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PREČO JE NUTRINO TÁ SPRÁVNA 
VOĽBA PRI HNOJENÍ DUSÍKOM?  

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

NUTRINO
Roztokové hnojivo s riadeným 
uvoľňovaním dusíka.

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

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

www.rwaslovakia.sk

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

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

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

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

Baza čierna: V baze čiernej pestovanej na produkciu bobúľ proti 
obhryzu srnčou zverou aplikujte zriedený roztok v dávke 10–15 l/ha 
prípravku v 50 l vody od štádia vyháňania až do štádia začiatku kvit-
nutia (BBCH 1–61) Maximálny počet sú 3 aplikácie počas vegetačné-
ho obdobia v intervale 14–21 dní.
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Registráciu získal aj do slnečnice a  repy, 
a  pevne veríme, že sa rozšíri aj do ďalších 
plodín a na iné ochorenia. Včasnou apliká-
ciou si dokáže poradiť aj s  uzdravovaním 
plodiny, ak ho aplikujete v počiatočnom štá-
diu ochorenia.

Perfektne vyvážená formulácia

Optimálny pomer účinných látok azoxystro-
bin a difenoconazole, obe v dávke 125 g/l za-
bezpečí, že sa navzájom dopĺňajú v pôsobení.

Prevenciu v  boji s  ochorením zabezpečuje 
azoxystrobin, účinná látka, ktorá vďaka dlho-
dobému pôsobeniu zabraňuje vzniku novej in-
fekcie až po dobu 3–8 týždňov. Z tohto dôvo-
du by mal byť použitý ešte pred napadnutím 
patogénom, resp. na úplnom začiatku infekcie.

Kuratívnou a zároveň preventívnou zložkou 
prípravku je difenoconazole. Pôsobí ako 
demetylačný inhibítor (DMI) - zastavuje vý-
voj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu 
v bunkových membránach. Je absorbovaný 
listami a šíri sa akropetálne a translaminárne.

Odporúčanie pre aplikáciu

Repku ozimnú a jarnú ošetrujte v priebehu 
vegetácie maximálne 1×, odporúča sa od ras-
tového štádia keď je 10 % kvetov na hlavnom 
kvetenstve otvorených, hlavné kvetenstvo sa 
predlžuje (BBCH 61) do rastovej fázy koniec 
kvitnutia (BBCH 69).

Repu cukrovú a kŕmnu ošetrujte od rastové-
ho štádia kompletného pokrytia plodiny - listy 

pokrývajú 90 % pôdy (BBCH 39) až do termínu 
najneskôr 35 dní pred plánovaným zberom.

Slnečnicu ošetrujte od rastového štádia kon-
ca vývoja listov - začiatku predlžovania ston-

ky (BBCH 20) až do rastového štádia keď je 
kvetenstvo (úbor) oddelené od najmladších 
listov (BBCH 55). Aplikujte maximálne 2× po-
čas vegetácie. Dodržujte interval medzi apli-
káciami - minimálne 21 dní.

Spoľahlivá cesta k profi tu

Spokojní zákazníci po celom svete hlásia jed-
noznačne vyššiu úrodu naprieč podmien-
kami. Vďaka vysokej účinnosti fungicídu 
Amistar Gold máte zaručenú maximálnu ná-
vratnosť vašich investícii. Preto neváhajte 
a vyskúšajte zlatú edíciu Amistar.



Amistar Gold predstavuje širokospek-

trálny fungicíd s  perfektne vyváže-

nou formuláciou obsahujúcu Amistar. 

Je založený na známych a  osvedče-

ných účinných látkach azoxystrobin 

a difenoconazole a je vyvinutý najmä 

pre ochranu repky olejnej.

Bezpečný azol s najsilnejším 
kuratívnym účinkom
Mgr. Katarína Dikáczová; Syngenta Slovakia

Registrácia fungicídu Amistar Gold  - široké spektrum použitia

Plodina Škodlivý organizmus
Max. aplikačná 

dávka prípravku
Och. doba Poznámky k aplikácii

Repka ozimná

Repka jarná
biela hniloba 1,0 l/ha AT

BBCH 61–69, 

aplikujte max 1× počas vegetácie

Repa cukrová 

Repa kŕmna
hnedá škvrnitosť listov 1,0 l/ha 35 dni

BBCH 39 do termínu najneskôr 35 dní 

pred plánovaným zberom, aplikujte 

max. 2× počas vegetácie

Slnečnica biela hniloba 1,0 l/ha AT
BBCH 20–50, 

aplikujte max 2× počas vegetácie

Odporúčanie pre aplikáciu

Repka ozimná a jarná

0,8 l/ha

0,35 l/ha 1,0 l/ha

Repa cukrová a kŕmna

Systém jedného ošetrenia 1,0 l/ha

Slnečnica

1,0 l/ha
Ochrana stoniek a listov - BBCH 20
rastové štádium konca vývoja listov 

-  začiatok predlžovania stonky

Ochrana úborov - BBCH 53–55
rastové štádium, keď je kvetenstvo (úbor) 

oddelené od najmladších listov 



Amistar® Gold
Zlatá edícia technológie Amistar®

• Silný kuratívny zásah
• Priaznivá cena
• Overené v praxi

• Pomáha úrodovej stabilite
• Bezpečný azol s najsilnejším kuratívnym účinkom
• Overená kvalita s budúcnosťou

NOVINKA

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

a oblasťami

Spoločnosť Syngenta má bez pochyby ti-
síce výsledkov z  testovania na  poliach. Vo 
všetkých pokusoch sa fungicíd Elatus™ Era 

správal úplne konzistentne, každoročne do-
sahoval špičkovú účinnosť aj výsledky v úro-
de. Stabilita prípravku sa odzrkadľuje taktiež 
v  extrémnej dlhodobosti účinku. Výsled-
ky dokazujú, že aj 5  týždňov po aplikácii je 
na  povrchu listu aj v  listovom pletive do-
statočné množstvo účinnej látky na to, aby 
poskytla dokonalú ochranu pred chorobami.

