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Ochrana repky ozimnej v jesennom
období a jej špecifiká
Ing. Peter Bokor, Ph.D.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Repka ozimná patrí v súčasnosti k poľnohospodárskym plodinám, na ktorých sa
vyskytuje počas celej vegetačnej doby pomerne široké spektrum patogénnych
organizmov a poškodzuje ich veľa škodcov. Z tohto dôvodu môže zanedbanie
ochranných opatrení viesť k nevyčísliteľným stratám. Časté používanie insekticídnych a fungicídnych prípravkov sa stalo významnou súčasťou pestovateľskej
technológie repky. Pri pestovaní repky ozimnej sa niektoré fungicídy v jesennom
období využívajú nielen na ochranu proti patogénom, ale aj na reguláciu rastu.
Nielen používanie chemických prípravkov,
ale aj využitie ostatných princípov integrovanej ochrany rastlín sú veľmi dôležité
k zníženiu rizika výskytu škodcov a chorôb.
Z preventívnych ochranných opatrení je dôležité dodržiavať všeobecne platné a známe
agrotechnické zásady, ku ktorým patrí dodržanie osevného postupu, správne striedanie plodín, minimálny odstup 4 rokov medzi
zasiatím repky na tom istom pozemku, likvidácia výdrvu, správny termín sejby, optimálny výsevok, dôkladné zničenie pozberových
zvyškov kvalitnou orbou. Dôležitý je tiež výber pozemku, s dobrou pôdnou štruktúrou,
optimálnou úpravou pozemku pred sejbou,
udržiavanie porastov repky v nezaburinenom stave a harmonická výživa, s dôrazom
na obsah prístupného fosforu a draslíka. Veľmi dôležité je aj používanie moreného osiva.
V praxi však niekedy nie je možné všetky
tieto zásady dodržať a pestovateľ je rôznymi
okolnosťami, napríklad vplyvom extrémnych

výkyvov počasia alebo nedostatku ﬁnančných prostriedkov, nútený veľakrát takéto
zásady porušiť (vynechanie orby pri extrémnom suchu, využitie minimalizačných technológií, nehnojenie fosforom i draslíkom, zlé
odburinenie pozemkov a pod.). Rovnako pri
vysokom zastúpení olejnín v osevných postupoch sa často na rovnaké pozemky dostanú rastliny (slnečnica, repka), ktoré ohrozujú
rovnaké patogénne organizmy (Sclerotinia
sclerotiorum).
V posledných rokoch je zakladanie porastov
repky ozimnej na väčšine územia Slovenska
ovplyvnené najmä nedostatkom zrážok.
Semená sú po zasiatí dlhú dobu v pôde, repka neskoro, zle a nerovnomerne vzchádza.
V pôde môžu byť semená inﬁkované rôznymi
patogénmi spôsobujúcimi padanie klíčiacich
rastlín. V prípade dlhého vzchádzania sa zvyšuje riziko poškodenia rastlín. Neskoro vzídené rastliny sú pomerne malé, slabo vyvinuté,
so slabým koreňovým krčkom a pri silnej-

Obr. 1: Rastlina repky po poškodení vegetačného vrcholu larvami krytonosa čierneho
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ších mrazoch hrozí riziko vyzimovania. Slabé
rastliny môžu byť počas jesene a zimy ľahšie
inﬁkované patogénmi (napr. Phoma lingam)
a po prezimovaní, ak neodumrú môžu mať
výrazne poškodené koreňové krčky a korene
(fómová hniloba koreňov a stonky).
Slabšie rastliny nedokážu odolávať prenikaniu patogéna Phoma lingam a rozšíreniu
infekcie do koreňového krčka v jesennom
období a korene rastlín môžu byť výrazne
poškodené. Do stoniek a koreňov patogén
postupne prerastá cez listovú stopku z listov.
Listy sú ako prvé inﬁkované patogénom Phoma lingam vreckaté štádium Leptosphaeria
maculans, ktorý spôsobuje fómovú hnilobu
koreňov a stonky repky. Na listoch sa najskôr
objavia sivohnedé škvrny s tmavým okrajom.
Stred škvrny nekrotizuje, hnedne a na škvrnách sa vytvára veľké množstvo drobných,
čiernych bodkovitých útvarov - pykníd. A následne patogén prerastá z listov do stoniek
a koreňov. Rýchlosť prerastania patogéna
cez listovú stopku závisí najmä od teploty. Pri
teplotách 15–20 °C môže huba prerásť 5 mm
za deň a pri teplotách 3–5 °C prerastá rýchlosťou 1 mm za deň. To znamená, že aj pri
nízkych teplotách dokáže patogén prerásť
až do koreňového krčka za niekoľko týždňov.
Rozvoj ochorenia a prerastanie patogéna
podporujú najmä vyššie úhrny zrážok v septembri a v októbri. Za vhodných podmienok
sa dokáže fómová škvrnitosť rozšíriť z ojedinelých ohnísk na celý porast za dva týždne.
Aj mierne zimy bez dlhších mrazových období, aké sa v našich podmienkach v posledných rokoch vyskytujú, podporujú priebeh
choroby. Na jar dochádza k prenikaniu patogéna hlbšie do stonky, narušeniu vodivých
pletív, a núdzovému dozrievaniu rastlín.
Fungicídna ochrana repky v jesennom období je nevyhnutná v prípade objavenia sa
symptómov napadnutia rastlín hubou Phoma lingam na listoch. Uvádzaný prah škodlivosti pre jesennú aplikáciu fungicídov je podľa rôznych metodík 10–20 % resp. 35–45 %
rastlín, na ktorých sú listy so symptómami
fómovej škvrnitosti. Dôležité je sledovať aktuálny zdravotný stav najmä neskôr zasiatych
alebo neskoro vzídených porastov. Ošetrenie
na ochranu porastov proti fómovej hnilobe
sa v praxi väčšinou kombinuje s reguláciou
porastu. V prípade skôr zasiatych porastov
a pri riziku prerastania repky sa odporúča použiť fungicídy, s účinnými látkami tebucona-
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Pred žatvou repky - posledný krok,
ktorý sa oplatí
Ing. Mária Lichvárová; F&N Agro Slovensko, spol. s r.o.
Aj vo vegetačnom ročníku 2015–2016 pestovateľov repky potrápili nemalé problémy.
Extrémne suché až tropické letné počasie sťažovalo v jeseni prípravu pôdy a zakladanie nových porastov. Následné pretrvávajúce sucho
spôsobovalo obrovské problémy pri vzchádzaní repky a následnom herbicídnom či fungicídnom ošetrení. Na mnohých lokalitách išli repky
do zimy veľmi zle a nerovnomerne vzídené,
preriednuté a vo veľmi slabom kondičnom
stave. Extrémne nízke januárové teploty na
východe a strede Slovenska v kombinácii s holomrazmi neprispeli k zlepšeniu situácie, skôr
naopak. V jarnom období boli niektorí pestovatelia nútení takto poškodené a vývojovo slabé porasty zaorať. Prekvapujúco nízke teploty
koncom apríla (až do -10 °C) spôsobili nemalé škody na poľnohospodárskych plodinách
(repky nevynímajúc), hlavne pestovateľom na
strednom a západnom Slovensku. V tých lokalitách, kde tento súhrn faktorov nemal taký
výrazný vplyv, sú repky v dobrom kondičnom
a zdravotnom stave a dávajú predpoklad dobrej úrody. Je to nielen vďaka „štastene“, ale aj
vďaka riadeným vstupom, ktoré pestovatelia
doteraz v porastoch repky urobili.

Sme tesne pred zberom úrody, kedy je potrebné z hľadiska kvality a výšky úrody urobiť posledný krok - pripraviť porasty na bezproblémový zber s minimalizáciou strát.
Spoločnosť F&N Agro Vám aj tohto roku ponúka osvedčené riešenia pri predzberovom
ošetrení porastov repky. V systéme plánovaného zberu repky zohráva významnú úlohu prípravok Spodnam DC (pinolene 555,4 g/l). Je to
pomocný prípravok určený na zníženie predzberových a zberových strát. Spodnam DC
aplikovaný na rastliny pôsobením vzduchu
polymerizuje a vytvára polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje vysychanie šešúľ a ich
prirodzené dozrievanie, ale neprepúšťa vodu
opačným smerom, to znamená späť do rastliny. Vytvorená membrána zabraňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysychaniu šešúľ,
ktoré zapríčiňujú ich pukanie. Spodnam DC
nie je len klasické „lepidlo“. Okrem účinnej
látky pinolene obsahuje ako pridanú hodnotu
navyše auxíny, vitamíny, aminokyseliny a rastové hormóny, ktoré zabezpečujú rovnomernosť dozrievania, prispievajú k zvyšovaniu
HTS, zvyšovaniu % oleja a k celkovému náras-

tu hektárových úrod. Prípravok je vhodné aplikovať v dobe keď 50 % šešúľ mení farbu z tmavozelenej na žltozelenú, t.j. asi 3 týždne pred
predpokladaným zberom. Najneskorší termín
ošetrenia je vtedy, keď sú šešule žlté, ale sú
ešte pružné. Odporúčaná dávka pri sólo aplikácii Spodnam DC je 1,25 l/ha. Clinic (glyphosate-IPA 480 g/l) aplikovaný v rámci predzberovej prípravy je určený nielen na likvidáciu
prerastených burín, ale aj na pozvoľné dozretie
nevyrovnaných porastov a na bezproblémový
zber šešúľ v spodných poschodiach, ktoré inak
zvyšujú vlhkosť, % nečistôt a celkové straty.
V špičkových porastoch odporúčame aplikáciu
Clinic 2,0 l/ha + Spodnam DC 1,0 l/ha. Pri zaburinených porastoch je vhodné Spodnam DC
aplikovať v tank-mixe s Clinicom (cca 2 týždne pred zberom) v odporúčanej dávke Clinic
3,0–4,0 l/ha + Spodnam DC 1,0 l/ha.
Veríme, že s predzberovou aplikáciou prípravkov F&N Agro zvládnete zber repky ľahšie, bez
väčších strát a v dobrej kvalite. Dosiahnutá
vysoká proﬁtabilita z pestovania repky bude
určite najlepšou stimuláciou do novej sezóny.


