádza napadnutie klasov, ktoré však býva 
menej frekventované. Na  klasoch sa tvoria 
čokoládovo hnedé škvrny, na ktorých sa pri 
vhodných podmienkach vytvárajú drobné 
čierne bodky - pyknidy patogéna. K napad-
nutiu klasov dochádza opäť väčšinou na cit-
livých odrodách a pri daždivom počasí v čase 
kvitnutia a vo fáze tvorby zrna. Infekcia môže 
prechádzať na zrno a je prenosná osivom.

Tank-mix kombinácie

Magnello možno kombinovať v  tank-mixe 
predovšetkým s prípravkami na báze strobi-
lurínov. Má výbornú odolnosť voči zmytiu 

dažďovými zrážkami, dokonca už po jednej 
hodine od aplikácie.



Komplexné riešenie klasových chorôb
Ing. Roman Šuráni; Syngenta Slovakia

Ponúkame flexibilného špecialistu 

pre každého hospodára, ktorý má 

pod kontrolou pšenicu a  repku. Je 

dobre stavaný, pretože je dvojzložko-

vý. Má špeciálne videnie na vyhľada-

nie klasových chorôb. Nie nadarmo sa 

mu hovorí „víťaz na dvoch frontoch“. 

Tab.: Registrované použitie fungicídu Magnello

Plodina Škodlivý činiteľ
Aplikačná dávka 

(l/ha)

Dávka aplikačnej 

kvapaliny (l/ha)
Ochr. doba

pšenica ozimná, 

pšenica jarná, 

pšenica tvrdá ozimná, 

pšenica tvrdá jarná

fuzariózy, 

helmintosporióza pšenice, 

septoriózy, hrdze

1,0 100–400 AT

raž ozimná, raž jarná, 

tritikale
fuzariózy, septoriózy, hrdze 1,0 100–400 AT

repka ozimná,

repka jarná

fómová hniloba, 

morforegulácia rastu
0,8 100–400 AT

Septorióza na liste pšenice ozimnej

Fuzarióza klasov dokáže znehodnotiť výslednú úrodu
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Chrobáky

Kvetovka papriková (Anthonomus euge-
nii) je chrobák, čeľaď nosáčikovité. Hlavnými 
hostiteľskými druhmi sú rastliny rodu paprika 
(Capsicum), najmä paprika ročná (C. annuum) 
a paprika krovitá (C. frutescens). K ďalším hos-
titeľom z čeľade ľuľkovité (Solanaceae) patrí 
ľuľok baklažánový (Solanum melongena), raj-
čiak jedlý (S. lycopersicum) a rad divoko rastú-
cich druhov rodu ľuľok (Solanum), ďalej dur-
man obyčajný (Datura stramonium) a rastliny 
rodov machovka (Physalis) a petúnie (Petu-
nia). Nakladené vajíčka však nikdy neboli náj-
dené na zemiakoch (S. tuberosum). Dospelci 
sú čierni, 3 mm dlhí a 1,5–1,8 mm širokí. Telo 
je pokryté žltkastými a šedými šupinkovitými 
chĺpkami, ktoré dodávajú vzhľadu mosadz-
ný lesk. Larva je beznohá, dorastá do 6 mm. 
Spočiatku je biela, neskôr šedo-biela so svet-
lo hnedou hlavou a  tmavším ústnym ústro-
jenstvom. Kukla meria 3–4 mm, spočiatku je 
biela, neskôr tmavne. Na hlave, predohrudi 
a zadočku má kukla krátke štetinky.

Doba vývoja kvetovky paprikovej od vajíčka 
po dospelé jedince na paprikách trvá pri tep-
lotách medzi 26–28 °C približne 14 dní. Vajíčka 
sú kladené do novo sa vytvárajúcich plodov. 
Larvy kvetovky vyžierajú semená a ďalšie ple-
tivá vnútri vyvíjajúceho sa plodu, kde sa tiež 
kuklia. U dospelých jedincov kvetovky papri-
kovej v oblasti jej pôvodu nedochádza k dia-
pauze. Prezimujúce jedinci môžu žiť až 10 me-
siacov a v zimných mesiacoch sa vyskytujú na 
burinných rastlinách baklažánov alebo na sta-
rých rastlinách papriky. Cez leto je doba života 
dospelých jedincov 2–3 mesiace. 