Touto dlhodobosťou Elatus™ Era mimoriadne 
vybočuje spomedzi súčasných fungicídnych 
riešení, aj pri rôznom infekčnom tlaku.

Jedinečný fungicíd pre optimalizáciu 

hospodárenia rastlín s vodou

Účinná látka Solatenol™ vykazuje nielen fun-
gicídny účinok, ale i  tzv. „druhotný efekt“ 
(secondary eff ect). Ten ovplyvňuje fyziolo-
gické procesy v  rastline, ktoré úzko súvisia 
s vodným režimom v rastline, a teda samot-
ným hospodárením vody v  rastline. Tento 
fakt bol podložený množstvom výsledkov 
z  laboratórnych analýz, skleníkových, ale aj 
z poľných pokusov.

Registrácia na široké spektrum 

chorôb, použitie aj do tvrdej pšenice

Prípravok je registrovaný proti širokému 
spektru hubových chorôb. Vďaka tomu za-
bezpečuje úplne kompletnú ochranu proti 
všetkým listovým chorobám, ktoré sa v obil-
ninách vyskytujú. Úplne bezkonkurenčná je 
účinnosť Solatenolu™ predovšetkým na sep-

tórie a hrdze.

Registrácia je na Slovensku vskutku rozsiah-

la. Do pozornosti dávame registráciu aj na tvr-
dú pšenicu. Najlepší účinok dosahuje pri pre-
ventívnej aplikácii alebo na začiatku 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 vlajkového listu 
na najvyššej úrovni a na extrémne dlhú dobu.

Hlavné prednosti fungicídu Elatus™ Era

 Navýšenie úrody aj za sucha.
 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 obdobia, 
čím dosiahnete zároveň najvýraznejšie 
navýšenia úrody.
 Nie je vylúčený z  použitia v  ochrannom 
pásme podzemných a povrchových vôd.

Na  fungicíd Elatus™ Era sa môžete zaruče-
ne spoľahnúť aj v  prípade náchylnejších 

odrôd, jeho účinnosť ostáva neohrozená aj 
v suchších stresových podmienkach.

Pri výbere správneho a kvalitného fungicídu 
je dôležitá jeho širokospektrálnosť, dlho-
dobosť účinku a v neposlednom rade spo-
ľahlivosť. Všetky tieto vlastnosti podložené 
výsledkami z pokusov v sebe kombinuje pro-
dukt Elatus™ Era.



Prípravok ElatusTM Era patrí do prémiových a  najkvalitnejších fungicídnych 

technológii pestovania obilnín. Vďaka obsahu dvoch mimoriadne silných 

komponentov SolatenolTM (účinná látka benzovindifl upyr) a prothioconazole 

je ideálnym riešením pri ochrane obilnín. Včasnou aplikáciou vo fáze vývinu 

vlajkového listu zabezpečí nielen dlhodobú ochranu porastu, ale predovšet-

kým podporí nárast úrody.

Výnimočný fungicídny prípravok 
aj do tvrdej pšenice
Mgr. Katarína Dikáczová; Syngenta Slovakia

Rozsah použitia a dávkovanie prípravku ElatusTM Era

Plodina Škodlivý činiteľ 
Aplikačná dávka 

prípravku 
Ochr. doba 

Pšenica ozimná a jarná
hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy, 

fuzariózy klasov
0,75–1,0 l/ha AT

Pšenica tvrdá ozimná a jarná
hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy, 

fuzariózy klasov
0,75–1,0 l/ha AT

Pšenica špaldová ozimná a jarná
hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy, 

fuzariózy klasov
0,75–1,0 l/ha AT

Jačmeň ozimný a jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, 

rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, 

ramuláriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná

0,75–1,0 l/ha AT

Raž ozimná a jarná hrdze, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy 0,75–1,0 l/ha AT

Tritikale ozimné a jarné hrdze, septoriózy, rynchospóriová škvrnitosť 0,75–1,0 l/ha AT

Prípravok sa aplikuje postrekom maximálne 1× za vegetačné obdobie. 

Aplikujte preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby.

Zelená listová plocha pšenice ozimnej a úroda zrna, aplikácia v BBCH 37–39

(Pokusy ČR, 2018)

Zelená listová plocha (%) Úroda (t/ha) 
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8,46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
BBCH 77 BBCH 83 BBCH 85 Úroda



Ochrana

5Agromanuál • Slovenská príloha • Apríl 2020Karanténne vírusové choroby rastlín

Vírus kučeravosti listov rajčiaka 

New Delhi

Vírus kučeravosti listov rajčiaka New Delhi 
(Tomato leaf curl New Delhi virus) bol pô-
vodne zistený na rajčiakoch, baklažánoch, 
čili paprike (Capsicum spp.) a zemiakoch. Na-
páda mnoho druhov rastlín aj z čeľade tekvi-
covité, ako napríklad melón cukrový, uhorka, 
tekvica a cuketa.

Zemepisné rozšírenie v  EPPO regióne je 
v Španielsku (2012) a Tunisku (2015). Rozší-
rený je v  Ázii: Bangladéš, India, Indonézia, 
Pakistan, Filipíny, Srílanka, Taiwan, Thajsko.

Poškodenie spôsobené týmto vírusom na 
rôznych hostiteľských rastlinách je všeobec-
ne žltá mozaika, žilové opuchy a zakrpatenie 
plodín. Na plodoch tekvíc boli pozorované 
nerovnosti pletiva a pozdĺžne praskliny. Keď 
sa na plodiacich rastlinách objaví infekcia 
vírusom v skorom štádiu, zasiahnuté rastli-
ny sú silne zakrpatené a  plody sú výrazne 
poškodené.

