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Spoločnosť FMC Agro Slovensko vám aj 
v  tomto roku ponúka osvedčené riešenie 
nielen pri predzberovom ošetrení porastov 
repky, ale aj široké možnosti ošetrenia novo-
zakladaných porastov repky. 

Príprava porastov repky 

na bezstratový zber

V systéme plánovaného zberu repky zohráva 
významnú úlohu prípravok Spodnam®  DC 
(555,4 g/l pinolene). Je to pomocný prípra-
vok určený na reguláciu dozrievania a zníže-
nie predzberových a zberových strát. Spod-
nam® DC aplikovaný na rastliny pôsobením 
vzduchu polymerizuje a  vytvára poloprie-
pustnú membránu, ktorá umožňuje vysycha-
nie šešúľ a ich prirodzené dozrievanie, ale ne-
prepúšťa vodu opačným smerom, to znamená 
späť do rastliny. Vytvorená membrána zabra-
ňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysy-
chaniu šešúľ, ktoré zapríčiňujú ich pukanie. 
Prípravok veľmi efektívne chráni šešule pred 
negatívnym vplyvom rosy a zrážok a obme-
dzuje druhotný výskyt černí. Navyše Spod-
nam® DC nie je len klasické „lepidlo“. Okrem 
účinnej látky pinolene obsahuje ako pridanú 
hodnotu navyše auxíny, vitamíny, aminoky-
seliny a rastové hormóny, ktoré zabezpečujú 
rastline v období dozrievania lepšiu regulá-
ciu vodného režimu, rovnomerné dozrieva-
nie semien vo všetkých šešuliach, prispievajú 
k zvýšeniu klíčivosti a HTS, zvyšovaniu % oleja 
a k celkovému nárastu hektárových úrod. Prí-
pravok Spodnam® DC je možné v rámci pred-
zberovej aplikácie kombinovať s prípravkami 
na báze účinnej látky glyphosate, so zame-
raním na likvidáciu prerastených burín, ale aj 
na pozvoľné dozretie nevyrovnaných poras-
tov a na bezproblémový zber šešúľ v spod-
ných poschodiach, ktoré inak zvyšujú vlhkosť, 
percento nečistôt a celkové straty na úrode.

Efektívne ošetrenie novozaložených 

porastov repky

Základným predpokladom úspešného pesto-
vania repky je predovšetkým dobré zvládnu-
tie základných agrotechnických postupov pri 
predsejbovej príprave a samotnej sejbe, ale 

aj včasná a riadená regulácia burín v skorých 
vývojových štádiách repky. 

Herbicídna ochrana repky je určite segmen-
tom, kde vám spoločnosť FMC Agro Sloven-
sko dokáže ponúknuť komplexné riešenia, 
takpovediac „šité na mieru“. Pre pestovate-
ľov, ktorí uprednostňujú preemergentné ošet-
renia, odporúčame použiť praxou overené 
produkty - prípravok Circuit® SYNCTEC alebo 
Altiplano® DAMTEC. Ich základom sú patentova-
né mikro-enkapsulové technológie, založené 
na efektívnejšom a difúziou riadenom nástupe 
účinku clomazonu po uvoľnení z polymerizo-
vanej mikrokapsuly. Vďaka uvedeným techno-
lógiám je plne zabezpečená ich funkčnosť aj 

v suchom počasí. Prípravok Circuit® SYNCTEC 

(40 g/l clomazone, 300 g/l metazachlor) je ur-
čený na ošetrenie repky ozimnej proti niekto-
rým jednoročným trávam a širokému spektru 
dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca. Vy-
soká účinnosť je zabezpečená vďaka „robust-
nej“ dávke a synergickému pôsobeniu dvoch 
osvedčených účinných látok, s dostatočne dl-
hým reziduálnym pôsobením. Prípravok je 
potrebné aplikovať preemergentne, čo najskôr 
po sejbe (najlepšie do 3 dní), v dávke 2,5 l/ha. 

Herbicídny prípravok Altiplano® DAMTEC 

(400 g/kg napropamide, 35 g/kg clomazone) 
je určený na preemergentné ošetrenie repky 
proti jednoročným trávam a hospodársky vý-
znamným dvojklíčnolistovým burinám, s dl-
hodobým reziduálnym účinkom. Je to „me-
tazachlor free“ prípravok a ponúka riešenie aj 
pre tých pestovateľov, ktorí nedokážu v rám-
ci osevných postupov dodržať optimálny od-
stup pri pestovaní repky a stanovené obme-
dzenia pre metazachlor (max. 1 000 g/3 roky/
parcela). Pri aplikácii prípravku je potrebné 
dodržať všetky zásady pre preemergentné 
ošetrenie, aplikovať na  dobre pripravenú 
pôdu, do 3 dní po sejbe. Odporúčaná dávka 
je 3,0 kg/ha. 