Dospelé požierajú listy a  kvety a  vyžiera-
jú otvory do plodov. Prvými príznakmi sú 
malé dierky v  nezrelých plodoch a  malé 
kruhové alebo oválne otvory s  priemerom 
2–5  mm v  listoch. Prítomnosť lariev môžu 
prezradiť diskolorácia a deformácie plodov 
a  ďalej predčasné dozrievania a  opad mla-
dých plodov. Kvetovka papriková poškodzu-
je kvety, plody a  celé rastliny papriky. Na-
padnuté plody sú náchylnejšie na vnútorné 
hniloby spôsobené hubovými patogénmi. 
Straty u paprík v poľných podmienkach pre-
sahujú 50 %. Pri silnom napadnutí sa úroda 
neoplatí a  napadnuté porasty sú zaorané. 
V Texase je na účinnú ochranu porastov pap-
riky potreba 8–15  insekticídnych postrekov. 
Vážne škody boli zaznamenané aj v  sklení-
kových podmienkach v  Britskej Kolumbii 

v Kanade, ohnisko výskytu sa však podarilo 
eradikovať. V EÚ predstavuje kvetovka papri-
ková riziko predovšetkým pre stredomorské 
štáty. Pôvodne pochádza z Mexika, druhotne 
sa rozšírila do oblastí Severná Amerika (USA), 
Stredná Amerika a  Karibská oblasť (Domi-
nikánska republika, Guatemala, Honduras, 
Jamajka, Kostarika, Nikaragua, Panama, Por-
toriko, Salvádor), Oceánia (Francúzska Poly-
nézia) už v prvej polovici 20. storočia.

Motýle

Thaumatotibia leucotreta je tiež škodcom 
papriky, patrí medzi obaľovače. Prvý výskyt 
bol v  Izraeli potvrdený v  roku 1984 na ma-
kadamových orieškoch. V  roku 2009 sa vy-
skytol v  Holandsku. Občasné výskyty sú aj 
vo Švédsku a Veľkej Británii, nepredpokladá 
sa však, že by pochádzali z udomácnených 
populácií. Väčšie výskyty sú v Afrike (Angola, 
Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap-
verdy, Stredoafrická republika, Čad, Kongo 
(demokratická republika), Pobrežie Slonoviny, 
Eritrea, Etiópia, Gambia, Ghana, Keňa, Mada-
gaskar, Malawi, Mali, Maurícius, Mozambik, 
Niger, Nigéria, Réunion, Rwanda, Svätá He-
lena, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Juž-
ná Afrika, Sudán, Svazijsko, Tanzánia, Togo, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe). T.  leucotreta je 
polyfágny škodca, ktorý napáda vyše 70 dru-
hov hostiteľov zo 40 čeľadí. Môže napadnúť 
veľa kultúrnych rastlín a aj rastliny vo voľnej 
prírode. Hlavnými hostiteľmi sú paprika, ba-
vlník a citrusy, ďalej sú to broskyňa, kukurica, 
makadamové orechy, avokádo a ricín, menej 
významné sú kakao, karambola, káva, gu-
áva, liči, ebenovník, rajčiakové (hurmikaki) 
a granátové jablko a fazuľa. Škody spôsobujú 
larvy požerom vo vnútri plodov. Poškodenia 
požerom môžu následne vytvoriť vstupnú 
bránu pre sekundárnu baktériovú alebo hu-
bovú infekciu. Belavé vajíčka kladie na povrch 
plodu buď jednotlivo, alebo v malých skupi-

nách. Krátko po vyliahnutí larvy prechádza-
jú do plodov, kde začínajú úživný žer. Mladé 
larvy sú svetlej farby s tmavo hnedou hlavou 
a zvyčajne sa vyvíjajú cez 5  instarov. Neskôr 
môžu byť larvy dlhé až 15 mm a sú ružovo 
červenej farby s  tmavo hnedou hlavou. Po 
úživnom žere sa larvy kuklia v pôde. Dospel-
ce sú 7–8 mm dlhé a rozpätie krídiel dosahuje 
15–20 mm. Predné krídla majú pestrú hnedú 
až sivú kresbu s bielou škvrnou v strede. Zad-
né krídla sú svetlo hnedej farby. Pozorovanie 
sa robí na všetkých hostiteľských rastlinách 
pestovaných v poľných podmienkach, ale aj 
v skleníkoch a fóliovníkoch. Zisťuje sa podľa 
výskytu charakteristických poškodení spôso-
bených jej húsenicami. Kontrola sa vykonáva 
najmä v južných okresoch Slovenska. Húseni-
ce sa vyskytujú zvyčajne samostatne a bývajú 
ukryté v dierach vyžraných do plodov.

Spodoptera frugiperda - sivkavec patrí do 
čeľade morovité, je polyfágny škodca. Hlav-
nými hostiteľskými druhmi sú rastliny z če-
ľade lipnicovité (Poaceae) - trávy, kukurica, 
ryža, cirok a cukrová trstina. Škodca bol po-
zorovaný aj na rastlinách z čeľade kapustovi-
té (Brassicaceae), tekvicovité (Cucurbitaceae), 
lucerne, cibuli, fazuli, sladkých zemiakoch, 
rajčiakoch a rôznych druhoch z čeľade ľuľko-
vitých (Solanaceae) baklažán, ľuľok veľkoplo-
dý, paprika, tabak). Spodoptera frugiperda je 
tropický a subtropický druh, ktorý pravidelne 
migruje do chladnejších regiónov počas leta. 
Škodca je udomácnený v južných regiónoch 
Severnej Ameriky. Cez leto migruje cez USA 
do južnej Kanady. Rozšírený je v  Strednej 
Amerike, Karibiku a Južnej Amerike. Od roku 
2016 bol nájdený aj v Afrike s prienikmi v Be-
nine, Nigérií, Togu, Sv. Tomášovi a Princovom 
ostrove. Škodca bol v minulosti notifi kovaný 
na paprikách, rajčinách, momordike. Pri do-
voze z tretích krajín teda existuje riziko roz-
šírenia prostredníctvom obchodu aj do EÚ. 