Vírus je prenášaný molicou Bemisia tabaci. 
Nie je známe, že vírus môže byť prenesený 
kontaktom alebo semenami. Šíri sa hosti-
teľskými rastlinami určenými na pestovanie.

Vírus mozaiky pepina

Vírus mozaiky pepina (PepMV - Pepino mosaic 
virus) bol prvýkrát zistený na ľuľku mäkkoost-
natom (Solanum muricatum) v Peru. V Európe 
bol jeho výskyt zistený na rastlinách a plo-
doch rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculen-
tum). V Španielsku bol ale vírus detekovaný 
aj na prirodzene infi kovaných burinách: Ama-
ranthus sp., Malva parvifl ora, Nicotiana glauca, 
Solanum nigrum, Sonchus oleraceus. Krajiny 
s výskytom sú najmä Holandsko, Veľká Britá-
nia, krajiny južnej Európy, Peru a Chile.

Pôvodne popísaný vírus v Peru spôsoboval 
mozaiku rastliny - pepino - ľuľka mäkkoost-
natého (Solanum muricatum). V  súčasnosti 
napáda rajčiak jedlý (Lycopersicon esculen-
tum). Výskyt vírusu sa zaznamenal v rýchliar-
ňach mnohých krajín EU. 

Vírus má viac kmeňov, ktoré spôsobujú roz-
dielne príznaky podľa kultivaru a vývojového 
štádia rastlín. Infi kované rastliny môžu byť aj 
bez príznakov. U postihnutých rastlín v ran-
nom štádiu môže dôjsť k zabrzdeniu vývoja, 
k  deformácii rastov vrchola (žihľavovitosť), 
prípadne k defomácii celých rastlín. Na listoch 
je príznačná slabá chlorotická mozaika až žltá 
škvrnitosť listov (najmä na starších listoch), 
kučeravosť (často sprevádzaná tmavozelenou 
mozaikou), listová deformácia, vyduté me-
dzižilové pletivá. Zriedka bývajú nekrotické 
prejavy. Plody nepravidelne dozrievajú, majú 
nevyfarbené žlté a oranžové škvrny zasahu-
júce do vnútra pletív, mramorovanie niekto-
rých plodov trsu. Choroba sa šíri veľmi rýchlo 
a vírus môže spôsobovať významné straty na 
úrode, ak sa rýchlym ochranným zásahom ne-
zamedzí šíreniu infekcie. 

Vírus je prenosný mechanicky (znečisteným 
náradím, rukami, šatmi, priamym kontaktom 
rastlinou o rastlinu) a vegetatívnym rozmno-
žovaním (vrúbľovaním, rezkovaním). Prenos 
osivom a hmyzom je nepravdepodobný.

Infekčnosť pretrváva v  suchých koreňoch 
rajčiakov s pôdou 3 až 4 týždne. Vo vlhkých 
a teplých podmienkach sa infekčnosť znižu-
je. Suché kvapky rastlinnej šťavy strácajú na 
vzduchu infekčnosť pri 37 °C po dvoch dňoch 
a  pri 20  °C po štyroch dňoch. Na povrchu 
kontaminovaného odevu bol infekčný vírus 
detekovaný po 14 dňoch, na skleněnom po-
vrchu i po 3 týždňoch.

Vírus bronzovitosti rajčiaka

Vírus bronzovitosti rajčiaka (TSWV -  Toma-
to spotted wild tospovirus) je celosvetovo 

V Národnom monitorovacom programe fytoinšektori ÚKSÚP vyhľadávajú pô-

vodcu jedného ochorenia - vírus kučeravosti listov rajčiaka - Tomato leaf curl 

New Delhi virus a z ostatných škodlivých organizmov monitorovaných na úze-

mí Slovenska, tiež pôvodcu jedného ochorenia - vírus mozaiky pepina - Pepi-

no mosaic virus. Významný, aj keď už rozšírený, je vírus bronzovitosti rajčiaka 

- Tomato spotted wild tospovirus.

Karanténne vírusové choroby rastlín
Ing. Alena Škuciová; ÚKSÚP, Oddelenie kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Vírus mozaiky pepina - príznaky na listoch Vírus mozaiky pepina - napadnuté rastliny

Vírus mozaiky pepina - príznaky na plodoch
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rozšírený. V chladnejších oblastiach sa viróza 
vyskytuje najmä v rýchliarňach, v  teplejších 
oblastiach virózu možno nájsť aj v poľných 
podmienkach. Rozšírenie vírusu súvisí s roz-
šírením hlavného vektora virózy strapky zá-
padnej Frankliniella occidentalis.

Má veľmi široký okruh hostiteľských rastlín, 
asi 1 000  popísaných druhov rastlín, z  viac 
ako 80 čeľadí, najmä: ľuľkovité (Solanaceae), 
astrovité (Asteraceae), iskerníkovité (Ranun-
culaceae), bôbovité (Fabaceae) a  iné. Z úžit-
kových rastlín sú citlivé najmä plodiny:
rajčiak, paprika, baklažán, zemiak, tabak, ze-
ler, hrach, fazuľa, šalát, kapusta, podzemnica 
olejná, melón cukrový. Z  okrasných rastlín 
sú náchylné: netýkavka, chryzantéma, astra, 
gerbera, georgína, cínia, nechtík lekársky, 
cyklámen, muškát, begónia, petúnia, aspa-
rágus a  mnohé ďalšie. Rezervoárom vírusu 
môžu byť divo rastúce rastliny a buriny, kto-
ré môžu byť aj prechodným stanovišťom 
vektorov a vo viacročných rastlinách a trval-
kách môže vírus prezimovať. Citlivé sú najmä 
hviezdica prostredná a  žltnica malokvetá, 
ďalej štiav, skorocel, žihľava, orlíček, durman, 
ľuľok, ľuľkovec, ľuľok čierny, mlieč, starček, 
hrachor, blen, prvosienka, kapucínka, pohán-
ka a  iné. Infi kované okrasné rastliny, alebo 
divo rastúce rastliny môžu byť aj bez prízna-
kov - obzvlášť rastúce pri vyšších teplotách. 
Po prenesení do chladu sa objavia výrazné 
symptómy.

