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na optimálnu úroveň.
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SENTINEL® pôsobí 
prostredníctvom 
unikátneho 
mechanizmu 
sekvestrácie 
katiónov tvrdej 
postrekovej vody 
a zabezpečuje prevenciu 
tvorby nerozpustných zlúčenín. 
Sekvestráciou katiónov tvrdej vody sa 
zvýši účinnosť prípravkov na ochranu 
rastlín a zníži riziko upchatia fi ltrov 
a trysiek postrekovača nerozpustnými 
zlúčeninami. SENTINEL® upraví zásadité 
pH postrekovej vody na hodnoty vhodné 
pre maximálnu úspešnosť zásahu a bez 
rizika prekyslenie postrekovej kvapaliny.

ZLOŽENIE PRÍPRAVKU
Zmes sekvestrantov a pufrovacích látok
(d-glucopyranosu, oligoméry, decyl-Octyl glykozidy) 1–5 %

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIU

Tvrdosť vody 
(ppm voľných 
katiónov)

Dávka SENTINEL® 
(ml/ 100 l vody)

Koncentrácia 
(%)

Do 250 ppm 250 0,25

250–600 ppm 300 0,30

Viac než 600 ppm 500 0,50

Aplikačná dávka je závislá od obsahu katiónov tvrdosti 
najmä Ca a Mg. V prípade chýbajúcich údajov o tvrdosti 
postrekovej vody použite dávku 250 ml / 100 l vody.

Pri príprave postrekovej kvapaliny najprv premiešajte 
pomocný prostriedok SENTINEL® s vodou a následne doplňte 
prípravok na ochranu rastlín alebo listové hnojivo.
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Naša minuloročná novinka v podobe fungi-
cídu Amistar Gold s optimálnym pomerom 
účinných látok zabezpečí, že sa vzniku, prí-
padne rozšíreniu infekcií v porastoch nemu-
síte obávať.

Základom je prevencia a vhodná 

kombinácia účinných látok

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 aj preventívnou zlož-
kou 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.

Odporúčania pre použitie

Z  hľadiska dobrej účinnosti používaného 
fungicídneho prípravku je veľmi dôležitý ter-
mín jeho aplikácie. 

Repku ozimnú a  jarnú ošetrujte v priebe-
hu vegetácie maximálne 1×, odporúča sa od 
rastového štádia, keď je 10 % kvetov na hlav-
nom kvetenstve otvorených, hlavné kveten-
stvo sa predlžuje (BBCH 61) do rastovej fázy 
koniec kvitnutia (BBCH 69).

Repu cukrovú a kŕmnu ošetrujte od rasto-
vého 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 - začiatok predlžovania ston-
ky (BBCH 20) až do rastového štádia, keď je 
kvetenstvo (úbor) oddelené od najmladších 
listov (BBCH  55). Aplikujte  maximálne 2× 
počas vegetácie. Dodržujte interval medzi 
aplikáciami - minimálne 21 dní.

Získali sme si dôveru pestovateľov

Amistar Gold predstavuje širokospektrálny 
fungicíd s  perfektne vyváženou formulá-
ciou obsahujúcou Amistar. Je založený na 
známych a  osvedčených účinných látkach 
azoxystrobin a difenoconazole a je vyvinutý 
najmä pre ochranu repky olejnej. 

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.

Prečo si vybrať Amistar Gold:

 priaznivá cena ošetrenia,
 maximálne navýšenie úrody,
 široké spektrum použitia,

 silný kuratívny účinok,
 dobre známe účinné látky overené v praxi,
 spokojnosť potvrdená skúsenosťami pes-
tovateľov.



Včasné jarné fungicídne ošetrenie repky, ale aj iných plodín, je nevyhnutným 

opatrením agronóma na zúročenie celkových nákladov. Preventívna ochrana 

môže byť obzvlášť dôležitá v období vyšších úhrnov zrážok, ktoré môžu viesť 

k navýšeniu rizika napadnutia rastliny patogénmi.

Hodina ranná zlato doháňa
Mgr. Katarína Dikáczová; Syngenta Slovakia s.r.o.