Húsenice a larvy karanténnych škodcov 
poškodzujúce plodiny
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Oddelenie kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Kvetovka papriková Anthonomus eugenii Obaľovač Thaumatotibia leucotreta
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Vajíčka Spodoptera frugiperda bývajú prilepe-
né k povrchu listu v skupinách po 100–300 ku-
sov, niekedy v dvoch vrstvách. Samička kladie 
vajíčka v noci, zvyčajne na spodnú stranu niž-
šie umiestnených listov. K liahnutiu dochádza 
po 2–10 dňoch. Larva Spodoptera frugiperda je 
veľmi odlišná od iných lariev z rodu Spodop-
tera. Mladé larvy sú zeleného alebo hnedého 
sfarbenia. Väčšie larvy sa stávajú kanibalmi. 
Vývoj prechádza cez 6  instarov a v závislosti 
od podmienok (potrava a  teplota prostre-
dia), môže vývoj cez všetkých 6  instarov tr-
vať 14–21 dní. Väčšie larvy sú nočnými živo-
číchmi až do zakuklenia a dorastajú do dĺžky 
30–40 mm. V poslednom instare majú varia-
bilné sfarbenie: od ružovej cez žltú, olivovú, 
hnedú, matnú sivú až úplne čiernu. Štádium 
kukly trvá 9–13  dní. Kokóny sa nachádzajú 
v zemi alebo medzi listami hostiteľských rast-
lín. Dospelcom je sivo-hnedá až hrdzavo-hne-
dá mora s rozpätím krídel 32–38 mm. Samička 
je v porovnaní so samcom väčšia. Život do-
spelca trvá približne 12–14 dní. Všetky štádiá 
Spodoptera frugiperda sú zvyčajne usmrtené 
pri teplotách pod 0 °C. 

Škodlivosť sa prejavuje rôzne. Kukuričné listy 
sú zožraté, majú poškodené okraje, možno na 
nich pozorovať larválny trus. Mladé larvy ske-
letonizujú listovú plochu medzi žilami. Rastli-
ny do veku 30 dní môžu byť na báze odhryz-
nuté činnosťou veľkých lariev, teda húseníc. 
Staršie rastliny môžu mať klasy napadnuté 
larvami, ktoré vŕtajú do zŕn kukurice. Na rast-
linách rajčín môžu byť púčiky a vegetačné vr-
choly zožraté a plody poprepichované. Ochra-
na spočíva najmä v prevencii. Rastliny určené 
na výsadbu by mali pochádzať z miest, kde sa 
vykonávajú pravidelné prehliadky rastlín. Sa-
mozrejmosťou je pôvod z miest bez výskytu 
škodcu v predchádzajúcich mesiacoch. Určité 
typy rastlín (odrezky) sa môžu ošetrovať pri 

nízkych teplotách (menej ako 1,7 °C v priebe-
hu 2–4 dní), po ktorých nasleduje fumigácia. 

V chladnejších oblastiach Európy môže škodca 
spôsobovať škody v skleníkoch, kde by mohol 

aj prezimovať. Je zrejmé, že do oblasti EPPO by 
sa škodca mohol zaviesť prostredníctvom ob-
chodu. Dospelé jedince sú schopné migrovať 
kilometre ďaleko od miesta vyliahnutia.



Samček Spodoptera frugiperda

Samička Spodoptera frugiperda

Larva Spodoptera frugiperda (vývoj počas instarov)

Kukurica (Zea mays) poškodená larvami Spodoptera frugiperda
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Pomocníci pri prvých vstupoch 

do porastu

Medzi najčerstvejšie novinky patrí bezpo-
chyby Fledbag® - ide o univerzálny fl exibil-
ný dávkovač umožňujúci rýchle, bezpečné 
a presné vyprázdňovanie big-bagov. Vhod-
ný na osivá, hnojivá a prakticky všetky druhy 
granulátov. 

Pre potreby krátkodobého, či dlhodobého 
uskladnenia kvapalného hnojiva DAM, od-
porúčame použiť Flexitank® - objem 27 m3 
umožňuje uskladnenie celého objemu cis-
terny (max. 23 t). V prípade potreby je mož-
né vzájomne prepojiť viacero Flexitankov do 
uceleného systému. Dodávaný je vrátane 
záchytnej vane a s možnosťou voľby široké-
ho druhu príslušenstva (spojky, fi lter hrubých 
nečistôt). Flexitank® je možné po vyprázdne-
ní používať opätovne/viacnásobne prakticky 
pre všetky druhy tekutých hnojív alebo iných 
kvapalín.