Príznaky vírusu TSWV na rastlinách závisia 
od druhu, citlivosti odrody, stavu a vývojo-

vého štádia rastlín, podmienkach prostredia 
(teplota, hnojenie), na spôsobe vzniku infek-
cie (primárna, sekundárna) a na konkrétnom 
vírusovom kmeni. Širokému okruhu hosti-
teľských rastlín odpovedá rozmanitosť špe-
cifi ckých príznakov: chloróza, zakrpatenosť, 
rôzne mozaiky, chlorotické až nekrotické 
škvrny, krúžky, kresby, bronzové hnednutie 
pletív, chloróza až nekróza žilnatiny, nekró-
za stoniek a  listov, pestrokvetosť, vädnutie 
rastlín, rôzne deformácie listov, kvetov, sto-
niek a plodov. Ochorenie začína drobnými, 
neostro ohraničenými, chlorotickými alebo 
bronzovými škvrnami, najskôr na báze lis-
tov, často šíriacimi sa po žilnatine, ktoré po-
stupne nekrotizujú. Listy sa deformujú, krú-
tia smerom nadol, stonky sa ohýbajú, žilky 
hrubnú. Na listových stopkách, alebo stonke 
rastlín sa objavujú tmavo hnedé až čierne 
pásiky. Na plodoch sa objavujú vpadnuté, sú-
stredené, jasné až nekrotické kruhové vzory 
zasahujúce do vnútra pletív. Na zrelých plo-
doch rajčiaka sa vytvárajú nevyfarbené, žlté, 
neostro ohraničené škvrny. Výrazné sú žlté až 
hnedé koncentrické krúžky, alebo rôzne kres-
by. Príznaky môžu byť ovplyvnené poškode-
ním časti rastliny saním strapkami. Zelené 
plody môžu byť zdeformované. Silný prejav 
badať na výhonkoch, ktoré sú husté, niekedy 
koncové vrcholy žltnú a vädnú. Napadnuté 
rastliny žltnú a zakrpatievajú. Infekcie mla-
dých rastlín takmer úplne podliehajú nekró-
zam a hynú skôr, ako prinesú plody.

Vektorom ochorenia sú strapky. Ochorenie 
prenášajú naše domáce druhy: Trips tabaci, 

Frankliniella tenuicornis, Frankliniella fusca 
a udomácnený druh strapka západná Fran-
kliniella occidentalis. Strapky sa môžu nakaziť 
len v štádiu lariev po 15 minútovom saní, po-
tom nastáva latentné štádium 3–10 dní. Pre-
nos infekcie perzistentne spôsobujú dospelé 
strapky, najefektívnejšie po 22–30  dňoch. 
Strapka prenáša infekciu TSWV počas celej 
doby života, čo môže byť aj 3  mesiace. In-
fekcia TSWV neprechádza na potomstvo. 
Prenos infekcie dochádza živými infi kovaný-
mi rastlinami a  ich časťami. Ľahko sa šíri pri 
vegetatívnom množení (odrezkami, odno-
žami, hľuzami, cibuľami), infi kovanými larva-
mi a  imágami na rastlinách, v prepravkách, 
v  substrátoch a  na odevoch. Prenos seme-
nom sa nedokázal.

Opatrenia pred infekciou vírusovými 

chorobami

Použitie zdravých priesad z  dobre vyčiste-
ného osiva. Pravidelná kontrola porastov, 
vyhľadávanie podozrivých rastlín na labora-
tórne testy. Dôsledná likvidácia burín, mož-
ného zdroja infekcie. Správne kompostova-
nie (minimálne 6  týždňov sa musí teplota 
kompostovanej hmoty pohybovať medzi 55 
až 70  °C). Dezinfekcia priestorov rýchliarne, 
používaných prostriedkov a náradia. Fyzická 
izolácia od miesta výskytu infekcie a možné-
ho zdroja infekcie (medzi jednotlivými rých-
liarňami, zamedzenie pohybu osôb, zariade-
ní a náradia z cudzích porastov).



Vírus bronzovitosti rajčiaka - list zemiaka

Vírus bronzovitosti rajčiaka - list rajčiaka

Vírus bronzovitosti rajčiaka - napadnutý plod 
rajčiaka

Vírus bronzovitosti rajčiaka - napadnutá 
rastlina rajčiaka

Vírus bronzovitosti rajčiaka - napadnutý plod 
papriky



Prípravky na ochranu rastlín 2020
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie o účinnosti a možnostiach 
použitia prípravkov na ochranu rastlín. Obilniny, kukurica, cukrová repa, zemiaky, strukoviny, 
slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, lúky a pasienky, trávniky, krmoviny. 

Cena: € 30,00
vrátane DPH,
poštovného na dobierku a balného.