Komplexná ochrana repky
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Fungicídy
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Altiplano DAM

Circuit SYNCTEC

Clinic®

Účinná látka: 400 g/kg napropamide,
35 g/kg clomazone

Účinná látka: 40 g/l clomazone,
300 g/l metazachlor

Účinná látka: 480 g/l glyphosate IPA,
(360 g/l glyphosate)

Command® 36 CS

Gramin

Quiz

Účinná látka: 360 g/l clomazone

Účinná látka: 50 g/l D - (+) quizalofop-ethyl

Účinná látka: 500 g/l metazachlor

Mystic®

Tazer® 250 SC

Účinná látka: 250 g/l tebuconazole

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

®

Insekticídy Fury 10 EW
Účinná látka: 100 g/l zetacypermethrin

Kaiso Sorbie

Regulátor rastu
Spodnam® DC

Účinná látka: 50 g/kg lambda-cyhalothrin

Účinná látka: 555,4 g/l pinolene

®

Konzultujte s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia!
Ing. Barbora Kyzeková
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk

Ing. Ladislav Závodský
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk

Pred žatvou repky - posledný krok, ktorý sa oplatí

Ing. Marián Macko
0948 979 399
macko@fnagro.sk

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk

F&N Agro Slovensko spol. s r.o.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29
fnagro@fnagro.sk, www.fnagro.sk
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Technológia Clearfield®
v ozimnej repke 2016
Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF
foto: 3 - L. Svatoň, 4 - J. Kakuta
V Slovenskej republike ste sa mohli stretnúť
v uplynulých dvoch sezónach s v mnohých
smeroch inovatívnym systémom pestovania
repky ozimnej - systémom Clearfield®. Ide
o kombináciu vysoko účinného selektívneho
herbicídu Cleravis® a výkonných CL hybridov
repky. Toto tandemové riešenie vám ponúka vysoko efektívny systém kontroly burín.

Obr. 1: Vľavo ošetrené Cleravis® + Dash® HC
čistý porast, červeno ohraničená plocha,
kde bol herbicíd vynechaný

Technológia Clearﬁeld® ponúka to najdôležitejšie - ekonomicky výhodné pestovanie
repky ozimnej a to z nasledujúcich dôvodov:
1. Vysoká účinnosť na najdôležitejšie dvojklíčnolistové buriny (vrátane kapustovitých a pakostov) a zároveň účinnosť na
výmrv obilnín jediným herbicídnym ošetrením.

Obr. 2: Vyrovnaný porast Clearﬁeld® hybridu
repky Veritas CL (ZD Hrotovice 15. 4. 2016)

Obr. 3: Na pohľad krásny porast vľavo je
z polovice tvorený repicou - naľavo konvenčná
technológia, napravo technológia Clearﬁeld®,
kde po aplikácii herbicídu Cleravis® + Dash® HC
zostala iba pestovaná CL repka
2. Účinnosť na výmrv konvenčnej repky
z pôdnej zásoby, ktorý sa stáva čím ďalej
väčším problémom. Využitím technológie
Clearﬁeld® sa zbavíte výmrvu konvenčnej
repky, čím si zaistíte rovnomernosť porastu, bez burinnej repky, ktorá odčerpáva
živiny, vodu, zaberá priestor a má tretinový výnos.
3. Účinnosť na burinnú repku - Technológia
Clearﬁeld® sa stala riešením pre podniky
s pozemkami zaburinenými ťažko ničiteľnou repicou, ktorá takmer znemožňuje
pestovanie konvenčnej repky (obr. 3).
4. Clearﬁeld® hybridy sú vysoko odolné k reziduám sulfonylmočovín s dlhou perzistenciou v pôde, ktoré boli použité v predplodine. Pre prax to znamená optimálne
využitie genetického potenciálu pestovaného Clearﬁeld® hybridu repky aj na pozemkoch s prítomnosťou týchto reziduí.
Pestovanie konvenčného hybridu na takomto pozemku býva takmer nemožné
(obr. 4)
5. Vysoký výnosový potenciál Clearfield®
hybridov repky ozimnej - Z viacročných
pokusov SPZO (Česká republika) s testovaním CL hybridov ozimnej repky je zrejmé,
že do technológie Clearﬁeld® sú k dispozícii veľmi výkonné hybridné odrody, ktoré
môžu konkurovať konvenčným hybridným odrodám. Tieto vlastnosti technológie Clearﬁeld® sú v čoraz väčšej miere
potvrdzované praxou priamo na podnikoch a stávajú sa jednoznačným predpokladom pre zvyšovanie výmery Clearﬁeld®
technológie.


Obr. 4: Pestovanie konvenčného hybridu na pozemku s reziduami sulfonylmočovín s dlhou perzistenciou v pôde
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Cleravis

®

POZOR!
Zvýhodnená ponuka:
40 l + 10 l GRÁTIS.

Čisté pole – jedinou správne načasovanou
aplikáciou vyriešite všetky buriny i výmrv
Záruka stabilných a vysokých výnosov
i v podmienkach, kedy bežný hybrid môže zlyhať
Ponuka kvalitných CL hybridov

www.agro.basf.sk
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Sultan Top
Ing. Štefánia Štefeková; ADAMA Slovensko

Flexibilnejší základ
herbicídnej ochrany repky

Zvyšujúce sa ceny repky v poslednom období a vyhliadky na dobrú úrodu z nej
opäť po dvoch rokoch robia zaujímavú a proﬁtabilnú plodinu. Aj keď jeseň
2015 nebola pre pestovanie repky veľmi priaznivá, mierna zima a priaznivé vlahové podmienky predovšetkým v máji mali vplyv na zahustenie porastov a ani
neskoré mrazy negatívne neovplyvnili očakávania. Cena sa aktuálne v 22 týždni 2016 na burze MATIF pohybuje na úrovni 370–382 €/ha a preto je logické,
že výmery sa už túto jeseň znižovať nebudú. Repka olejná zohráva významnú
súčasť osevných postupov - či už z hľadiska výbornej predplodinovej hodnoty,
ale aj zaujímavej tržnej plodiny. Určite sa ju oplatí pestovať len intenzívne, a to
už od začiatku - od založenia porastu.
V skorých rastových fázach nie je repka konkurenčne silná, preto jej treba poskytnúť štart
bez problémov a podmienky čo najvhodnejšie pre jej ďalší rast a vývoj. Základom
úspešného pestovania je jesenné herbicídne
ošetrenie. V ošetrenom poraste buriny repke
neodoberajú živiny a vlahu, a ich úspešná likvidácia je v mnohých prípadoch jednoduchšia
na jeseň, ako v jarnom období.
Spoločnosť ADAMA ponúka na prvý dôležitý
krok - základné herbicídne ošetrenie porastov repky ozimnej - prípravok Sultan Top komplexný selektívny herbicíd s vysokým
obsahom dvoch osvedčených účinných látok, ktoré tvoria základ herbicídnej ochrany
repky olejnej. Z vyššieho obsahu účinných
látok vyplýva aj väčšia fexibilita použitej aplikácie a vyššia istota spoľahlivého účinku. Je
určený na preemergentnú a skorú postemergentnú aplikáciu.
Zloženie a pôsobenie prípravku: účinnú
látku metazachlór (375 g/l) prijímajú klíčiace
buriny predovšetkým hypokotylom a koreňmi, po vzídení čiastočne listami. Bunkové delenie je inhibované tým, že je spomalená tvorba dlhých reťazcov mastných kyselín. Účinnú
látku quinmerac (125 g/l) buriny prijímajú
predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami. Pôsobenie týchto dvoch účinných látok
vedie k deformáciám listov burín, inhibícii rastu koreňov a výhonkov. Tento prípravok kombinuje prednosti dvoch odlišných mechanizmov účinku a to inhibíciu bunkového delenia
a enzymatickú aktivitu v rastových vrcholoch.