Listová výživa - repka

V  rámci prihnojenia porastov repky bó-
rom odporúčame využitie prípravku RWA 

Bór  150® (bór 150  g/l). Aplikáciu bóru je 
vhodné pri vstupe do porastu kombinovať 
s  listovým hnojivom, podľa možnosti s uni-
verzálnym nutričným mixom. V našej ponuke 
ostáva balík Rokohumin® + RWA Bór 150®, 
kde Rokohumin® reprezentuje univerzálne 
listové hnojivo obsahujúce širokú škálu mak-
ro a  mikroživín, ktorá je doplnená o  bios-
timulačné látky (aminokyseliny, humínové 
kyseliny). Ponuku listovej výživy do repky 
dopĺňajú ďalej 3 základné produkty. Prvým je 
RWA Vitalroot® - je to prírodný biostimulá-
tor rastu koreňovej sústavy obohatený o ob-
sah 13 % fosforu (P2O5) a 5 % draslíka (K2O). 
Je rovnako účinný pri nedostatku vlahy ako 
i pri vysokej pôdnej vlhkosti. Aplikácia v jari 
na začiatku vegetačného obdobia v  dávke 
1,0  l/ha. K produktom s vysokou nutričnou 
hodnotou patrí univerzálne kryštalické vodo-
rozpustné hnojivo Novofert® NPK 4-20-30 

+ 1MgO + 12S + mikroživiny. Ide o produkt 
s viac ako 12 % síry, čo je pri ošetrení repky 
veľmi žiadúce. Doplnok síry je možné realizo-

vať aj využitím kvapalného koncentrátu síry 
RWA Síra 800 SC® (56 % S, 800 g/l).

Listová výživa - obilniny

V prípade obilnín odporúčame už zaužíva-
nú spojenú aplikáciu listových hnojív s kva-
palným dusikatým hnojivom DAM. Vysokou 
rentabilitou sa vyznačuje hlavne aplikácia, 
kedy uberieme 15–20 % dávky hnojiva DAM 
a  v  tejto hodnote do tank-mixu domieša-
me 1  hektárovú dávku listového hnojiva, 
najlepšie s obsahom biostimulačných látok. 
Z  pohľadu nákladov nie je v  tomto prípa-
de nutné navyšovať hodnotu vstupov do 
hektára. Dodaním 5  l organo-minerálneho 
listového hnojiva Rokohumin® (hektárová 
dávka) získate tank-mix s vysokým obsahom 
dusíka (DAM) a zároveň kompletnou škálou 
najdôležitejších makro a  mikroživín. Prida-
nou hodnotou u Rokohuminu je obsah bios-
timulačných zložiek, ktoré podporujú prijatie 
živín z  tank-mixu a zlepšujú celkovú života-
schopnosť porastu. Alternatívou v práškovej 
forme je listové hnojivo Algavit® na báze 
biostimulantov zo spracovaných morských 
rias. V  prípade aplikácie vybraných sekun-
dárnych živín samostatne, dávame do po-
zornosti oxychlorid medi v práškovej forme 
Questuran® (51  % Cu, 510  g/kg) - zaregis-
trovaný ako listové hnojivo. Jeho alternatí-
vou 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 uzatvára kryštalické 
vodorozpustné hnojivo s  vysokou dávkou 
fosforu Novofert® NPK 13-40-13 + 1MgO 

+ 1S + mikroživiny - univerzálny a overený 
produkt pre všetky druhy obilnín. Apliku-
jeme v hlavnej rastovej fáze a tiež do klasu, 
samozrejme vždy v kombinácii s prípravkami 
na ochranu rastlín (tank-mix).

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  súčasnosti 
veľmi bohatá, je potrebné pristupovať k nej 
s rozvahou a zamerať sa na produkty osved-
čených výrobcov a  dodávateľov. Vo vše-
obecnosti 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 výživy 
či ochrany rastlín zvyčajne platí zásada, že sa 
nemusí hľadať najlepšie riešenie, no s ohľa-
dom na možnosti by to malo byť riešenie naj-
vhodnejšie. Pre tento prípad je tu poraden-
ský tím RWA SLOVAKIA, ktorý vstupuje do 
novej sezóny v nezmenenom zložení 10 re-
gionálnych zástupcov a tímom 3 promotérov 
- špecialistov na osivá. Kolegovia majú v ag-
ro-sektore dlhoročné praktické skúsenosti 
- budeme radi, ak sa s akoukoľvek požiadav-
kou v tejto oblasti obrátite aj na nich. 



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

Rok 2019 začína pomerne teplým, skorým jarným počasím a na poliach sú už na-

plno rozbehnuté práce. Začala sa nová sezóna, pre RWA SLOVAKIA už 21. v pora-

dí. S mnohými z Vás sme sa osobne stretli počas našich jarných seminárov pri té-

mach výživy, ochrany rastlín a vápnenia pôd. Budeme radi, ak Vám takto získané 

nové informácie a poznatky pomôžu prácu na poli zefektívniť, prípadne uľahčiť.