Odporúčanie pre aplikáciu v repke

0,8 l/ha

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

či tank-mix 0,35 l/ha Toprex®

+ 10 kg/ha močoviny

Odporúčanie pre aplikáciu v repe

Systém jedného ošetrenia 1,0 l/ha

Odporúčanie pre aplikáciu v slnečnici

1,0 l/ha 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 

Hodina ranná zlato doháňa



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

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. www.syngenta.sk
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Prípravok Elatus™ Era patrí do prémiových 
a najkvalitnejších fungicídnych technológií 
pestovania obilnín. Vďaka obsahu dvoch mi-
moriadne silných komponentov Solatenol™ 
(účinná látka benzovindifl upyr) a  prothio-

conazole je ideálnym riešením pri ochrane 
obilnín. Včasnou aplikáciou vo fáze vývoja 
vlajkového listu zabezpečí nielen dlhodobú 
ochranu porastu, ale predovšetkým podporí 
nárast úrody.

Ako vplýva termín aplikácie 

na využitie potenciálu fungicídu 

Tabuľka znázorňuje flexibilitu a  efektivitu 
produktu Elatus™ Era v rôznych aplikačných 
termínoch. 

Podľa našich odporúčaní, najlepšiu účinnosť 
dosiahnete pri preventívnom ošetrení, alebo 
na začiatku infekcie chorôb. Optimálny ter-

mín aplikácie je vo fáze BBCH 39, pri ktorej je 
zaistená ochrana vlajkového listu na najvyššej 
úrovni a s extrémne dlhou dobou pôsobenia. 

Registrácia na široké spektrum 

chorôb, použitie aj do tvrdej 

či špaldovej 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 SolatenoluTM predovšetkým na sep-

toriózy a hrdze.

Hlavné prednosti fungicídu 

Elatus™ Era:

 Vynikajúca účinnosť na široké spektrum 
listových chorôb - septoriózy, hrdze, DTR, 
hnedá škvrnitosť, rynchosporiová škvr-

nitosť a  zároveň primeraná účinnosť aj 
na múčnatku.
 Elatus™ Era v dávke 1,0  l/ha má bezkon-
kurenčnú účinnosť, v  dávke 0,8  l/ha sa 
vyrovná konkurencii. Najsilnejšie konku-
renčné SDHI prípravky sú porovnateľné 
s účinnosťou Elatus™ Era v dávke 0,8 l/ha.
 Pozitívny vplyv na kvalitatívne paramet-

re. Napr. pri pšenici - potravinárska kvalita, 
pri jačmeni jarnom - USJ.
 Najvyšší pozitívny vplyv na zelenú listovú 

plochu (GLA). Pozitívny vplyv na predĺže-

nie fotosyntetickej aktivity a úrovne asimi-
lácie bez negatívneho vplyvu na nežiadú-
ce predlžovanie vegetácie.
 Optimalizácia hospodárenia rastliny s vo-
dou. Solatenol™ pomáha rastlinám efektív-
ne využívať vodu a pozitívne ovplyvňuje 
úrodu a HTZ.
 Poskytuje extrémne dlhodobý účinok.
 Má najširšie registrované spektrum 
účinku v porovnaní s  fungicídmi z  rovna-
kej skupiny. 



Ochrana pred chorobami je v prvom 

rade založená na preventívnom ošet-

rení v čase, kedy ešte nedošlo k napad-

nutiu patogénom, alebo je rozvoj cho-

roby ešte len v začiatkoch. Platí to pre 

každú plodinu, obilniny nevynímajúc.

Správne načasovanie, kľúč k úspechu
Mgr. Katarína Dikáczová; Syngenta Slovakia s.r.o.

Dlhodobá ochrana porastov s Elatus™ Era

T1–T1+ 

BBCH 31–33

T2–T2+ 

BBCH 37–45

T3 

BBCH 61–65

Pozitívne vplýva na zelenú listovú plochu a optimálny 

fyziologický stav porastu.

Veľmi dôležité ošetrenie na ochranu predovšetkým 

vlajkového listu.

V tomto termíne maximálne využijete potenciál produktu: 

predĺžite čas vegetácie, čo bude viesť k navýšeniu úrody.

Maximálna ochrana a dlhšie zelený vlajkový list sa pozítivne 

prejaví aj na výške úrody.

Zastaví šírenie chorôb a ochráni rastliny pred novou infek-

ciou. V tejto fáze pomôže predovšetkým proti steblolamu 

a listovým škvrnitostiam. V prípade silného tlaku múčnatky 

vám odporúčame aplikovať spolu s partnerom (Archer).

Porast ošetríte proti listovým škvrnitostiam (septóriám, 

hrdziam, helmintosporiózam, hnedej a rynchospóriovej 

škvrnitosti). Spoľahnúť sa môžete na dlhodobý účinok.

V tomto termíne ho použite na ošetrenie proti klasovým 

chorobám vrátane fuzarióz klasov, na reguláciu listových 

škvrnitostí na horných listových častiach.