Zvýhodnený nákup
užitočných balíkov
Herbicídny balík do repky olejnej
Sultan Top 60 l
Agil 100 EC 20 l
Zľava 5 % oproti sólo nákupu!

Repka Komplet - kombinovaný
balík do repky olejnej

ších hrúd, v prípade potreby utužená ľahkými
valcami a dostatočná pôdna vlhkosť. Pri prechodnom suchšom období nastupuje účinok
po prvých zrážkach. Výsledkom je vybielenie,
zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.
Dávkovanie: 1,75–2,0 l/ha, na ľahších
pôdach použite spodnú hranicu dávky a na
stredných a ťažkých pôdach zvýšte dávku na
2,0 l/ha. Cena ošetrenia 47,2–53,9 €/ha (priemer cenníkových cien najväčších distribútorov na trhu).
Spektrum účinku: hluchavky, hviezdica prostredná, ježatka kuria, kapsička pastierska,
láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lipnica
ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, rumančeky, veroniky, úhorník,
psiarka roľná, mrlík biely.
Grounded - na ďalšie zlepšenie prípravku
Sultan Top v ťažkých podmienkach je vhodný
TM s pomocnou látkou Grounded. Pôdna pomocná látka je špeciálne vyvinutá na aplikáciu
s pôdnymi herbicídmi. V aplikačnej zmesi výrazne znižuje úlet postrekovej kvapaliny, predlžuje a zvyšuje účinnosť použitého prípravku (najmä počas suchého počasia), zlepšuje
pokrytie pôdy herbicídnym filmom a bráni
splavovaniu herbicídu mimo aktívnej zóny.
Náš tip: Na ľahších pôdach použite vyššiu
dávku 0,4 l/ha Grounded, ktorý zadrží účinnú
látku v aktívnej zóne a pri ťažších humóznych
pôdach nižšiu dávku 0,2 l/ha.

Agil 100 EC 20 l
Orius 25 EW 20 l
Bulldock 25 EC 5 l
Zľava 5 % oproti sólo nákupu!

Výborná ekonomika prípravku Sultan Top je
naviac podporená zvýhodnenými balíkmi
pre ochranu repky. V jesenných balíkoch nájdete okrem toho:
Agil 100 EC - ktorý poskytuje najrýchlejšie
riešenie výmrvu obilnín v dávke 0,4–0,5 l/ha,
trávovitých burín v dávke 0,5–1,2 l/ha a pýru
v dávke 1,0–1,5 l/ha.
Orius 25 EW - jediný prípravok na báze tebuconazolu s oﬁciálne registrovaným morforegulačným účinkom v repke. Ošetrenie
začnite od fázy 4–5 listov v dávke 0,5 l/ha. Pri
každom dalšom liste zvýšte dávku o 0,1 l/ha.
Max. dávka na jeseň je 1,0 l/ha. Samozrejme
okrem toho poskytuje výborný fungicídny
efekt voči fómovej hnilobe.
Bulldock 25 EC - najrazantnejší pyretroid
s širokým spektrom účinku voči všetkým cicavým a žravým škodcom v repke a obilninách, ktorý aplikujte v dávke 0,2–0,3 l/ha.
Využite príležitosť na a šetrite svoje náklady
s užitočnými riešeniami ADAMA Slovensko.
www.adama.com/slovensko/sk


Účinnosť herbicídov v repke
Aplikácia prípravku Sultan Top je veľmi ﬂexibilná. Základom je preemergentná aplikácia
do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a burín.
Aplikačné okno počas sucha možno predĺžiť,
vhodnejšie je použiť skorú postemergentnú
aplikáciu (SPOST), pričom buriny by mali byť
v štádiu klíčnych až 1. páru pravých listov. Aj
pri SPOST aplikácii sa prípravok vyznačuje veľkou selektivitou voči repke. Tak ako pre repku,
aj pre dobré a kvalitné pôsobenie prípravku je
dôležitá príprava pôdy, na povrchu bez väč-
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Metlička obyčajná





Výmrv obilnín





Pýr plazivý
Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Agil100 EC v dávke 0,5–0,8 l/ha.
Miešateľnosť: prípravok je miešateľný s graminicídom Agil 100 EC, s insekticídom Bulldock 25 EC a s DAM 390

Sultan Top - flexibilnejší základ herbicídnej ochrany repky
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RWA
VÝHODNE

Nenechávajme nič na náhodu
Patrik Ciklaminy; RWA Slovakia spol. s r.o.

Predzberové a strniskové aplikácie
Prichádza obdobie kedy porasty repky vstupujú do svojej poslednej fázy a nastáva čas
pripraviť sa čo najlepšie na zberové práce.
Keďže pri repke hovoríme o prvých tržbách
pre pestovateľov, základom je nič nenechať
na náhodu. Po nepríjemnom prekvapení
v podobe neskorých jarných mrazov to vyzerá na vcelku slušné trhové ceny, ktoré majú
ešte stále stúpajúci charakter. Na druhej strane však výška vstupnej investície do porastu
je pri repke nastavená tak, že ponechanie
vecí na náhodu je neprípustné či už v oblasti
výživy, ochrany alebo prípravy na zber.

Pripravte správnym spôsobom
porast na zber
Príprava porastu na zber je posledným zásahom, ktorým môžeme vyťažiť maximum z 10
mesačnej práce, avšak prípadným nesprávnym rozhodnutím môžeme veľmi negatívne
ovplyvniť výšku úrody i jej kvalitu. RWA Slovakia aj v tomto roku prichádza s komplexnou ponukou osvedčených prípravkov určených na predzberové a strniskové aplikácie.
V týchto dňoch sa pestovateľom dostáva do
rúk akciová ponuka so zníženými základnými
cenami, pri ktorých sú poskytované odberateľské zľavy podľa podmienok dohodnutých
s konkrétnym regionálnym zástupcom.
Správny výber a kombinácia prípravkov
umožní:

zlikvidovať buriny pri maximálnej listovej
ploche a uľahčiť zber,

zladiť dozrievanie v prípade odlišných
hybridov/línií a presnejšie plánovať zberové práce,

zamedziť navlhnutiu šešúľ a znížiť zberovú vlhkosť,

predchádzať predzberovým a zberovým
stratám (maximalizovať výnos),

v neposlednom rade neskôr prerušiť zelený most a uľahčiť spracovanie pôdy.

Listová výživa
Nevyhľadávajme lacné riešenia
za každú cenu
Trh s listovými hnojivami dosahuje v súčasnosti svoje maximá, kedy je ich použitie výrazne
podporené extrémnym výkyvom teplôt a nemožnosťou predpovedať akýkoľvek rovnomerný vývoj počasia. Odborníci z praxe i predajcovia sa zhodujú v názore, že je potrebné
pochybovať o „zázračných produktoch“, ktoré
sľubujú 30–40% navýšenie úrody. RWA Slovakia sa od začiatku svojho pôsobenia na trhu
téme listovej výživy intenzívne venuje a kaž-

doročne prináša viaceré osvedčené novinky
v tomto segmente. Vo všeobecnosti platí, že
dobrý tank-mix s listovou výživou dokáže namiešať prakticky každý šikovnejší agronóm, no
napriek tomu je potrebné sledovať vývoj v tejto oblasti, zvažovať jednotlivé kombinácie živín a nakupovať od osvedčených dodávateľov.

RWA výhodne
V najbližších dňoch bude pravdepodobne
veľká časť pestovateľov aplikovať listovú výživu do porastov kukurice, slnečnice, sóje či
iných plodín. Spoločnosť RWA Slovakia pripravila aj pre tento prípad opäť zaujímavú
ponuku, ktorá zahŕňa viacero kategórií listových hnojív za veľmi výhodných cenových
podmienok. Ponuku tvoria kryštalické vodorozpustné hnojivá Novofert s vysokou nutričnou hodnotou, koncentráty živín v kvapalnej forme od ﬁrmy Lebosol, či už viacerým
dobre známe organicko-minerálne hnojivo
Rokohumin. Akcia je opäť podporená hodnotnými cenami až do výšky 200 €.
Benefity listovej výživy ktoré je možné
ihneď overiť v praxi

intenzívna tvorba jemných koreňových
vláskov a odber živín z pôdy,

dobrá priľnavosť na list a odolnosť voči
rýchlemu zasychaniu,

efekt „1 + 1 = 3“ napríklad v prípade hnojiva
Rokohumin, kedy nutričná zložka (makro +
mikroživiny) je doplnená zložkou biostimulačnou (aminokyseliny, humínové kyseliny).