Obchodný tím RWA SLOVAKIA



Flexibilný dávkovač pre Big Bagy
vhodný pre krmivo, hnojivo, osivo,

pelety, soľ, štrk a granulát.

S inovatívnym FLEDBAGom® môžete jednoducho, rýchlo a presne 
vyprázdniť obsah Big Bagov. Prípadné zvyškové množstvá tým 
môžu zostať vo vreci Big Bag pre nasledujúce sypanie. Pre Big Bagy 
na viacnásobné použitie odporúčame použiť FLEDBAG® Easy.

www.rwa.sk

 inovácie
ZOSILNENÁ 
KLINOVÁ ŠPIČKA
na ľahké vniknutie 
do tkaniny Big Bagu

NEPRIEPUSTNOSŤ
Inovatívny variabilný 
posúvač s vysokou 
nepriepustnosťou 
na fl exibilné dávkovanie.

PEVNÝ A STABILNÝ
Rovné postavenie vďaka 
zapustenej spojovacej 
skrutke. C-modifi kovaná zmes 
polyamidu a sklených vláken 
odoláva najvyššej záťaži. 
Nevzniká žiadna korózia!

Kombinovaný balík 
PROFITUJTE Z ATRAKTÍVNEJ CENY ZA BALÍK!
FLEDBAG® je dostupný samostatne alebo aj v praktickom 
kombinovanom balíku.

V prípade záujmu kontaktujte regionálneho zástupcu 
na www.rwa.sk –> kontakty –> obchodný tím

FLEXIBILNÁ, 
SKLOPNÁ RUKOVÄŤ
Šikmé nasadenie Big Bagu, 
žiadny problém! Stane sa, 
že sa Big Bag pri spúšťaní 
ešte trochu kolíše, a tým sa 
FLEDBAG® Original zľahka 
nakloní pri vnikaní. 
Pohyblivá rukoväť povolí 
a nič sa nepoláme.

EŠTE VIAC MOŽNOSTÍ 
Pre Big Bagy na viacnásobné 
použitie odporúčame použiť 
FLEDBAG® Easy. Bol špeciálne 
vyvinutý na použitie 
s viacnásobne použitelnými 
Big Bagmi.

Kvalita z Rakúska
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Obilniny - fungicídy

Fungicíd   

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku
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Povolenie v obilninách

Dávka prípravku na 1 ha, Ochranná doba (dni), [rastové fázy BBCH]

PO pšenica ozimná., JO jačmeň ozimný, JJ jačmeň jarný, OJ ovos jarný, RO raž ozimná, RJ raž jarná

Choroby päty stebiel Múčnatka trávová

Septoriózy

SPL septória plevová

SPŠ septória pšenicová

Helmintosporióza pšenice

ACALUX 250 EW 

250 g/l tebuconazole

PHO|SPe MV-servis

EW Pšenica oz. 2

ADEXAR PLUS

41,6 g/l epoxiconazole, 

41,6 g/l fl uxapyroxad, 

66,6 g/l pyraclostrobin

PHO|SPe BASF

EC

Pšenica

Jačmeň

Tritikale

Raž

2
P: 1,0–2,0 l, OL 35, 

[30–69]

P: 1,0–2,0 l, OL 35, [30–69]

J: 1,0–2,0 l, OL 35, [30–59]

T: 1,0–2,0 l, OL 35

R: 1,0–2,0 l, OL 35

P: 1,0–2,0 l, OL 35, [30–69]

T: 1,0–2,0 l, OL 35

R: 1,0–2,0 l, OL 35

Vedľajšia účinnosť

AFRODYTA 250 SC (R)

250 g/l azoxystrobin

 MV-servis

SC Pšenica oz. 1
PO: 0,8–1,0 l, OD 35, 

BBCH 31–39

PO: 0,8–1,0 l, OD 35, 

BBCH 31–39

AGROZOL

250 g/l tebuconazole

SPe Agrofert

EW

Pšenica oz.

Jačmeň j.

Tritikale

Raž oz.

2

PO: 0,75–1,0 l, OD 35

JJ: 0,75–1,0 l, OD 35

T: 0,75–1,0 l, OD 35

RO: 0,75–1,0 l, OD 35

PO: 0,75–1,0 l, OD 35

T: 0,75–1,0 l, OD 35

ALLEGRO PLUS 

150 g/l fenpropimorph, 

125 g/l kresoxim-methyl, 

125 g/l epoxiconazole

SPe Corteva Agriscience

SE

Pšenica

Jačmeň

Tritikale

Raž oz.

Ovos

2 P: 1,0 l, [25–61]
P: 1,0 l, [25–61]

T: 1,0 l, [25–61]
P: 1,0 l, [25–61]

AM EXTRA

200 g/l azoxystrobin, 

80 g/l cyproconazole 

PHO|SPe AM-AGRO

SC
Pšenica oz.