Objednať môžete na: 
PROGARD, s.r.o., 
Rezedová 4, 
821 01 Bratislava

na internetových stránkach: 

www.progard.eu

alebo emailom: 

majersky@progard.eu
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Obilniny - fungicídy

Fungicíd    Formulácia

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku FRAC

Obmedzenie Zástupca

Skupina úč. látok

Povolenie 

v obilninách

M
ax
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Povolenie - účel použitia

Dávka prípravku na 1 ha
Ochranná doba (dni)

Pš
en

ic
a

Ja
čm

eň

Tr
iti

ka
le

Ra
ž

O
vo

s

Choroby pät stebiel 
Múčnatka trávová

Blumeria graminis

Septória plevová

Septoria nodorum

Septória pšenicová

Septoria tritici
Septoriózy raž, ovos

ACALUX 250 EW  EW

250 g/l tebuconazole 3

PHO|SPe MV-servis

DMI fungicídy - triazoly PO 2

ADEXAR PLUS EC

41,6 g/l epoxiconazole,  3

41,6 g/l fl uxapyroxad,  7

66,6 g/l pyraclostrobin 11

PHO|SPe BASF

DMI fungicídy - triazoly

SDHI fungicídy - karboxamidy

QoI fungicídy - strobiluríny

P J T R 2

P, T, R 

1,0–2,0 l

OD 35

P, J, T, R

1,0–2,0 l

OD 35

P, T, R 

1,0–2,0 l

OD 35

P, T, R 

1,0–2,0 l

OD 35

AFFIX SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe (UPL) Arysta LifeScience

QoI fungicídy - strobiluríny P J T R O 2

P

1,0 l

OD 35

P

1,0 l

OD 35

AFRODYTA 250 SC SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|Spe MV-servis

QoI fungicídy - strobiluríny PO 1
0,8–1,0 l

OD 35

0,8–1,0 l

OD 35

AGORA DUO SC

175 g/l prothioconazole,  3

150 g/l trifl oxystrobin 11

PHO|SPe MV-servis

DMI fungicídy - triazolinthiony 

QoI fungicídy - strobiluríny
P J T RO 2

P, R: 1,0 l

J: 0,75 l

OD 35

P, R: 1,0 l

J: 0,75 l

OD 35

P, T, R

0,7–1,0 l

OD 35

P, T, R

0,7–1,0 l

OD 35

AGROZOL EW

250 g/l tebuconazole 3

SPe Agrofert

DMI fungicídy - triazoly PO JJ T RO 2

P, J, T, R

0,75–1,0 l

OD 35

P, T

0,75–1,0 l

OD 35

P, T

0,75–1,0 l

OD 35

ALLEGRO PLUS  SE

150 g/l fenpropimorph,  5

125 g/l kresoxim-methyl,  11

125 g/l epoxiconazole 3

SPe Corteva Agriscience

Aminy - morfolíny

QoI fungicídy - strobiluríny

DMI fungicídy - triazoly

P J T RO O 2
P

1,0 l

P, T

1,0 l

P

1,0 l

AM EXTRA PLUS SC

200 g/l azoxystrobin,  11

80 g/l cyproconazole 3

PHO AM-AGRO

QoI fungicídy - strobiluríny

DMI fungicídy - triazoly
P JJ RJ 2

P, J, R

0,5–0,75 l

OD 35

P

0,5–0,75 l

OD 35

P

0,5–0,75 l

OD 35

R

0,5–0,75 l

OD 35

ANISTA SC

250 g/l azoxystrobin 11

 RWA

QoI fungicídy - strobiluríny PO JJ 1

P: 0,8–1,0 l

J: 0,8–1,0 l

OD 35

P

0,8–1,0 l

OD 35

P

0,8–1,0 l

OD 35

ARTEMIS EC

150 g/l fenpropidin,  5

200 g/l prochloraz,  3

100 g/l tebuconazole 3

PHO|SPe ADAMA

Aminy - piperidiny

DMI fungicídy - imidazoly  

DMI fungicídy - triazoly

P J T R O 2

P, J, T, R, O

1,5–2,0 l

OD 42

P, T

1,5–2,0 l

OD 42

P, T

1,5–2,0 l

OD 42

R

1,5–2,0 l

OD 42

ATLAS S EC

200 g/l proquinazid 13

 Corteva Agriscience

Chinozalinony PO JJ
2× 0,25 

l/ha

P, J

0,25 l 

TM 0,1–0,15 l

OD 42

AZAKA SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe FMC Agro

QoI fungicídy - strobiluríny P J T R O 2
JJ, T, R, O

1,0 l

P

1,0 l

P

1,0 l

AZBANY SC

200 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe Corteva Agriscience

QoI fungicídy - strobiluríny PO J 2

P

0,8 l

OD 35

P

0,8 l

OD 35

P

0,8 l

OD 35

BONTIMA  EC

180 g/l cyprodinil,  9

62,5 g/l isopyrazam 7

PHO|SPe ADAMA

AP fungicídy - anilinopyrimidiny

SDHI fungicídy - karboxamidy  
J 2 2,0 l

BOOGIE XPRO EC

50 g/l bixafen,  7

100 g/l prothioconazole,  3

250 g/l spiroxamine  5

PHO|SPe Bayer

SDHI fungicídy - karboxamidy  

DMI fungicídy - triazolinthiony 

Aminy - spiroketalaminy

PO JJ T RO 2

PO, JO

1,2 l

OD 35

1,0 l

OD 35

P, T

1,0 l

OD 35

P, T

1,0 l

OD 35

R

1,0 l

OD 35

BOUNTY 430 SC SC

430 g/l tebuconazole 3

PHO|SPe UPL (Arysta LifeScience)

DMI fungicídy - triazoly PO JJ 1

P

0,6 l

OD 35

P

0,6 l

OD 35

P

0,6 l

OD 35

Obilniny - fungicídy
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Povolenie - účel použitia

Dávka prípravku na 1 ha
Ochranná doba (dni)

O
ri

en
ta

čn
á 

ce
n

a 

oš
et

re
n

ia
 1

 h
a

(b
ez

 D
PH

)Helmintosporióza pšenice

Pyrenophora tritici-repentis

Hrdze

Puccinia spp.