Skóre 3:0 pre ošetrenú kukuricu

ZVÝHODNENÁ PONUKA
VYBRANÝCH PRODUKTOV
JÚN 2016

GLYFOSÁTY - DESIKANTY LEPIDLÁ
(ZVÝHODNENÉ CENY)
t.OPäTUFWOÏCPOVTZQSFHMZGPTÈUZBEFTJLBOUZ
MJU MJU;%"3."
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LISTOVÁ VÝŽIVA
- AKCIOVÉ CENY
(SLNEČNICA / SÓJA / KUKURICA /
OBILNINY) AKCIA DO 12. 6. 2016
t6OJWFS[ÈMOFIOPKJWPROKOHUMIN
TEBSĲFLPNWIPEOPUFBäEPå
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Tank-mixy a listová výživa
Čoraz častejšie sa v praxi stretávame s pozitívnym ohlasom na pôsobenie listových hnojív
povedzme pri ošetrení prípravkami na ochranu rastlín. Napríklad postemergentná aplikácia herbicídu je svojim spôsobom aj „skúška
odolnosti porastu“. Prevažná časť pestovateľov
kukurice potvrdí, že listová výživa je v tomto
prípade určite dobrým riešením, pretože jej použitím vrátime porastu jeho prirodzenú vitalitu.
V oblasti ochrany proti škodcom RWA Slovakia prichádza po roku opäť s veľmi výhodným balíkom pozostávajúcim z listovej výživy
a prípravku Pyrinex Supreme od spoločnosti
Adama. Nutričný tank-mix s vysokým obsahom zinku, bóru, aminokyselín a humínových
kyselín výrazne zlepší kvitnutie kukurice a ozrnenie šúľkov. Na druhej strane kombinácia
2 najrazantnejších látok v prípravku Pyrinex
Supreme zaručuje okamžitý nástup účinku
a dostatočne dlhé pôsobenie.


TANK-MIX „3 V JEDNOM“
NA OŠETRENIE KUKURICE
t3FHFOFSÈDJBBTJMOâSBTUPWâTUJNVM ROKOHUMIN
t&GFLUÓWOBEÈWLB[JOLV ;O BCØSV #  RWA MAIS MIX®
t;BSVĲFOÈJOTFLUJDÓEOBPDISBOB PYRINEX SUPREME
(ADAMA)

VÝŽIVA + SILNÝ RASTOVÝ STIMUL

OCHRANA PROTI ŠKODCOM

Nenechávajme nič na náhodu

www.rwaslovakia.sk

Osivá a sadba

LG repky - správna voľba
pre vaše polia a ekonomiku
Ing. Ivan Varečka; Limagrain Slovensko

Rozhodovanie na jeseň v roku 2015,
ktorý hybrid repky pestovať bolo určite veľakrát zvažované a diskutované
manažmentmi na jednotlivých poľnohospodárských podnikoch. Ide o prvú
tržnú plodinu, a preto sa vyberalo veľmi precízne. Vyberali sa produkty najmä podľa pestovateľských skúseností,
ale aj na základe vysledkov z pokusov,
hlavne u noviniek.
V pestovateľskom roku 2015/2016 spoločnosť
Limagrain priniesla do produktového portfólia už osvedčené hybridy, ktorých podiel pestovania zaberá viac než 70 %, ale aj ich odrodové línie. Hybridné odrody si každým rokom
ukrajujú svoj väčší podiel, vzhľadom k tomu,
že ukazujú svoju vyššiu výkonnosť v niekoľkoročnom rade za sebou. Okrem úrody, šľachtitelia vedia lepšie stabilizovať významné vlastnosti vplývajúce na stabilitu a výkonnosť.

Arsenal dosiahol v roku 2014 rekordnú úrodu 7,12 t/ha v poloprevádzkovom pokuse
SPZO v Lúčnici nad Žitavou a ako jediný

prekonal magickú hranicu 7 t/ha. I keď išlo
o pokusné pole, pokus bol založený veľkovýrobnou technológiou. Dosiahnutá úroda
je dôkazom potenciálu tejto odrody. Okrem
úrody Arsenal disponuje aj kombinovanou
odolnosťou voči fómovej hnilobe a geneticky podmienenou odolnosťou voči pukaniu šešúľ. Všetky tieto vlastnosti prispievajú
k tomu, že Arsenal možno úspešne pestovať
vo všetkých výrobných oblastiach a podmienkach Slovenska.

Arsenal je mimoriadne vitálna skorá repka
vhodná aj k neskorším výsevom

Na základe výsledkov na svojich poliach,
a taktiež potvrdením výkonnosti v pokusoch,
pestujú uvedený hybrid na podniku Agropo
s.r.o. so sídlom vo Zvončíne. Ing. Rudolf
Izakovič, CSc. aj v tomto pestovateľskom
roku hodnotí tento hybrid veľmi vysoko, keďže repku pestujú na takmer 30 % z ich celkovej výmery 1200 ha. Hlavnými plodinami sú
obilniny, tak ako vo väčšine podnikov na Slovensku. Hybrid Arsenal dosiahol v minulom
roku úrodu vyššiu ako 3 t/ha. I keď podmienky pre zakladanie porastu neboli optimálne,
Arsenal na výmere 54 ha patrí k najvyrovnanejším, najkompletnejším a najmohutnejším.
Je v predlžovacom raste a dáva veľmi dobrý
predpoklad pre sľubnú úrodu. Okrem hybridných odrôd pestujú aj liniové odrody kvôli veľkej heterogenite pôdnych podmienok.
Vzhľadom na výmeru repky v osevnom postupe, kvôli zachovaniu stability úrod v rôznych pestovateľských ročníkoch a aj dosiah-

V ponuke boli už praxou overený hybrid
Artoga, v druhom roku hybrid Arsenal a horúca novinka Astronom. Z odrodových línií na
trh boli dodávané Adriana, Ladoga a Lohana.

Najpestovanejšou repkou sa stal
hybrid Arsenal
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Vývoj Astronomu do BBCH 15 je enormný, mladé rastlinky rýchlo silnie, lepšie odolávajú tlaku
škodcov, skoro sa vytvára listová plocha pre efektívnějšie aplikácie pesticídov.

LG repky - správna voľba pre vaše polia a ekonomiku

nutých výsledkov s hybridnými odrodami,
stojí za úvahu posúdiť rozšírenie hybridov
na úkor línii.
Konkrétne skúsenosti z bežných pestovateľských plôch a aj zo širokej siete poloprevádzkových pokusov dávajú jasný smer
v šľachtení hybridných odrôd pre šľachtiteľov. Spoločnosť Limagrain uvádza pre pestovateľov na slovenský trh hybridné odrody so
stabilne vysokými úrodami, vhodnými pre
široké spektrum pestovateľských podmienok
repky ozimnej.

A čo nové v pestovateľskom roku
2016/17?
V ponuke LG repiek pribudne nová skorá hybridná odroda Alicante. Príjemným prekvapením bude iste pre našich pestovatelov aj
nová líniová odroda Arabella, ktorá dosiahla
v poloprevádzkových pokusoch SPZO, sort. B,
u našich západných sousedov druhú najvyššiu
úrodu. Odroda bola preverená aj v registračných skúškach (ÚKZÚZ ČR, 2012–14). Možno
povedať, že na trh pribudne vysoko úrodná
líniová odroda s najlepšou odolnosťou proti
mrazom a to 93 % (ÚKZÚZ ČR, 2012).
Dokážu šľachtitelia spoločnosti Limagrain posunúť dosiahnuté méty ešte vyššie? Určite áno
a pestovatelia repky ozimnej sa môžu tešiť na
novinky, ktoré prekonávajú očakávania.
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Osivá a sadba

Hybridy ozimnej repky spoločnosti Bayer
presviedčajú svojimi výsledkami
Ing. Ján Hanuska; Bayer

Kto nevyskúša ten sa nepresvedčí. Veríme, že
naše výsledky hybridov ozimnej repky uistia
o dobrej voľbe nielen stálych, ale presvedčia
aj nových zákazníkov v nastávajúcej sezóne.

Stabilným hybridom, ktorý si našiel obľubu
u mnohých agronómov a farmárov v Českej
republike aj na Slovensku je Jumper, ktorý



Graf 1: Priemerné napadnutie verticíliovým vädnutím (Hul, Prašice, 2015)
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Graf 2: Úroda semien v poloprevádzkových pokusoch SPZO 2015
(Bánovce nad Bebravou, Horné Otrokovce, Lúčnica nad Žitavou, Veľké Lovce)
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Ešte stále novinkou od ktorej veľa očakávame v nasledujúcich rokoch je určite Lexer,
vynikajúci vysokoolejnatý hybrid. Lexer je
stredne skorý hybrid z hľadiska dozrievania,
ale kvitnutie má stredne neskoré, čím lepšie odoláva poškodeniu kvetov neskorými
mrazíkmi a suchom. Jesenný vývoj a energia
vzchádzania je rovnomerná bez rizika prerastania a odolnosť prezimovania má najvyššiu z ponúkaných hybridov. Lexer má jednu

Ekonomicky atraktívnou líniovou odrodou
do extenzívnych podmienok je Vittek. Niekoľkoročné skúsenosti s touto odrodou potvrdzujú, že v okrajových a chladnejších
oblastiach pestovania a na ľahkých pôdach
Vittek nikdy nesklame. Jeho význam je
umocnený atraktívnou cenou a teda aj ekonomikou pestovania.

Ako už bolo spomenuté dobre zavedeným
hybridom na Slovensku je Jenifer, ktorá si
získala veľkú obľubu u mnohých pestovateľov vďaka genetickým prednostiam, pre
svoj rýchly počiatočný rast a odolnosť voči
prísušku v kritickej časti rastovej fáze. Veľmi
dobre prezimuje a odoláva aj ostatným abiotickým stresom. Jenifer poskytuje stabilný
výnos a radí sa medzi overené a osvedčené
hybridy v slovenských podmienkach.