Jačmeň
2

PO: 0,5–0,75 l, OD 42, 

[30–59]

AMISTAR OPTI

80 g/l azoxystrobin, 

400 g/l chlorothalonil

PHO|SPe Syngenta 

SC Pšenica oz.
1× za 3 

roky 
PO: 2,5 l, OD 35, [20–69] PO: 2,5 l, OD 35, [20–69]

ANISTA

250 g/l azoxystrobin

 RWA

SC
Pšenica oz.

Jačmeň j.
1

PO: 0,8–1,0 l, OD 35

JJ: 1,0 l, OD 35
PO: 0,8–1,0 l, OD 35

ARCHER TURBO

450 g/l fenpropidin, 

125 g/l propiconazole

PHO|SPe Syngenta

EC
Pšenica

Jačmeň
2

P: 0,8 l, OD 42, [29–65]

J: 0,8 l, OD 42, [29–65]

P: SPL 0,8 l, 

SPŠ 1,0 l,

OD 42, [29–65]

ARTEA PLUS

160 g/l cyproconazole, 

250 g/l propiconazole

PHO Syngenta 

EC

Pšenica

Jačmeň

Raž oz.

Tritikale

Ovos

1

P: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

JJ: 0,5 l, OD 42, [31–61]

RO: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

T: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

O: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

P: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

RO: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

T: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

O: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

ATLAS

500 g/l quinoxyfen

 Corteva Agriscience

SC
Pšenica oz.

Jačmeň j.
2

PO: 0,2 l, TM 0,1–0,15 l

JJ: 0,2 l, TM 0,1–0,15 l

AVATAR 

40 g/l cyproconazole, 

375 g/l chlorothalonil

PHO|SPe ADAMA

SC Pšenica 2 P: SPŠ 2,0 l, OD 42, [30–59]

AVOCA SUPER

40 g/l cyproconazole, 

375 g/l chlorotalonil

PHO|SPe Arysta LifeScience

SC Pšenica 2 P: SPŠ 2,0 l, OD 42, [30–59]

Obilniny - fungicídy
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Povolenie v obilninách

Dávka prípravku na 1 ha, Ochranná doba (dni), [rastové fázy BBCH]

PO pšenica ozimná., JO jačmeň ozimný, JJ jačmeň jarný, OJ ovos jarný, RO raž ozimná, RJ raž jarná

Orientačná 

cena ošetrenia 

1 ha 

(bez DPH)Hrdze
Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa/ovsa   

Ramuláriová škvrnitosť 

jačmeňa

Rynchosporiová 

škvrnitosť 
Černe Fuzariózy klasov 

PO: 0,8 l,OD 28, [do 69] 29,1 €

P: 1,0–2,0 l, OL 35, [30–69]

J: 1,0–2,0 l, OL 35, [30–59]

T: 1,0–2,0 l, OL 35

R: 1,0–2,0 l, OL 35

J: 1,0–2,0 l, OL 35, 

[30–59]

J: 1,0–2,0 l, OL 35, 

[30–59]

T: 1,0–2,0 l, OL 35

R: 1,0–2,0 l, OL 35

41,9–83,7 €

PO: 0,8–1,0 l, OD 35, BBCH 

31–39
48,5–60,7 €

PO: 0,75–1,0 l, OD 35

JJ: 0,75–1,0 l, OD 35

T: 0,75–1,0 l, OD 35

RO: 0,75–1,0 l, OD 35

24,2–32,3 €

P: 1,0 l, [25–61]

J: 1,0 l, [25–61]

RO: 1,0 l, [25–61]

O: 1,0 l, [32–61]

J: 1,0 l, [25–61]
J: 1,0 l, [25–61]

RO: 1,0 l, [25–61]
69,5 €

PO: 0,5–0,75 l, OD 42, 

[30–59]

J: 0,5–0,75 l, OD 42, 

[30–51]

32,4–48,5 €

2,5 l, OD 35, [20–69]

Predaj len v balíku 

Amistar Opti Artea 

Plus pack 1 ks 

(65 l + 20 l)

PO: 0,8–1,0 l, OD 35

JJ: 1,0 l, OD 35
JJ: 0,8–1,0 l, OD 35 48,1–60,2 €

P: 0,8 l, OD 42, [29–65]

J: 0,8 l, OD 42, [29–65]
J: 0,8 l, OD 42, [29–65] J: 1,0 l, OD 42, [29–65] 32,9–41,1 €

P: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

RO: 0,4–0,5 l, OD 42, 

[31–65]

T: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

O: 0,4–0,5 l, OD 42, [31–65]

J: 0,4–0,5 l, OD 42, 

[31–61]
P: 0,5 l, OD 35, [61–65] 30,9–38,7 €

31,6 €

P: 2,0 l, OD 42, [30–59] 42,3 €

P: 2,0 l, OD 42, [30–59] 43,5 €

Obilniny - fungicídy
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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, Ochranná doba (dni), [rastové fázy BBCH]

PO pšenica ozimná., JO jačmeň ozimný, JJ jačmeň jarný, OJ ovos jarný, RO raž ozimná, RJ raž jarná

Choroby päty stebiel Múčnatka trávová

Septoriózy

SPL septória plevová

SPŠ septória pšenicová

Helmintosporióza pšenice

THIOVIT JET 

800 g/kg síra

 Syngenta 

WG

Pšenica

Jačmeň

Raž oz.