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa   

Pyrenophora teres

Hnedá škvrnitosť ovsa

Pyrenophora avenae

Ramuláriová škvrnitosť 

jačmeňa

Ramularia collo-cygni

Rynchosporiová 

škvrnitosť 

Rhynchosporium secalis

Černe

Cladosporium spp.

Fuzariózy klasov 

Fusarium spp.

0,8 l, OD 28, do BBCH 

69
29,1 €

Vedľajšia 

účinnosť

P, J, T, R

1,0–2,0 l

OD 35

J

1,0–2,0 l

OD 35

J

1,0–2,0 l

OD 35

42,7–85,4 €

P, J, T, R, O

1,0 l

OD 35

J

1,0 l

OD 35

J, T, R

1,0 l

OD 35

P

1,0 l

OD 35

55,4 €

0,8–1,0 l

OD 35
44,52–55,65 €

P, T, R: 1,0 l

J: 0,75 l

OD 35

J

0,75 l

OD 35

R: 1,0 l

J: 0,75 l

OD 35

P, T, R

1,0 l

OD 35

49,7–71,02 €

P, J, T, R

0,75–1,0 l

OD 35

22,37–29,83 €

P

1,0 l

P, J, R, O

1,0 l

J

1,0 l

J, R

1,0 l
64,98 €

P, R

0,5–0,75 l

OD 35

J

0,5–0,75 l

OD 35

R

0,5–0,75 l

OD 35

33,87–50,8 €

P: 0,8–1,0 l

J: 0,8–1,0 l

OD 35

J

0,8–1,0 l

OD 35

55,2–69,0 €

P, J, T, R, O

1,5–2,0 l

OD 42

J

1,5–2,0 l

OD 42

O

1,5–2,0 l

OD 42

J

1,5–2,0 l

OD 42

46,31–61,74 €

36,38 €

P, J, T, R, O

1,0 l

J

1,0 l

R, T

1,0 l
54,96 €

P, J

0,8 l

OD 35

J

0,8 l

OD 35

J

0,8 l

OD 35

P, J

0,8 l

OD 35

39,58 €

2,0 l 2,0 l 2,0 l 2,0 l 79,92 €

P, T

1,2 l

OD 35

1,0 l/200–400 l

OD 35

BBCH 30–59

J

1,0 l

OD 35

T, R

1,0 l

OD 35

64,98–77,98 €

Vedľajšia účinnosť
0,6 l

OD 35

J

0,6 l

OD 35

Vedľajšia účinnosť

P

0,6 l

OD 35

33,94 €

Obilniny - fungicídy
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Jadroviny (jabloň, hruška) - fungicídy

Fungicíd Formulácia

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku FRAC

Obmedzenie Zástupca
*T
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hl
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ri 

p.
 C
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či
ce

 t
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a
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Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

vk - výška koruny (max. výška koruny 3 m)

OD - ochranná doba - dni, BBCH - rastové fázy, {interval medzi aplikáciami - dni}

Bakteriálna spála jadrovín

Erwinia amylovora

Chrastavitosť jadrovín

Venturia inaequalis

Venturia pirina

Múčnatka jabloňová

Podosphaera leucotricha

Kôrové nekrózy

Nektriová rakovina 

Nectria galligena

Cytospórové odumieranie

AIRONE SC SC

236,64 g/l hydroxid meďnatý,  

239,36 g/l oxychlorid meďnatý 

(272 g/l Cu) M01

PHO|SPe|Včely Belchim

P
Max. 4,0 kg 

Cu/ha/rok

3,0 l/700–1500 l

OD 21

BBCH 91–97, BBCH 03

2×, {14}

2,57 l/500–1500 l

OD 21

BBCH 03–69

4×, preventívne {14}

3,0 l/700–1500 l

OD 21

BBCH 91–97, BBCH 03

2×, {14}

ALCEDO EC

100 g/l tetraconazole 3

 Belchim

P 3

0,25–0,3 l/1000 l

OD 14

BBCH 56–83, preventívne 

{7–14}

ALIETTE 80 WG WG

800 g/kg fosetyl-Al  P07

 Bayer

P 3

2,0–3,0 kg

OD 28

Od BBCH 61, {10–14}

CYFLAMID 50 EW  EW

50 g/l cyfl ufenamid  U06

PHO|SPe Sumi Agro

P 2

0,33 l/600–1000 l

OD 14

BBCH 19–87

DELAN PRO SC

125 g/l dithianon,  M09

561 g/l fosfonáty draselné  33

PHO|SPe BASF

P 6

2,5 l/150–1500 l 

(0,83 l/1 m vk)

OD 35

BBCH 53–81, preventívne 

{5–10}, kuratívne do 48 hod.

Vedľajšia účinnosť 

(letné spóry)

DIFENZONE EC

250 g/l difenoconazole  3

SPe Sharda

P 4

0,2 l/200–1000 l 

OD 21

Od BBCH 57, preventívne 

{10–14}, kuratívne do 96 hod.   