Dlhoročnou stálicou v  našom portfóliu je 
Command® 36 CS (360 g/l clomazone), kto-
rý je stále obľúbeným kombinačným part-

nerom ako špecialista na  lipkavec a mnohé 
ďalšie buriny.

Pre pestovateľov, ktorí uprednostňujú prí-
pravky so širším aplikačným oknom, ponú-
ka spoločnosť FMC zaujímavé riešenie. Je 
ním prípravok Gajus® s  novou kombiná-
ciou dvoch účinných látok (400 g/l pethoxa-
mid, 8 g/l picloram). Je to fl exibilný herbicíd 
s  možnosťou použitia nielen na  preemer-
gentnú, ale aj na  skorú postemergentnú 
aplikáciu. Funguje proti širokému spektru 
dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca 
a niektorých tráv. V závislosti od vlahových 
podmienok je ho možné aplikovať ihneď 
po sejbe alebo v priebehu vzchádzania, až 
do fázy 4 pravých listov repky. Prípravok Ga-
jus® je registrovaný do repky ozimnej v dávke 
2,4–3,0 l/ha pre PRE aj SPOST aplikáciu. Pre 
posilnenie účinku a pokrytie širokého spek-
tra problematických burín v  repke odporú-
čame prípravok Gajus® aplikovať PRE v  TM 
kombinácii s prípravkom Command® 36 CS 
v dávke 0,15–0,2  l/ha + Gajus® 2,4–3,0  l/ha 
(dávkovanie podľa stavu pozemku a očaká-
vaného zaburinenia), prípadne PRE Com-
mand® 36 CS a ako následnú SPOST aplikáciu 
Gajus® v dávke 2,4–3,0  l/ha, prípadne tretia 
alternatíva je SPOST aplikácia sólo prípravku 
Gajus® v plnej dávke 3,0 l/ha.

Kľúčovým momentom pri pestovaní repky je 
včasná a dobre zvládnutá insekticídna ochra-
na porastov od  skorých vývojových štádií 
repky, kedy dochádza k  fatálnym poškode-
niam porastov skočkami a  neskôr aj piliar-
kami, voškami a ďalšími škodcami. Efektívnu 
ochranu dokáže zabezpečiť insekticídny prí-
pravok Nexide® (60 g/l gamma-cyhalothrin) 
s  registráciou proti všetkým významným 
škodcom v repke. Je to prípravok s novou for-
muláciou, ktorá zabezpečuje razantnejší úči-
nok, pôsobí kontaktne, požerovo aj repelent-
ne. Benefi tom je nízke dávkovanie (0,08 l/ha), 
veľmi zaujímavá cena ošetrenia a priaznivý 
eko-toxikologický profi l.

Na  riešenie problému výdrvu obilnín, ale 
aj ostatných trávovitých burín, je v ponuke 
FMC prípravok Gramin® (quizalofop-ethyl 
50 g/l). Pri skorších jesenných aplikáciách je 
odporúčaná dávka 0,75–1,0 l/ha. Pri jarných 
aplikáciách je potrebné dávku na výdrv obil-
nín zvýšiť na 1,25–1,5 l/ha. Pýrohubná dávka 
prípravku Gramin® je 2,5–3,0 l/ha.

Prajeme vám, aby ste pre dosiahnutie úspechu 
urobili správne rozhodnutia v správnom čase.



Na jednej strane obrovské problémy, ktoré prináša tohtoročné extrémne mok-

ré jarné obdobie a na druhej strane raketovo rastúce ceny komodít, ktoré lámu 

historické rekordy - dva extrémy, ktoré v prvom prípade robia na čelách vrásky, 

avšak v druhom motivujú všetkých pestovateľov k tomu, aby urobili maximum 

pre svoje porasty a dosiahli podľa možností čo najlepšie úrody. Aj keď výmery 

repky medziročne mierne poklesli, doterajší vývoj a stav porastov repiek predi-

kujú, že úrody tejto plodiny môžu byť v tomto roku na mnohých lokalitách veľmi 

slušné. K dosiahnutiu cieľa potrebujeme už len dobrý priebeh počasia a zvlád-

nutie posledných krokov v ošetrení, ktoré môžu byť pozitívnou motiváciou aj do 

novej pestovateľskej sezóny.

Ošetrenia repky, ktoré môžu byť kľúčové
Ing. Mária Lichvárová; FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.
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Osivo repky - ponuka z ktorej 

si vyberie každý

Základ pre dobrú úrodu je správny výber 
odrody, ktorý spĺňa požiadavky pre vaše kon-
krétne agroekologické podmienky prostre-
dia. Spoločnosť RWA SLOVAKIA ponúka širo-
ký výber exkluzívnych osív repky. 