3

P: 3,0 kg, [25–59]

J: 3,0 kg, [25–59]

RO: 3,0 kg, [25–59]

TOPSIN 500 SC

500 g/l thiophanate-methyl

PHO|SPe Sumi Agro

SC

Pšenica 

Jačmeň

Tritikale

Raž oz. 

1 PO: 0,7 l, OD 35, [30–32]

TREORIS

250 g/l chlorothalonil, 

100 g/l penthiopyrad 

PHO MV-servis

SC

Pšenica

Jačmeň j.

Tritikale

Raž oz.

2× 

2,5 l/ha

P: 1,8–2,5 l, OD 14, [30–69]

T: 1,8–2,5 l, OD 14, [30–69]

RO: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–69]

P: 1,8–2,5 l, OD 14, [30–69]

T: 1,8–2,5 l, OD 14, [30–69]

RO: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–69]

WETO 250 EC 

250 g/l propiconazole

SPe Belba Plus

EC

Pšenica oz.

Jačmeň j.

Tritikale

1

PO: 0,5 l, OD 35, [39–59]

JJ: 0,5 l, OD 35, [29–51]

T: 0,5 l, OD 35, [39–59]

PO: 0,5 l, OD 35, [39–59]

T: 0,5 l, OD 35, [39–59]

YAMATO

70 g/l tetraconazole, 

233 g/l thiophanate-methyl  

PHO|SPe Sumi Agro

SE

Pšenica

Jačmeň

Raž

1

PO: 1,5–1,75 l

JO: 1,5–1,75 l

R: 1,5–1,75 l

P: 1,5–1,75 l

J: 1,5–1,75 l

R: 1,5–1,75 l

P: 1,5–1,75 l

R: 1,5–1,75 l
P: 1,5–1,75 l

ZAMIR 40 EW 

267 g/l prochloraz, 

133 g/l tebuconazole

SPe Qenerika/Nufarm

EW
Pšenica oz.

Jačmeň j.
2 PO: 1,0 l, OD 42, [od 29] PO: 1,0 l, OD 42, [31–49] PO: 1,0 l, OD 42, [29–69]

Obilniny - fungicídy

(R) - V procese autorizácie

RP - Menej významné použitia autorizovaných prípravkov. Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
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Povolenie v obilninách

Dávka prípravku na 1 ha, Ochranná doba (dni), [rastové fázy BBCH]

PO pšenica ozimná., JO jačmeň ozimný, JJ jačmeň jarný, OJ ovos jarný, RO raž ozimná, RJ raž jarná

Orientačná 

cena ošetrenia 

1 ha 

(bez DPH)Hrdze
Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa/ovsa   

Ramuláriová škvrnitosť 

jačmeňa

Rynchosporiová 

škvrnitosť 
Černe Fuzariózy klasov 

13,5 €

P: 1,4 l, [60–65]

J: 1,4 l, [60–65]

T: 1,4 l, [60–65]

RO: 1,4 l, [60–65]

12,2–24,5 €

P: 1,8–2,5 l, OD 14, [30–69]

T: 1,8–2,5 l, OD 14, [30–69]

RO: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–69]

JJ: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–59]

JJ: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–59]

T: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–69]

RO: 1,8–2,5 l, OD 14, 

[30–69]

51,2–71,2 €

PO: 0,5 l, OD 35, [39–59]

JJ: 0,5 l, OD 35, [29–51]

T: 0,5 l, OD 35, [39–59]

JJ: 0,5 l, OD 35, [29–51] 19,0 €

P: 1,5–1,75 l

J: 1,5–1,75 l

R: 1,5–1,75 l

J: 1,5–1,75 l
J: 1,5–1,75 l

R: 1,5–1,75 l

P: 1,5–1,75 l

JO: 1,5–1,75 l

R: 1,5–1,75 l

35,9–41,9 €

PO: 1,0 l, OD 42, [31–49]
PO: 1,0 l, OD 42, [59–69]

JJ: 1,0 l, OD 42, [59–69]
36,2 €

Obilniny - fungicídy
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Repka - fungicídy - jarné aplikácie

Fungicíd  

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca

Formulácia Repka
Max. počet 

aplikácií 
za vegetáciu

Použitie proti chorobe - dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Biela hniloba