Rozsah použitia a dávkovanie prípravku ElatusTM Era

Plodina Škodlivý činiteľ Aplikačná dávka Ochranná doba

Pšenica setá*
hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy, 

fuzariózy klasov

0,75–1,0 l/ha AT

Pšenica tvrdá*

Pšenica špaldová*

Jačmeň*

hnedá škvrnitosť jačmeňa, 

rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, 

ramuláriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná

Raž* hrdze, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy

Tritikale* hrdze, septoriózy, rynchospóriová škvrnitosť

* ozimná aj jarná
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Rentabilita

Spoločnosť RWA SLOVAKIA prináša aj v tomto 
roku ucelenú ponuku produktov listovej výži-
vy a biostimulačných látok, ktorá je zostavená 
pre potreby širokého okruhu používateľov, 
od štandardných podmienok, cez aplikáciu 
vo vinohradoch až po ekologické poľnohos-
podárstvo. Napriek tomu, že ponuka listo-
vých hnojív je už v  súčasnosti veľmi boha-
tá, je potrebné pristupovať k nej s rozvahou 
a zamerať sa na produkty osvedčených vý-
robcov a dodávateľov. Vo všeobecnosti v lis-
tovej výžive platí, že 1 + 1 = 3. Znamená to, že 
jednotlivé zložky listového hnojiva sa musia 
navzájom dopĺňať, podporovať osvojovanie 
rastlinou a v prípade, že hnojivo obsahuje aj 
biostimulačné látky, mala by biostimulačná 
zložka podporovať príjem nutričnej zložky. 
Výsledkom by mal byť už spomínaný tzv. sy-
nergický efekt (1 + 1 = 3).

Biostimulácia moreného osiva

Pri morení osiva treba dať do pozornosti sti-
mulačný pomocný prípravok na organickom 
základe, ktorý pôsobí ako aktivátor klíčenia 
so stimulačným účinkom na zakoreňova-
nie a počiatočnú fázu rastu rastlín. Jedná sa 
o  produkt z  nášho exkluzívneho portfólia 
určený na biostimuláciu moreného osiva. 
Rokoaktiv® je prípravok na báze aminokyse-
lín zo spracovaného bielkovinového materiá-
lu, obohatený o humínové kyseliny a mikro-
živiny. Podporuje rozvoj klíčnych korienkov 
a  zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie 
a  rastový stimul. Je miešateľný so všetkými 
registrovanými moridlami. Aplikujeme v dáv-
ke 4–6 l/t osiva. Dôležitým benefi tom je jeho 
registrácia medzi prípravkami schválenými 
pre použitie v ekologickom poľnohospodár-
stve. Jedná sa o  slovenský výrobok, takže 
jeho kúpou a používaním zároveň podporí-
me jeden druhého.

Listová výživa

Nepredvídateľné zmeny počasia sú v súčas-
nosti jedným z najvýznamnejších faktorov, 
ktoré sa podieľajú na výsledku, ktorý na poli 
dosahujeme. Väčšina zákazníkov RWA SLO-
VAKIA mala počas posledných rokov pozi-

tívne skúsenosti s jesennou aplikáciou listo-
vých hnojív s cieľom podporiť zakorenenie 
a bezpečné prezimovanie porastov. Výsledok 
bude možné voľným okom pozorovať už za 
krátky čas pri inventarizácii porastov na jar. 
Sortiment listovej výživy RWA SLOVAKIA je 
obohatený o  novinky z  exkluzívneho por-
tfólia - kvapalné dusíkaté hnojivo Nutrino® 
a listové hnojivá Quantum®

Nutrino® 

 vysoko účinné roztokové hnojivo s  riade-
ným uvoľňovaním dusíka (uvoľňovanie 
6–8 týždňov),
 obmedzuje riziko popálenia listov a zlep-
šuje využitie dusíka na mimoriadne vyso-
kú hladinu 85–95 %.

Quantum® Boron Active

 listové hnojivo, ktoré odstraňuje nedosta-
tok bóru,
 vhodný do všetkých druhov jednoročných 
a viacročných plodín a kultúr,
 zvyšuje odolnosť rastlín proti stresu z ne-
dostatku vlahy,
 predlžuje trvanlivosť a  skladovateľnosť 
ovocia.

Quantum® Ultra Complex

 kvapalné hnojivo NPK,
 stimulácia fyziologickej aktivity rastlín 
v kritických fázach rastu,
 rýchle doplnenie nedostatku živín,
 okrem NPK obsahuje aj mikroprvky.