DK Extorm

Novinkou v portfóliu je Fencer, vynikajúci vysokoolejnatý hybrid. Fencer je stredne
skorý hybrid s najvyššou odolnosťou proti
napadnutiu fómovou hnilobou. Má rýchly
jesenný vývoj a je možné ho siať aj na konci
agrotechnického termínu. Odolnosť prezimovania má na úrovni špičkového hybridu
Lexer, pričom rastliny sú stredne vysoké s výbornou odolnosťou proti poliehaniu.

Tretím rokom v ponuke je Stepper. Jedná sa
o hybrid, ktorý je vhodný na termíny skoršej
sejby a v optimálnom agrotechnickom termíne, má nižšiu energiu vzchádzania, ale zato
netrpí na prerastanie na jeseň. Rastliny sú
vysoké s nízkym rizikom poliehania pričom
úrodu tvorí najmä vďaka veľmi vysokej HTZ.

Lexer

Ostatné výsledky získané v nezávislých poloprevádzkových pokusoch organizovaných
Zväzom pestovateľov a spracovateľov olejnín na Slovensku potvrdzujú náš výber hybridov, pretože sme získali s hybridom Lexer
1. miesto v úrode repky ozimnej a taktiež
1. miesto v produkcii oleja z hektára medzi
30 hybridmi a odrodami. Hybrid Lexer taktiež dokázal, že je najodolnejší voči napadnutiu chorobou verticíliové vädnutie stoniek
v konkurencii 30 hybridov na dvoch lokalitách v pokusoch organizovaných spoločnosťou Agrada pod záštitou Prof. Vašáka.
V predošlom roku v pokusoch v Huli, ktorý
predstavuje lokalitu v kukuričnej výrobnej
oblasti, sme získali s dvomi hybridmi umiestnenie na 1. a 3. mieste v rámci zberových
výsledkov v porovnaní s 28 hybridmi. Konkrétne sa jednalo o Jumper, ktorý dosiahol
úrodu o 9 % vyššiu a Jenifer, ktorá dosiahla
úrodu o 8 % vyššiu ako bol priemer všetkých
testovaných hybridov. Podobne presvedčili
tieto hybridy aj v poloprevádzkových pokusoch v Prašiciach, ktoré sú zástupcom repárskej výrobnej oblasti, kde Jenifer potvrdila
svoju adaptabilitu a dosiahla o 11 % vyššiu
úrodu a Jumper dosiahol o 4 % vyššiu úrodu ako bol priemer 30 hybridov a odrôd na
tejto lokalite.

má skoršie kvitnutie a aj stredne skorú zrelosť. Jumper získal 1. miesto v úrode medzi
hybridmi v poloprevádzkových pokusoch
organizovaných Zväzom pestovateľov a spracovateľov olejnín v Českej republike v roku
2015 v sortimente hybridov B. Keďže v roku
2014 sa umiestnil v tých istých pokusoch
SPZO celkovo na 2. mieste, potvrdzuje tým
svoju výbornú adaptabilitu na rôzne ročníky
a prírodné podmienky.

z najvyšších odolností voči napadnutiu verticíliovým vädnutím.

Astronom

Spoločnosť Bayer iba pred štyrmi rokmi priniesla do svojej ponuky prvé hybridy a odrody ozimnej repky a už začína zbierať prvé uznania a úspechy
v osivárskej konkurencii.

3,6

Hybridy ozimnej repky spoločnosti Bayer presviedčajú svojimi výsledkami
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Osivá a sadba

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky
z ponuky - jeseň 2016
Výnos oleja (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

























Skorosť

Výnos semien (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

Rok zápisu

Odroda

Názov

SK 2014
SK 2012
SK 2012
SK 2013
SK 2013
SK 2009

H
H
H
H
H
L

SS
SS
SS
SS
SS
SS

H
H
H
H
H
L
L

SS
S
SS
SS
SS
S
SS

































SK 2015
SK 2013
SK 2015
GB 2013

H
H
L
H

SN
SS
SS
S

SK 2015
SK 2014
SK 2016
SK 2012
SK 2010

H
H
H
H
L

SS
SS
SS
SS
S

HTS
(g)

Obsah oleja Glukosinoláty Dĺžka rastlín
(%)
(μmol/g)
(cm)

Bayer
Fencer novinka
Jenifer
Jumper
Lexer
Stepper
Vittek

4,32
4,82
4,8
4,39
5,04
4,04

46,3
44,5
44,2
45,3
44,7
43,4








169
164
159
144
149
174

CANDOR TRADING, s r.o.
ES Anisse
ES Neptune
ES Lauren
Horcal
Hekip
ES Alegria
Quartz

SK 2013
SK 2010
SK 2012
SK 2015
SK 2014
SK 2011
PL 2013

































































































107

110













stredný

10,2
12,9
nízky





44
47,6
45
veľmi vysoký
veľmi vysoký
vysoký
vysoký
vysoký









EURALIS Saaten GmbH - o.z.
ES Imperio novinka
ES Jason
ES Valegro
ES Aquarel









KWS Semena s.r.o.
Alvaro KWS
Gordon KWS
Sergio KWS novinka
Hybrirock
Sherlock































4,07
4,83
4,19
4,96
4,51

111

109

5,14













45,08

15,15

165

Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia
Alicante
novinka

CZ 2015

H

S

113

110

SK 2014

H

SS

109

112

108

111

4,80

44,31

12,3

169

Arabella

CZ 2014

L

SS

105

102

104

101

6,00

43,83

13,7

153

Arsenal

SK 2013

H

S

















Artoga

SK 2010

H

SS

105

104

104

104

5,75

46,86

12,8

146

Archimedes

EU 2015

H

S–SS

























stredne vysoká

Astronom

Monsanto Slovakia, s.r.o.
Dk Exception

CZ 2015

H

SS

stredná

veľmi vysoký

veľmi nízky

DK Exstorm

CZ 2013

H

SS





stredná

vysoký

veľmi nízky

vysoká

DK Exquisite

SK 2009

H

SS





vysoká

veľmi vysoký

veľmi nízky

stredne vysoká

DK Exprit

FR 2013

H

SS





stredná

vysoký

nízky

stredne vysoká

DK Imminent CL

SK 2014

clH

SS





stredný

vysoký

veľmi nízky

vysoká

SS
S
SN
SN
SS
SS
SS
SS
SS

















4,16 g
4,48 g
stredná
6,77 g
stredná
stredná
stredná
stredná
4,66 g

47,5 %
45,7 %
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
45,5 %

11–14,5
12–14
11–14,5
11–14,5
11–14,5
11–14,5
11–14,5
12–14
12–14

155–165
130–140
150–160
150–160
155–165
150–160
150–160
120–130
130–140

Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol. s r.o.
PR46W20
PR44D06
PT211
PT225
PT234 novinka
PT228CL
PT229CL
PX111CL
PX113

12

SK 2012
SK 2013
EU
EU
EU
EU
EU
EU
SK 2015

H
sdH
H
H
H
clH
clH
cl sdH
sdH





















Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2016
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Osivá a sadba

HTS
(g)



























































































































































Skorosť

Výnos oleja (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

Odroda

Výnos semien (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

SK 2014
SK 2012
SK 2016
EU
SK 2013
EU
SK 2014
SK 2008
SK 2013
EU
SK 2016
EU
SK 2011

H
H
H
H
H
H
H
H
H
plH
clH
clH
H

SS
SS
SS
SN
SN
S
S
S
SS
SN
SS
SN
SS

Arazzo
Bonanza
Clarus

EU 2013
EU 2011
EU 2016

H
H
H

SS
SN
S

















































Goya

SK 2008

L

SS

113

101

110

99

4,59

42,00

9,6

180

Graf

EU 2013

H

S-SS

















Labrador

EU 2002

L

N

96

102

92

99

5,95

45,54

10,1

141

Sidney

SK 2013

L

SS

108

97

105

100

5,07

43,80

10,70

141

SK 2014
SK 2011
SK 2009
SK 2011
SK2012
H 2013
EU 2009
A 2014
GB 2011
GB 2011

H
H
L
H
H
H
H
H
H
sdH

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SN
SS

4,84
5,27
5,24
5,25
5,75
5,5
4,72
4,5
5,25
5,2

44,3
44–45
42–43
stredne vysoký
46
43,5
46,1
44,4
stredne vysoký
44,6

16,4
9,5
12,1
vyhovujúci
10,2
13,8
14,1
13,8
vyhovujúci
8,9

150
165
180
165
162

Mazari CS
ES Bourbon
ES Sombrero

EU
SK 2005
SK 2015

H
L
H

SN
SN
SS

46,5
46,3
45,8







5,72
4,70
4,71

10,1
12,5

145
171

Granat

EU 2012

H

S-SN







47





150

Názov

Rok zápisu

Obsah oleja Glukosinoláty Dĺžka rastlín
(%)
(μmol/g)
(cm)