Sclerotinia sclerotiorum

Cylindrosporióza

Cylindrosporium concentricum

ACALUX 250 EW 

250 g/l tebuconazole

PHO|SPe MV-servis

EW Repka ozimná 2

1,0 l/200–400 l

OD 60

BBCH 55–65

AGROZOL

250 g/l tebuconazole

SPe Agrofert

EW
Repka ozimná

Repka jarná
2

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 60

BBCH 55–65

AZAKA

250 g/l azoxystrobin

PHO|SPe FMC Agro

SC
Repka ozimná

Repka jarná
2

1,0 l/200–300 l

OD 21

BBCH 60–65

AZBANY

200 g/l azoxystrobin

 Corteva Agriscience

SC
Repka ozimná

Repka jarná
1

1,0 l/100–300 l

OD 21

BBCH 61–69

AZIMUT

120 g/l azoxystrobin, 200 g/l tebuconazole

 Corteva Agriscience

SC
Repka ozimná

Repka jarná
1

1,0 l/200–400 l

BBCH 61–65

BOUNTY 430 SC

430 g/l tebuconazole

PHO|SPe Arysta LifeScience

SC Repka ozimná 1

0,6 l/200–400 l

OD 56

BBCH 55–69

CANTUS

500 g/kg boscalid

 BASF

WG
Repka ozimná

Repka jarná
1 0,5 kg/300 l

CARAMBA

60 g/l metconazole

 BASF/Agrofert

SL Repka ozimná
1× jeseň 

1× jar

1,0–1,5 l/200–600 l

OD 56

BBCH 65

CARYX

210 g/l mepiquat chloride, 30 g/l metconazole

 BASF

SL Repka ozimná
1× jeseň 

1× jar

CONATRA 60 EC (R)

60 g/l metconazole

 MV-servis

EC
Repka ozimná

Repka jarná
2

1,2 l/200–400 l

BBCH 14–71

CONTANS WG

100 g/kg Coniothyrium minitans

 ASRA

WG
Repka ozimná

Repka jarná

Bez obmedzenia, 

zvyčajne 1×
1,0–4,0 kg/300–500 l

CORINTH 

80 g/l prothioconazole, 160 g/l tebuconazole

SPe Corteva Agriscience

EC
Repka ozimná

Repka jarná

2

Max. 2,0 l/ha

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

CUSTODIA 

120 g/l azoxystrobin, 200 g/l tebuconazole

PHO|SPe ADAMA

SC
Repka ozimná

Repka jarná
1

1,0 l/200–400 l

BBCH 61–65

EFILOR

133 g/l boscalid, 60 g/l metconazole

SPe BASF

SC
Repka ozimná

Repka jarná

1× jeseň + 1× 

jar alebo 2× jar

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 59–69

EMINENT STAR

250 g/l chlorothalonil, 62,5 g/l tetraconazole

PHO|SPe Agro Aliance

SE Repka ozimná 1

2,0 l/300 l

OD 42

BBCH 50–75

HORIZON 250 EW

250 g/l tebuconazole

SPe Bayer

EW
Repka ozimná

Repka jarná
2 0,75–1,0 l/300–400 l

CHAMANE

250 g/l azoxystrobin   

PHO|SPe Agro Aliance

SC
Repka ozimná

Repka jarná
2

1,0 l/200–300 l

OD 21

BBCH 60–65

Repka - fungicídy - jarné aplikácie
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Použitie proti chorobe - dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

O
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n

ia
 1

 h
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(b
ez
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PH

)

Čerň repková

Alternaria spp. 

Fómová hniloba

Phoma lingam 

Pleseň kapustová

Hyaloperonospora (Peronospora) 

parasitica

Pleseň sivá

Botrytis cinerea
Morforegulačné pôsobenie

1,0 l/200–400 l

OD 60

BBCH 55–65

1,0 l/200–400 l

OD 60

Do BBCH 59

36,4 €

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 60

BBCH 55–65

0,75–1,0 l/200–400 l

OD 60

Do BBCH 57

Významné 24,2–32,3 €

1,0 l/200–300 l

OD 21

BBCH 60–65

55,0 €

1,0 l/100–300 l

OD 21

BBCH 61–69

49,0 €

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť 59,1 €

Významné 33,8 €

Vedľajšia účinnosť 72,3 €

1,5 l/200–600 l

OD 56

1,5 l/200–600 l

OD 56

BBCH 39–59

Významné 41,7–62,5 €

Vedľajšia účinnosť
1,0–1,4 l/150–400 l

OD 56
42,7–59,8 €

1,2 l/200–400 l

BBCH 14–71
1,2 l/200–400 l 42,5 €

34,0–136,2 €

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59

1,0 l/200–400 l

BBCH 30–59
39,8 €

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť 53,3 €

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 59–69

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 31–59

0,7–1,0 l/150–400 l

OD 42

BBCH 31–59

38,4–54,8 €

2,0 l/300 l

OD 42

BBCH 50–75

Vedľajšia účinnosť

2,0 l/300 l

OD 42

BBCH 50–75

38,3 €

0,75–1,0 l/300–400 l

BBCH 12–69
Vedľajšia účinnosť Významné 30,0–40,0 €

1,0 l/200–300 l

OD 21

BBCH 60–69

55,8 €

Repka - fungicídy - jarné aplikácie



•  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