Vedľajšia účinnosť

DITHANE DG NEOTEC WG

750 g/kg mancozeb M03

SPe Corteva Agriscience

P 4

1,5–2,0 kg/500–1000 l

OD 35

Preventívne {5–10}

1,5–2,0 kg/500–1000 l

OD 35

DOMARK 10 EC EC

100 g/l tetraconazole 3

 Agro Aliance

P 3

0,25–0,3 l/1000 l 

OD 14

BBCH 56–83, preventívne 

{7–14}

FLINT PLUS 64 WG WG

600 g/kg captan,  M04

40 g/kg trifl oxystrobin 11

PHO|SPe Bayer

P 3

1,25–1,8 kg 

(0,6 kg/500 l/1 m vk)

OD 35

BBCH 11–81, preventívne 

{7–12}

1,25–1,8 kg 

(0,6 kg/500 l/1 m vk)

OD 35

BBCH 11–79

FLOWBRIX SC

670 g/l oxychlorid meďnatý 

(380 g/l Cu) M01

PHO|SPe ASRA

P
Max. 4 kg 

Cu/ha/rok

1,75–3,5 l/500–1000 l 

BBCH 93, BBCH 07, {10–14}

Jadroviny (jabloň, hruška) - fungicídy
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Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

vk - výška koruny (max. výška koruny 3 m)

OD - ochranná doba - dni, BBCH - rastové fázy, {interval medzi aplikáciami - dni}
Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha 

(bez DPH) **

Poznámka

Pleseň sivá

Botrytis cinerea 

(Botryotinia fuckeliana)

Stemfyliová (hnedá) 

škvrnitost hrušky 

Stemphylium vesicarium

Skladové choroby

41,89–48,9 €

•   Anorganické zlúčeniny

•  Kontaktný účinok, preventívne a baktericídne pôsobenie

•  Pôsobí aj za nízkych teplôt

•  Riziko fytotoxicity počas vegetácie - hrdzavitosť plodov

•  Aplikácia po reze na začiatku rašenia proti kôrovým nekrózam (nektriová rakovina, 

cytospórové odumieranie jablone) účinkuje zároveň proti skorej chrastavitosti

•  TM fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá

18,00–21,6 €

•  DMI fungicídy - triazoly

•  Systémový účinok, preventívne, kuratívne, eradikatívne pôsobenie

•  TM s kontaktnými fungicídmi

84,88–127,32 €

•  Fosfonáty

•  Systémový účinok, preventívne, kuratívne, baktericídne pôsobenie

•  Najmä na začiatku a v priebehu kvitnutia 

•  Odolný voči zrážkam 30 minút po aplikácii

•  OD AT pre použitie v škôlkach

•  Škôlkársky materiál určený na expedíciu je možné ošetriť aj pred odlistením

30,65 €

•  Fenylacetamidy

•  Translaminárny, fumigačný účinok, preventívne a kuratívne pôsobenie

•  Opt. aplikácia tesne pred kvitnutím

•  Povolený pre integrovanú produkciu v ovocnárstve

40,0 €

•  Chinony + Anorganické zlúčeniny

•  Systémový, kontaktný a hĺbkový účinok, preventívne a kuratívne pôsobenie

•  Účinkuje tiež na letné choroby (horká hniloba Gleosporium spp., čierna hniloba 

Physalospora obtusa, škvrnitosť listov Mycospharella pomi)

•  Odolný voči zrážkam 2 hodiny po aplikácii

15,98 €

•  DMI fungicídy - triazoly

•  Systémový, translaminárny účinok, preventívne, kuratívne pôsobenie

•  Do rastliny preniká prostredníctvom listov v priebehu 24 hodín po ošetrení, 

po uplynutí tejto doby už účinná látka nemôže byť zmytá dažďom

•  TM captan, mancozeb, strobiluríny, síra

23,43–31,24 €

•  Dithiokarbamáty

•  Kontaktný účinok, preventívne pôsobenie

•  Po zrážkach (nad 20 mm) opakovať postrek

•  TM + 0,45 l TOPAS 100 EC

14,1–16,92 €

•  DMI fungicídy - triazoly

•  Systémový účinok, preventívne pôsobenie

•  Odolný voči zrážkam 4 hodiny po aplikácii

•  TM kontaktné fungicídy

Významný vedľajší účinok 

pri použití proti neskorej

chrastavitosti 

(do BBCH 81) 

41,64–59,96 €

•  Ftalimidy + QoI fungicídy - strobiluríny

•  Lokálne systémový, translaminárny, episystemický účinok, preventívne, 

kuratívne a baktericídne pôsobenie

•  Pri silnom infekčnom tlaku interval do 7 dní

•  Odolný voči zrážkam do 2 hodín po aplikácii

•  Nie je škodlivý pre Typhlodromus pyri

•  TM insekticídy, akaricídy

29,28–58,56 €

•  Anorganické zlúčeniny

•  Kontaktný účinok, preventívne a baktericídne pôsobenie

•  Pôsobí aj za nízkych teplôt

•  Riziko fytotoxicity počas vegetácie - hrdzavitosť plodov

•  Aplikácia po reze na začiatku rašenia proti kôrovým nekrózam (nektriová rakovina, 

cytospórové odumieranie jablone) účinkuje zároveň proti skorej chrastavitosti

•  TM fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá

Jadroviny (jabloň, hruška) - fungicídy
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Fungicíd Formulácia

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku FRAC
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Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

vk - výška koruny (max. výška koruny 3 m)

OD - ochranná doba - dni, BBCH - rastové fázy, {interval medzi aplikáciami - dni}