Rapool Slovakia, s. r.o.
Shrek
Marathon
Kuga
Dalton
Mercedes
Sherpa
Oriolus
Rohan
Trumpf
Mentor
Phoenix CL
Veritas CL
Inspiration



SAATBAU

Sempol spol. s r. o.
Admiter
ES Alonso
Chagall
Inspiration
Sensation
Kinetic novinka
Müller 24
Naiad
Peter 29
Ivan 106











































165
160
165
125

SUMI AGRO


102
103



100
100



Syngenta Slovakia s.r.o.
SY Harnas

EU

H

SS





5,4

44,1



SY Cassidy

CZ 2011

H

SS





5,54

46,39

10,51

151

NK Linus

SK 2009

H

SS





5,84

46,2

10,6

149

NK Petrol

CZ 2008

H

SS





4,52

45,63

6

165

Vapiano novinka

SK 2016

L

S





4,15

48,95

11,9

140

NK Morse

CZ 2008

L

SN





4,33

47,34

13,83

143

vysvětlivky: Bayer = Bayer CropScience
KWS = KWS Semena s.r.o.
PIONEER HI-BRED = Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol. s r.o.
Sempol = Sempol, spol. s r.o.
Syngenta = Syngenta Slovakia s.r.o.
Rapool = Rapool Slovakia, s. r.o.
Monsanto = Monsanto Slovakia, s.r.o.
Limagrain = Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia
SUMI AGRO = SUMI AGRO CZECH s.r.o., Organizačná zložka Slovensko
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Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2016

Hodnotenie AM:  - žiadna
 - malý
 - malý až stredný
 - stredný
 - stredný až vysoký
 - vysoký
 - veľmi vysoký, výnimočný, maximálne hodnotenie
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Manuál

Repka ozimná - ošetrenie na jeseň

AUTOR
500 g/l metazachlor
K
PHO|SPe
Dow AgroSciences

SC

Termín aplikácie

 PRE
 SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny
vo fáze klíčnych listov

1

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,0–1,2 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS

BANTUX
400 g/l metazachlor
K
SPe
Sumi Agro

SC

 PRE
 SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny
vo fáze klíčnych listov

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

1,5–2,0 l/300–600 l

Orientačná
cena ošetrenia
1 ha (bez DPH)

Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
HRAC
Obmedzenie
Zástupca

Formulácia

Herbicíd

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Herbicídy

48–64 €

Poznámky k aplikácii

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

™ POST 1,5–2,0 l + graminicídy

1

1,5–2,5 l/200–400 l

40–66 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

40–67 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS, REACTOR 360 CS alebo iný clomazone

BUTISAN 400 SC
400 g/l metazachlor
K
SPe
BASF/AM-AGRO

SC

 PRE
 SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny
vo fáze klíčnych listov

1

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, CLOMATE, COMMAND 36 CS

1,5–2,5 l/200–600 l

™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy

BUTISAN MAX
200 g/l dimethenamid-P,
K
200 g/l metazachlor,
K
100 g/l quinmerac
O
PHO|SPe
BASF

SE

 PRE–SPOST bez ohľadu na fázy u repky,
buriny vo fáze klíčnych listov,
cca do 4–7 dní po sejbe

1

1,8–2,5 l/100–400 l

73–101 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Na ľahších pôdach spodná hranice dávky
• Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

1

2,0 l/200–600 l

82 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Na ľahších pôdach spodná hranice dávky
• Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

1

2,5 l/200–400 l

62 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

BUTISAN STAR

 PRE–SPOST bez ohľadu na fázy u repky,
333 g/l metazachlor,
K
SC
buriny vo fáze klíčnych listov,
86 g/l quinmerac
O
cca do 4–7 dní po sejbe
SPe
BASF/AM-AGRO
Odporúčané kombinácie: ™ POST 2,0 l + graminicídy

CIRCUIT SYNCTEC
40 g/l clomazone,
F
300 g/l metazachlor
K
PHO|SPe
F&N Agro

CS

 PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením
plodiny a burín

CIRRUS CS
360 g/l clomazone
F
Dow AgroSciences

CS

 PRE do 3 dní po sejbe

1

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,0–1,2 l AUTOR

CLERAVIS
17,5 g/l imazamox,
375 g/l metazachlor,
100 g/l quinmerac
PHO|SPe

B
K
O
BASF

SC

Iba odrody s technológiou Clearfield
 POST klíčne listy až 3 pravé listy (BBCH 10–13)
• Dvoukl. buriny 2–4 listy, výmrv obilnín
2–3 listy

SL

 POST od 2. pravého listu repky (BBCH 12)
• Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až
do obdobia začiatku tvorby kvetných pukov,
rumančekovité buriny malá i veľká listová
ružica

CLIOPHAR 300 SL
300 g/l clopyralid

O
Arysta

1

Odporúčané kombinácie: ™ DAM 390

CLOMATE
360 g/l clomazone
F
Agrofert/AM-AGRO

CS

1,5–2,0 l + 1,0 l
DASH/300–400 l

52–69 €

0,35 l/200–400 l

48 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm

• Teplo a vlhko podporujú účinnosť
• Aktívny rast burín

™ POST 0,35 l + graminicídy
 PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením
plodiny a burín

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC

16

• Dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna
vlhkosť
0,2–0,25 l/min. 250 l
26–32 € • Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri
očakávanom nižšom výskyte burín
• Semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 2 cm
™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC

Repka ozimná - ošetrenie na jeseň - herbicídy

1

• Dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna
vlhkosť
0,33 l/200–400 l
34 €
• Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri
očakávanom nižšom výskyte burín
• Semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 2 cm
™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F

Agromanuál • Slovenská príloha • Jún 2016

Manuál

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
Metlička obyčajná

Výmrv obilnín

Fialka roľná

Hluchavky

Horčiak

Hviezdica prostredná

Kapsička pastierska

Lipkavec obyčajný

Mak vlčí

Mliečnik kolovratcový

Mrlík

Nevädza poľná

Pakosty

Peniažtek roľný

Pohánkovec ovíjavý

Prhlica roľná

Rumančeky

Šalát kompasový

Úhorník

Veroniky

Zemedym lekársky

Pichliač roľný

Príjem účinnej
látky

80:20
4–6 mesiacov













































80:20
4–6 mesiacov













































pôda:list %

Reziduálna
účinnosť

™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy (CENTURION PLUS)
80:20
4–6 mesiacov













































80:20
4–6 mesiacov













































80:20
4–6 mesiacov













































80:20
4–6 mesiacov

























































































™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F

5:95
Niekoľko dní

™ PRE 0,2–0,25 l + 2,0 l TERIDOX 500 EC





































































































































Repka ozimná - ošetrenie na jeseň - herbicídy
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Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
HRAC
Obmedzenie
Zástupca

Formulácia

Herbicíd
Termín aplikácie

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

Orientačná
cena ošetrenia
1 ha (bez DPH)

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Manuál

Poznámky k aplikácii

 POST jeseň od vzídenia do 6. pravého listu
repky (BBCH 10–16)
SALSA 75 WG
• Teplo (nad 10 °C )a primerané zrážky a dostatočná
• Cieľové buriny vo fáze klíčnych listov
750 g/kg ethametsulfuron25 g/200–400 l
WG až 1. pár pravých listov, kapustovitéh buriny
1
24 €
pôdna vlhkosť po aplikácii podporujú účinnosť
methyl
B
+ 0,1 % TREND 90
• Aktívny rast burín
až do 2. páru pravých listov
DuPont (MV-servis)
• Salsa je selektívna ku všetkým pestovaným
odrodám repky vrátane Clearfield odrod
Odporúčané kombinácie: ™ POST max. 25 g + fungicídy, insekticídy
™ SPOST 20–25 g + herbicídy na báze metazachlor + 0,1 % TREND 90
™ POST max. 25 g + graminicídy v dávke pre jednoročné trávy a výmrv ™ SPOST 20–25 g + 1,2–1,5 l BUTISAN MAX + 0,1 % TREND 90
obilnín (nekombinujte s ďalšími zmáčadlami a adjuvantami)
™ SPOST 20–25 g + 1,5–2,0 l BUTISAN STAR + 0,1 % TREND 90
 PRE
375 g/l metazachlor,
K
 SPOST repka v štádiu klíčnych listov
SC
125 g/l quinmerac
O
až 4 páru pravých listov (BBCH 10–14),
buriny vo fáze klíčnych listov
SPe
ADAMA
Odporúčané kombinácie: ™ 1,75–2,0 l + 0,2–0,4 l GROUNDED (pôdna pomocná látka)

SULTAN TOP

TERIDOX 500 EC
500 g/l dimetachlor
K
PHO|SPe
Syngenta

EC

1

1,75–2,0 l/200–400 l

75–86 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm
• Na ľahších pôdach spodná hranice dávky

™ POST 1,75–2,0 l + graminicídy

 PRE do 3 dní po sejbe
 SPOST pozemky bez výskytu lipkavca,
buriny max. vo fáze klíčnych listov