Quantum® Ultra Zinc 117

 jednoprvkové hnojivo na odstránenie ne-
dostatku zinku v porastoch poľných plo-
dín, zeleniny, ovocia, viniča a chmeľu,
 môže sa aplikovať s kvapalnými dusíkatý-
mi hnojivami a aj prípravkami na ochranu 
rastlín.

Lebosol®

 super-koncentráty živín od nemeckého 
výrobcu s 20 ročnou tradíciou,
 riešenie špecifi ckých požiadaviek na vý-
živu rastlín,
 výborná miešateľnosť v tank-mixoch.

Rokohumin®

 vyrobené z bielkovinového materiálu bo-
hatého na živiny,
 výživa a biostimulácia porastu jedným ťa-
hom (aminokyseliny/humínové kyseliny),
 znížte dávku DAM 390 o 20–25 % a v tejto 
hodnote primiešajte do tank-mixu hektá-
rovú dávku hnojiva Rokohumin - dosiah-
nete výborný ekonomický efekt.

Algavit®

 listové hnojivo z morských rias,
 komplex bioaktívnych látok s biostimulač-
ným účinkom,
 prirodzená forma živín, aminokyselín, mi-
nerálnych látok a rastlinných hormónov,
 intenzívna tvorba koreňovej sústavy, pod-
pora odnožovania.

Novinka v oblasti starostlivosti 

o kukuricu - Nutrino® Maxx

Program účinnej vysoko bezstratovej výživy 
dusíkom (N), doplnený podľa potreby ďalšími 
listovými hnojivami, biostimulantami a prí-
padne i prípravkami na ochranu rastlín - fun-
gicídy a insekticídy. Technológia prihnojenia 
dusíkom Nutrino® Maxx rieši prihnojenie po-
rastov kukurice v rastovej fáze s maximálnou 
potrebou živín bez ohľadu na vlhkostné po-
mery v pôde, pôdne antagonizmy a nežia-
dúce stimulácie pri príjme živín a bez rizika 
popálenia listovej plochy. Cielená aplikácia 
dusíka je taktiež účinným nástrojom k riade-
niu dusíkovej bilancie podľa potreby poras-
tu kukurice pri minimálnych stratách dusíka. 
Technológia Nutrino® Maxx dovoľuje až 8× 
znížiť dávku močoviny pred siatím kukurice, 
a to podľa miestnych podmienok a požiada-
viek na dodržanie celkovej bilancie dusíka.

Mnohí z  vás si kladú otázku koľko a  akým 
spôsobom investovať do výživy či ochrany 
rastlín. Kontaktujte našich obchodných zá-
stupcov  a využite možnosť získať zaujímavé 
podmienky pri našich RWA - exkluzívnych 
produktoch. Som presvedčená, že je z čoho 
vyberať.



Na Slovensku začína RWA SLOVAKIA už svoju 23. jarnú sezónu. Prácu v obcho-

de a prvovýrobe nie je možné porovnávať, pretože každá má svoje vlastné 

špecifi ká a náročnosť. Obe sú však navzájom previazané a  jedna bez druhej 

nemôže existovať. Pre RWA SLOVAKIA je 23. rok pôsobenia na slovenskom 

trhu obrovským záväzkom do ďalšieho obdobia. Vždy si stojíme za tým, že na 

prvom mieste je výsledok - obojstranná spokojnosť, či už pri dohadovaní cien 

na vstupy alebo pri uzatváraní zmlúv na odber agrokomodít.

Každé Euro rozumne investované do správneho 
výberu výživy sa niekoľkonásobne vráti
Ing. Emília Švecová; RWA SLOVAKIA
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Obilniny - fungicídy

Fungicíd    Formulácia

obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku FRAC

Obmedzenie Zástupca

Povolenie v obilninách*
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}

Povolenie proti chorobe

Dávka prípravku na 1 ha / postreková kvapalina / ochranná doba (dni)

Pš
en

ic
a

Ja
čm

eň

Tr
it

ik
al

e

Ra
ž

O
vo

s

Choroby pät stebiel 
Múčnatka trávová

Blumeria graminis

Septória plevová

Septoria nodorum

Septória pšenicová

Septoria tritici
Septoriózy raž

ACALUX 250 EW  EW

250 g/l tebuconazole 3

PHO|SPe MV-servis

PO
2

{21}

AFFIX SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe UPL 

P J T R O
2

{min. 14}

1,0 l

100–300 l

OD 35

1,0 l

100–300 l

OD 35

AFRODYTA 250 SC SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|Spe MV-servis