Bakteriálna spála jadrovín

Erwinia amylovora

Chrastavitosť jadrovín

Venturia inaequalis

Venturia pirina

Múčnatka jabloňová

Podosphaera leucotricha

Kôrové nekrózy

Nektriová rakovina 

Nectria galligena

Cytospórové odumieranie

BIOLOGICKÉ PRÍPRAVKY

BLOSSOM PROTECT WG

500 g/kg Aureobasidium pullulans

 ASRA

5

0,75 kg/500 l/1 m vk

+ pomocná látka na báze 

kyseliny citrónovej 

na stabilizovanie pH postre-

kovacej suspenzie  

BBCH 61–69

BONI PROTECT WG

50–500 g/kg Aureobasidium 

pullulans

 ASRA

3

SERENADE ASO SC

13,96 g/l Bacillus subtilis 44

 Bayer

P 6
4,0–8,0 l/200–1000 l

BBCH 13–85, {5}

POMOCNÉ PROSTRIEDKY

AQUA VITRIN K  SL

285 g/l vodné sklo draselné

 BIOCONT

Nie je 

stanovené
1–2 %, 300–1000 l vody

AQUASILIKAT 

draslík ako K
2
O 8 %, 

kremík ako SiO
2
 20 %

 bioTomal

Nie je 

stanovené
1–2 %, 300–1000 l vody

COCANA SL

270 g/kg draselné kokosové mydlo

 BIOCONT

Nie je 

stanovené

3,0–4,0 l/600 l

OD 14

Po BBCH 69 až do doby 14 dní pred zberom, {14–21}

FOLICIT

sójový lecitín min. 700 g/kg, 

slnečnicový olej max. 300 g/kg

 bioTomal

3–12
1,2–9,0 l/500–1000 l

BBCH 03–78, {5}

CHITOPRON 5%

50 g/kg chitosan hydrochlorid 

 bioTomal

4–8 1,0–5,0 l/200–1000 l 1,0–5,0 l/200–1000 l 1,0–5,0 l/200–1000 l

IMUNOFOL

min. 3,1 % Zn (vo forme chelátu 

s kyselinou octovou, chitosanom 

a aminokyselinami)

 bioTomal

3–8 1,5–3,0 l 1,5–3,0 l

*Typhlodromus pyri toxicita: P - prijateľné riziko, (P) - obmedzene použiteľný, ! - toxický

** Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2020. Má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza.

Jadroviny (jabloň, hruška) - fungicídy
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Použitie proti škodlivému činiteľu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

vk - výška koruny (max. výška koruny 3 m)

OD - ochranná doba - dni, BBCH - rastové fázy, {interval medzi aplikáciami - dni}
Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha 

(bez DPH) **

Poznámka

Pleseň sivá

Botrytis cinerea 

(Botryotinia fuckeliana)

Stemfyliová (hnedá) 

škvrnitost hrušky 

Stemphylium vesicarium

Skladové choroby

8,25 €

•  Biologický antibakteriálny prípravok špecifi cky pôsobiaci proti baktériám 

Erwinia amylovora

•  Preventívne pôsobenie

•  Preventívna aplikácia postrekom do otvorených kvetov, vo večerných hodinách

•  Prípravok schválený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve

1,0 kg/1000 l/2 m vk

Postrek počas 5 týždňov 

pred zberom až do zberu

63,8 €

•  Biologický fungicíd - kolonizuje povrch ošetrených plodov a antagonistickým 

pôsobením zabraňuje rozvoju fytopatogénnych húb

•  Pôsobí proti skladovým chorobám ako napríklad Botrytis cinerea, 

Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata

•  Aplikácia vo večerných hodinách

4,0–8,0 l/200–1000 l

BBCH 51–73, {5}

4,0–8,0 l/200–1000 l

Od BBCH 10, {5}
57,12–114,24 €

•  Baktérie produkujúce lipoproteíny

•  Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom, zvyšuje prirod-

zenú obranyschopnosť rastlín aj odolnosti proti abiotickým stresom 

•  Odstup zrážok minimálne 3–4 hodiny

•  TM síra, meď, konvenčné chemické prípravky, pomocné prostriedky, listové 

hnojivá

1–2 %, 300–1000 l vody 7,88–52,5 €

•  Pomocný prostriedok, je vysoko alkalický (pH 10,5) a toto alkalické prostredie 

je nevhodné pre klíčenie a rast spór húb, mechanicky spevňuje povrch rastlín 

(kutikulu, epidermis), a tým bráni spóram v prenikaní do pletív

•  Pôsobí ako preventívne ošetrenie pred napadnutím - múčnatka, pleseň sivá, 

hniloby

7,05–47,0 €

3,0–4,0 l/600 l

OD 14

Po BBCH 69 až do doby 14 dní pred zberom, {14–21}

11,66–15,54 €

•  Podpora dobrého vzhľadu plodu, znižuje náchylnosť plodov k hubovým choro-

bám (sadzovitosť jabĺk a hrušiek - Gloeodes pomigena)

•  Po silnom daždi postrek opakovať

18,36–137,7 €

•  Prírodný produk aktivujúci fyziologické funkcie rastlín

•  Vytvára nepriaznivé prostredie pre rast húb a plesní, obsahuje špeciálny sójový 

lecitín s vysokým obsahom prírodných fosfoglyceridov, čím napomáha vyvinúť 

odolnosť voči nepriaznivým účinkom spojených s napadnutia hubami ako je 

múčnatka

1,0–5,0 l/200–1000 l 1,0–5,0 l/200–1000 l 13,0–65,0 €

•  Rastlinný elicitor proti hubovým chorobám s fungicídnym a baktericídnym 

účinkom

•  Zvyšuje množstvo enzýmov (chitinázy a peroxidázy), ktoré spúšťajú obranné 

mechanizmy, čím chránia rastliny pred patogénmi, zlepšuje lignifi káciu bunko-

vých stien, čo sa prejaví v odolnosti voči infekciám

•  Aplikácia pri teplotách minimálne 15 °C

1,5–3,0 l 24,3–48,6 €

•  Hnojivo výrazne posilňujúci imunitu rastlín proti patogénom, taktiež zlepšuje 

lignifi káciu bunkových stien čo rastlinám pomáha pri vyrovnávaní sa z enviro-

mentálneho stresu, napr. sucha

Jadroviny (jabloň, hruška) - fungicídy



•  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

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte
etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly. www.syngenta.sk