2,0 l/400–600 l

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS

55 €

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Na pozemkoch s väčšími hrudami (väčšie ako 5–10 cm),
odporúča se zvýšenie dávky prípravku o 10–15 %
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

™ PRE 1,25 l + 2,0 l COLZOR TRIO

Graminicídy
• Ničenie pýru: optimálny termín pre ničenie pýru plazivého: koniec septembra–1. dekáda októbra, 15–20 cm výška pýru
• Ničenie výmrvu: optimálny termín pre ničenie výmrvu 3.–4. list, tj. cca 3 týždne po sejbe
• Teplota pri aplikácii 10–25 °C
• Dážď 1 hod po aplikácii neznižuje účinnosť

Graminicíd
obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

HRAC Formulácia
Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Max. počet
aplikácií
za vegetáciu

Výmrv obilnín
skorá jeseň

AGIL 100 EC

Ochranná doba (dni)
Jednoročné trávy,
výmrv obilnín

Pýr, trváce trávy

Orientačná
cena ošetrenia
1 ha (bez DPH)

A
ADAMA

EC

1

0,4 l/200–400 l
OD 90

0,5–0,8 l/200–400 l
OD 90

1,2–1,5 l/200–400 l
OD 90

19–71 €

100 g/l propaquizafop
A
PHO
AM-AGRO/ADAMA

EC

1

0,4 l/200–400 l
OD 90

0,5–0,8 l/200–400 l
OD 90

1,2–1,5 l/200–400 l
OD 90

17–65 €

A
Sumi Agro

EC

1 v plnej dávke

0,8 l/300–400 l
OL 120

A
Syngenta

EC

104 g/l haloxyfop-P
A
PHO|SPe
Dow AgroSciences

EC

EC

100 g/l propaquizafop
PHO

ALIGRAM

CENTURION PLUS
120 g/l clethodim

21 €

FUSILADE FORTE
150 g/l fluazifop-P-butyl

0,75 l/200–400 l

1,8–2,0 l/200–400 l

27–71 €

1

0,5 l/200–400 l

1,0 l/200–400 l

21–43 €

1

0,4 l/200–400 l
OD 90

1,2–1,5 l/200–400 l
OD 90

17–65 €

GALLANT SUPER

GARLAND FORTE
100 g/l propaquizafop
A
PHO
Dow AgroSciences
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0,5–0,8 l/200–400 l
OD 90
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Pichliač roľný



Zemedym lekársky

Rumančeky



Veroniky

Prhlica roľná



Úhorník

Pohánkovec ovíjavý































Šalát kompasový

Peniažtek roľný



Pakosty



Nevädza poľná

Mak vlčí



Mrlík

Lipkavec obyčajný



Mliečnik kolovratcový

Kapsička pastierska



Hviezdica prostredná



Horčiak

Hluchavky

30:70
3–4 týždne

Fialka roľná

Metlička obyčajná

pôda:list %

Reziduálna
účinnosť

Výmrv obilnín

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje
Príjem účinnej
látky

™ SPOST 20–25 g + 1,3–1,75 l SULTAN TOP + 0,1 % TREND 90
™ SPOST 20–25 g + 1,5 l TERIDOX 500 EC + 0,1 % TREND 90
™ POST 25 g + 0,2–0,3 l GALERA JESEŇ + 0,1 % TREND 90
80:20
4–6 mesiacov

4–6 mesiacov





































Graminicíd
obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

HRAC Formulácia
Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Max. počet
aplikácií
za vegetáciu

GRAMIN



Výmrv obilnín
skorá jeseň

Ochranná doba (dni)
Jednoročné trávy,
výmrv obilnín

Pýr, trváce trávy

Orientačná
cena ošetrenia
1 ha (bez DPH)

EC

1

0,75 l/300–400 l
OD 110

1,0–1,5 l/300–400 l
OD 110

2,5–3,0 l/300–400 l, DA 1,0 l + 1,0 l
OD 110

17–70 €

EC

1

0,75 l/400–600 l
OD 100

1,0–1,5 l/400–600 l
OD 100

2,5–3,0 l/400–600 l, DA 1,0 l + 1,0 l
OD 100

20–79 €

A
Lucagra

EC

1

0,8 l/200–400 l

1,0–1,5 l/200–400 l

2,0–2,25 l/200–400 l

21–59 €

A
Sharda

EC

1

0,7–1,0 l/200–400 l

1,0–1,5 l/200–400 l

2,0–2,5 l/200–400 l

16–58 €

40 g/l quizalofop-P-tefuryl
A
Agro Aliance

EC

1

0,8 l/200–400 l

1,0–1,5 l/200–400 l

2,0–2,25 l/200–400 l

21–59 €

A
BASF

EC

1

1,0–1,5 l/100–300 l

1,0–1,5 l/100–300 l

4,0 l/100–300 l

26–102 €

A
Arysta

EC

1

0,3–0,4 l/200–400 l
OD 90

0,5–0,75 l/200–400 l
OD 90

1,0–1,5 l/200–400 l
OD 90

13–67 €

A
Alchem

EC

1

0,75 l/300–400 l
OD 110

1,0–1,5 l/300–400 l
OD 110

2,5–3,0 l/300–400 l, DA 1,0 l + 1,0 l
OD 110

17–66 €

50 g/l quizalofop-P-ethyl
A
SPe
F&N Agro

LEOPARD 5 EC
50 g/l quizalofop-P-ethyl
A
SPe
Sumi Agro

PANTERA 40 EC
40 g/l quizalofop-P-tefuryl

QUICK 5 EC
50 g/l quizalofop-P-ethyl

RANGO SUPER

STRATOS ULTRA
100 g/l cycloxydim
PHO

TARGA 10 EC
100 g/l quizalofop-P-ethyl
SPe

TARGA SUPER 5 EC
50 g/l quizalofop-P-ethyl
SPe

Repka ozimná - ošetrenie na jeseň - herbicídy / graminicídy
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Fungicídy
Fungicíd

Použitie proti chorobe - dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina

Chemická skupina

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

SC

Strobiluríny (Qol fungicídy)

1× 1,0 l/ha

Významná vedlajšia účinnosť

SC

Triazoly (DMI fungicídy)
Strobiluríny (Qol fungicídy)

1× 1,0 l/ha

0,8–1,0 l/200–400 l
BBCH 31–69

EW

Triazoly (DMI fungicídy)

2
Max. 1× pre jesenné ošetrenie

0,75–1,0 l/100–400 l
OD 56
BBCH 12–18
BBCH 30–69

SC

Strobiluríny (Qol fungicídy),
Triazoly (DMI fungicídy)

1

WG

Karboxamidy (SDHI fungicídy)

1

SL

Triazoly (DMI fungicídy)

1× jeseň
1× jar

SL

Triazoly (DMI fungicídy)

1

WG

Biofungicíd na báze
hyperparazitickej huby

Bez obmedzenia, zvyčajne 1×

SC

Strobiluríny (Qol fungicídy)
Triazoly (DMI fungicídy)

1

SE

Chloronitrily, Triazoly (DMI
fungicídy)

1

2,0 l/300 l
OD 42
BBCH 50–75

EW

Triazoly (DMI fungicídy)

2

0,75–1,0 l/300–400 l
BBCH 12–69

EW

Triazoly (DMI fungicídy)

2

0,75–1,0 l/300–400 l
BBCH 12–69

EC

Triazoly (DMI fungicídy)

1× na jeseň
1× na jar

EC

Strobiluríny (Qol fungicídy)
Triazoly (DMI fungicídy),

1

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
Formulácia
Obmedzenie
Zástupca

Ochranná doba (dni)
Čerň repková
Pleseň sivá
Alternaria spp.
Botrytis cinerea

ACANTO
250 g/l picoxystrobin
PHO

DuPont (MV-servis)

ACANTO PLUS
80 g/l cyproconazole, 200 g/l picoxystrobin
PHO
DuPont (MV-servis)

ALBUKOL
250 g/l tebuconazole
PHO|SPe

ADAMA/AM-AGRO

AMISTAR XTRA
200 g/l azoxystrobin, 80 g/l cyproconazole
Syngenta

0,75–1,0 l/100–400 l
OD 56
BBCH 12–18
BBCH 30–69

CANTUS
500 g/kg boscalid

Vedľajšia účinnosť

BASF

CARAMBA
60 g/l metconazole
BASF/Agrofert

1,5 l/200–600 l
OD 56

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

CONTANS WG
100 g/kg Coniothyrium minitans
ASRA

CUSTODIA
120 g/l azoxystrobin, 200 g/l tebuconazole
ADAMA

EMINENT STAR
250 g/l chlorothalonil, 62,5 g/l tetraconazole
PHO|SPe
Agro Aliance

HORIZON 250 EW
250 g/l tebuconazole
SPe

Bayer

LYNX
250 g/l tebuconazole
SPe

Dow AgroSciences

MAGNELLO
100 g/l difenoconazole, 250 g/l tebuconazole
Syngenta

MIRADOR FORTE
60 g/l azoxystrobin, 100 g/l tebuconazole
SPe
ADAMA

22

Repka ozimná - ošetrenie na jeseň - fungicídy

2,0 l/300–400 l
OL 56
BBCH 60–69

2,0 l/300 l
OD 42
BBCH 50–75

2,0 l/300–400 l
OL 56
BBCH 60–69
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Osivá a sadba

Tradícia. Kvalita. Inovácie.
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.; RAPOOL SLOVAKIA

Rapool ako popredný európsky šľachtiteľ repky olejky je známy kvalitou svojich
produktov už desaťročia. Široká sieť šľachtiteľských a výskumných pracovísk nám
poskytuje výborné zázemie pre tvorbu lokálne adaptovaných odrôd. Už v 70.
a 80. rokoch dokázal Rapool svoju dominantnú úlohu v šľachtení uvedením 0 a 00
odrôd na trh. Nemenej významným krokom bolo zavedenie hybridných odrôd
v roku 1996. A keďže práve tento rok je 20. výročie od uvedenia prvého hybridu na
trh, môžeme s hrdosťou konštatovať, že hybridné šľachtenie významnou mierou
prispelo k rozvoju technológie pestovania a navyšovaniu úrod repky.
i zberové straty a tým poskytuje širšie zberové okno pre čo najefektívnejší zber. Spolu so
špičkovou výkonnosťou týchto nových hybridov tak ponúka komplexný pokrok vo výške
a stabilite úrod repky.