PO
2

{min. 14}

0,8–1,0 l

200–300 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–300 l

OD 35

AGORA DUO SC

175 g/l prothioconazole,  3

150 g/l trifl oxystrobin 11

PHO|SPe MV-servis

P J T RO 2

1,0 l

200–400 l

OD 35

1,0 l

200–400 l

OD 35

0,7–1,0 l

200–400 l

OD 35

0,7–1,0 l

200–400 l

OD 35

AGROZOL EW

250 g/l tebuconazole 3

SPe Agrofert

PO JJ T RO 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

AM EXTRA PLUS SC

200 g/l azoxystrobin,  11

80 g/l cyproconazole 3

PHO AM-AGRO

P JJ RJ
2

{min. 21}

0,5–0,75 l

200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l

200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l

200–400 l

OD 35

AMISTAR SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe Syngenta 

PO JJ 1

PO 0,8–1,0 l 

JJ 1,0 l

200–400 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–400 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–400 l

OD 35

ANISTA SC

250 g/l azoxystrobin 11

 RWA

PO JJ 1

PO 0,8–1,0 l 

JJ 1,0 l

200–400 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–400 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–400 l

OD 35

ARCHER EC

750 g/l fenpropidin  5

SPe Syngenta

PO JJ
2

{21–28}

0,75 l

250–400 l

OD 42

ARTEMIS EC

150 g/l fenpropidin,  5

200 g/l prochloraz,  3

100 g/l tebuconazole 3

PHO|SPe ADAMA

P J T R O
2

{21–28}

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

ASPIRE SC

60 g/l metconazole 3

 AM-AGRO

PO J 2

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

ASTROBIN 250 SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe RWA

PO J
2

{10–21}

0,8 l

200–400 l

OD 35

0,8 l

200–400 l

OD 35

0,8 l

200–400 l

OD 35

ATLAS S EC

200 g/l proquinazid 13

 Corteva Agriscience

PO JJ 2× 0,25 l/ha

0,25 l

100–500 l

TM 0,1–0,15 l

OD 42

AZAKA SC

250 g/l azoxystrobin 11

PHO|SPe FMC Agro

P J T R O
2

{min. 10}

1,0 l

200–300 l

1,0 l

200–300 l

1,0 l

200–300 l

Pri použití prípravku je potrebné sa riadiť platnou etiketou, ktorá je súčasťou každého balenia prípravku na ochranu rastlín 
a platným Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín v Slovenskej republike.
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Povolenie proti chorobe

Dávka prípravku na 1 ha / postreková kvapalina / 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 prúžkovitosť 

jačmeňa

Pyrenophora 

graminea

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa / ovsa  

Pyrenophora 

teres / avenae

Ramuláriová 

škvrnitosť jačmeňa

Ramularia 

collo-cygni

Rynchosporiová 

škvrnitosť 

Rhynchosporium 

secalis

Černe

Cladosporium spp.

Fuzariózy klasov 

Fusarium spp.

0,8 l

200–400 l

OD 28

29,45 €

1,0 l

100–300 l

OD 35

1,0 l

100–300 l

OD 35

1,0 l

100–300 l

OD 35

1,0 l

100–300 l

OD 35

53,22 €

0,8–1,0 l

200–300 l

OD 35

44,66–58,33 €

1,0 l

200–400 l

OD 35

0,75 l

200–400 l

OD 35

0,75 l

200–400 l

OD 35

1,0 l

200–400 l

OD 35

51,21–73,16 €

0,75–1,0 l

200–400 l

OD 35

18,32–24,42 €

0,5–0,75 l

200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l

200–400 l

OD 35

0,5–0,75 l

200–400 l

OD 35

34,44–51,66 €

PO 0,8–1,0 l 

JJ 1,0 l

200–400 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–400 l

OD 35

76,09–95,11 €

PO 0,8–1,0 l

JJ 1,0 l

200–400 l

OD 35

0,8–1,0 l

200–400 l

OD 35

58,4–73,0 €

32,31 €

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

1,5–2,0 l

200–400 l

OD 42

47,94–63,92 €

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

1,0–1,5 l

200–600 l

OD 42

39,49–59,24 €

0,8 l

200–400 l

OD 35

0,8 l

200–400 l

OD 35

0,8 l

200–400 l

OD 35

0,8 l

200–400 l

OD 35

39,20 €

36,77 €

1,0 l

200–300 l

1,0 l

200–300 l

1,0 l

200–300 l
56,20 €

Obilniny - 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