Rapool aj dnes kladie mimoriadny dôraz na
šľachtenie, a preto vám môžeme každoročne
prinášať nové hybridné odrody, ktoré znovu a znovu posúvajú úroveň pestovania repky kvantitatívne i kvalitatívne vyššie. Jednou
z najpestovanejších na Slovensku je hybrid
Marathon, ktorý v čase svojho uvedenia na
trh priniesol celé spektrum beneﬁtov v celku
- mimoriadnu úrodnosť aj pri kompaktnejšom
poraste, efektívnejšie hospodárenie s vodou
a živinami, vynikajúcu toleranciu stresu a pod.

Prvým z generácie DerFlex je hybrid Shrek.
Je to vlaňajšia novinka, ktorá sa už aj v pokusoch na Slovensku veľmi dobre osvedčila.
Shrek je stredne skorý hybrid a vyniká mohutnosťou, ako už naznačuje jeho názov.
Hoci je vysoký, nepolieha, a tvorí veľké šešule s veľkými semenami. Druhým hybridom
z tejto skupiny hybridov je Dalton, ktorý
popri úrodovej stabilite ponúka i výborný
zdravotný stav s geneticky podmienenou rezistenciou voči Phome (gén RLM7).

Dnes, v 20. výročie hybridov, vám prinášame
novú generáciu hybridov s jedinečným
označením - DerFlex. Táto skupina hybridov
rieši komplexnú problematiku, tzn. úrodovú stabilitu, ﬂexibilitu termínu zberu a tiež
otázku ľahkej výmlatnosti s minimalizáciou
zberových strát. Jedným z najdôležitejších
faktorov na elimináciu strát je určenie správneho termínu zberu. Samozrejme, v tomto
ohľade hrajú dôležitú úlohu vonkajšie faktory, ale je logické a dokázané, že v prípade skorého zberu mávame zvyčajne vyššie
zberové straty a v prípade neskorého zberu
vyššie predzberové straty. Generácia hybridov DerFlex významne eliminuje predzberové

Našu ponuku v tomto roku rozširuje i hybrid
Kuga, ktorý dosahuje mimoriadne stabilné
úrody naprieč celou Európu. Je to nový hybrid a ako pokračovateľ šľachtiteľskej línie hybridu Rohan, ponúka vynikajúcu zimuvzdornosť a stabilitu úrod.
Technológia Clearﬁeld v repke u nás doposiaľ nezaznamenala taký rozmach ako v iných

Der

Flex - nová generácia hybridov repky olejky
(Zdroj: RAPOOL RING GmbH, Nemecko)
Skorý termín zberu
5,5

5,58

5,37
5,29

5,05

5,03
4,88

4,9

K3

K2

K1

Flex
Der

K3

K2

Der

4,5

K1

4,7
Flex

Úroda semien (t/ha)

5,3
5,1

4,3
Straty (kg/ha)

13

21

37

47

42

48

72

100

123

131
200

167
206
259

300
400

400

396
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Rapool je nielen dominantným šľachtiteľom
repky, ale zameriava sa i na celkovú technológiu pestovania, poradenstvo a zvyšovanie
rentability pestovania repky. Preto sme vám
vlani ako jediní priniesli špeciálne morenie
osiva prípravkom DMM (dimethomorph),
ktorý rozširuje fungicídnu clonu i na pleseň
kapustovú a súčasne výrazne stimuluje rast
a aktivitu klíčnych listov a mladých rastlín.
Tým pomáha repke k rýchlemu vývinu a tým
tiež predchádza poškodeniu škodcami pri
vzchádzaní. Toto morenie bude dostupné
i v tomto roku pre prémiové hybridy Marathon, Shrek, Dalton a Phoenix CL.

195
Odroda DerFlex
K1, K2, K3 – kontrolné odrody
Predzberové straty
Zberové straty

Generácia hybridov DerFlex významne eliminuje predzberové i zberové straty a tým poskytuje širšie zberové okno
pre čo najefektívnejší zber.

28

krajinách Európy. Čiastočne možno i preto,
lebo pestovatelia majú rešpekt pred novými
technológiami a zároveň nemali najlepšie skúsenosti s prvými CL hybridmi, ktoré boli dostupné na trhu. V tomto roku Rapool aj v tomto
segmente ponúka mimoriadny prínos, pretože
náš nový hybrid Phoenix CL predstavuje významný výkonnostný posun v tejto technológii
a je to vôbec prvý CL hybrid s úrodami na úrovni najnovších klasických hybridov.

Neskorý termín zberu
5,41

5,39

Detail rastliny hybridu Shrek

Rapool je v repke hráč č.1, ktorý nielen šľachtí, ale celkovo posúva pestovanie repky
vpred. Rapool tvorí a prináša kvalitu, na ktorú sa oplatí staviť!
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Prémiové moridlo pre
MARATHONH
H
DMM
SHREK
+
H
DALTON
TMTD
H
PHOENIX CL
 3OQiIXQJLFtGQDRFKUDQD YUiWDQHSHURQRVSyU\NDSXVWRYHM
 6WLPXOiFLDUDVWXYVWUHVRYëFKSRGPLHQNDFK
 3UHGĵæHQiDNWLYLWDD]YëäHQiYLWDOLWDNOtÿQ\FKOLVWRY
 =QtæHQLHUL]LNDDMEH]LQVHNWLFtGQHKRPRUHQLD
DMM redukuje napadnutie klíčnych listov peronospórou kapustovou. Klíčne listy sú väčšie a zostávajú dlhšie aktívne. To sa
prejavuje zvýšenou vitalitou v stresových podmienkach.
DMM zaisťuje tiež lepší vývin rastlín pri bezorebnom pestovaní.
Veľmi vhodné je používať toto moridlo na ťažkých pôdach alebo
vlhkých lokalitách.

DMM jednoznačne urýchľuje jesenný vývin rastlín. Pri chýbajúcom insekticídnom morení je to veľmi dobrá možnosť,
ako pomôcť mladým rastlinkám repky prekonať stres nielen
z priebehu počasia ale i vyššieho tlaku škodcov.
TMTD chráni mladé rastliny repky pred komplexom chorôb,
ktoré ohrozujú vzchádzanie – napr. Fusarium spp., Pythium
spp.. TMTD zaisťuje dobrú poľnú vzchádzavosť.

DER
Generácia hybridov repky olejky
nepoznanej dimenzie

SHREK

prvý hybrid z generácie DERFLEX

NOVÁ ÚROVEŇ
STABILITY ÚROD
VYSOKÝ ÚRODOVÝ
POTENCIÁL

ZBER BEZ
STAROSTÍ
www.rapool.sk
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účinných nu účinnosť!
herbicíd

Sultan TOP
TOP ochrana
& bezpečnosť

Herbicíd do repky s výrazne vyšším obsahom
osvedčených účinných látok
Extra silná formulácia
• o 12 % metazachlóru /ha viac, ako ste boli zvyknutí
• o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
• istejší účinok
Preemergentná + Postemergentná aplikácia
• predlžuje aplikačné okno až do 1. pravého listu burín
• vysoká dávka quimeracku zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybieľovania
• znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku
aj za nestáleho počasia
Flexibilné dávkovanie 1,75–2 l/ha
• prináša väčšiu variabilitu použitia
Jednoduchosť použita
• dávkové rozpätie sa lepšie vykazuje

Sultan TOP je prípravok určený
na PRE a EPOST kontrolu
jednoklíčnolistových
a dvojklíčnolistových burín,
v repke ozimnej
Účinné látky: 125 g/l quinmerac,
375 g/l metazachlór
Formulácia:
suspenzný koncentrát (SC)
Balenie: 5, 10 l
Cena ošetrenia v plnej dávke
2 l/ha len 53,9 €/ha.

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Tel: +421 2 4594 4730
www.adama.com