V minulom roku sme uviedli na trh novinku 
- Aurelia (Limagrain, Francúzsko) - „Zlatá ces-
ta k vysokej úrode“. Registrovaná v SR ÚKSÚP 
v roku 2020. Osvedčila sa hlavne vďaka vyso-
kému a stabilnému úrodovému potenciálu, 
rezistencii proti vírusu žltej mozaiky (TuYV), 
tolerancii voči fómovej hnilobe (Rlm7), odol-
nosti proti poliehaniu a nepukavým šešuliam. 

Tohtoročná novinka je RGT Banquizz (RAGT, 
Francúzsko), hybrid bez špeciálnych požia-
daviek na typ pôdy a pestovateľský región, 
vhodný aj pre skorú sejbu. Registrovaný v SR 
ÚKSÚP v roku 2021. Je tolerantný proti víru-
su žltej mozaiky (TuYV) aj voči fome (kvan-
titatívna rezistencia). V skúškach preukazo-
val veľmi dobrú odolnosť voči vyzimovaniu. 
Z jeho predností vyzdvihujeme aj technolo-
gickú kvalitu semena.

Čo najmenšie predzberové 

a zberové straty

Predzberové a zberové straty sú nežiadúce 
a  preto im treba zamedziť. Pre tento účel 
máme v  exkluzívnom portfóliu pomocný 
prípravok Pinus (adjuvant), ktorý obmedzu-
je výmrv repky, má zmáčavý a lepivý účinok, 
pre použitie s prípravkami na ochranu rast-
lín. Aplikuje sa v čase, kedy polovica strukov 
prešla z tmavozelenej na svetlozelenú farbu. 
Pri nerovnomerne dozrievajúcich porastoch 
a výskyte pýru aj iných trvácich a prerasta-
júcich burín uľahčí zber aplikácia prípravku 
Barbarian Super 360 (360 g/l glyphosate), 
použije sa 8–10 dní pred zberom, kedy nastá-
va prirodzená zrelosť a semená majú menej 
ako 30% vlhkosť.

Ochrana pri zakladaní nových

porastov

Pri siatí a zakladaní nových porastov na konci 
leta je dôležitá aplikácia herbicídov, z port-
fólia RWA SLOVAKIA odporúčame herbicíd 

Sultan 50 SC (500 g/l metazachlor), ktorý je 
vhodný na ošetrenie hneď po zasiatí repky 
ozimnej alebo ho môžeme použiť proti bu-
rinám, ktoré sú vo fáze dvoch klíčnych lis-
tov a  je jedno v akej rastovej fáze je repka. 
Na ničenie pýru plazivého a výmrvu z pred-
chádzajúcej plodiny je vhodné použitie Pro-

fop 100 EC (100 g/l propaquizafop), ideálne 
3 týždne po sejbe. K ďalším herbicídom patrí 
Clopyram 334 SL (267 g/l clopyralid; 67 g/l 
picloram), ktorý aplikujeme na  jar ihneď 
po obnovení vegetácie vo fáze tvorby pukov.

Na jeseň pri teplom a vlhkom počasí sa môžu 
objaviť v  novozaložených porastoch skoč-
ky, ktoré vyhrýzavajú okienka na  listoch, 
pri silnom napadnutí listy odumierajú. Proti 
skočkám môžeme použiť insekticíd Gunner 
(50 g/l lambda-cyhalothrin), vhodný aj v boji 
proti blyskáčikovi, alebo širokospektrálny 
RWA Protector Max (500 g/l cypermethrin), 
ktorý zneškodní vošky, piliarky, blyskáčikov 
a krytonosa repkového, štvorzubého a šešu-
ľového.

Proti hubovým chorobám odporúčame 
fungicídny prípravok RWA Inspector 250 
(250 g/l tebuconazole), je účinný proti bielej 
hnilobe, černi repkovej, fómovej hnilobe. 
Proti plesni sivej je vhodné aplikovať Astro-

bin 250 (200 g/l azoxystrobin).

Podpora rastu

Pre správny rozvoj koreňového systému a čo 
najlepší príjem živín z pôdy je ideálne použiť 
kvapalný aktivátor rastu RWA Vitalroot (bio-
stimulátor) -  obsahuje výťažok z  morských 
rias a minerálne látky ako fosfor a draslík. Sil-
ný koreňový systém je záruka lepšieho prezi-
movania rastlín. K jeho plusom patrí zvýšenie 
priemeru koreňového krčku u repky, účinno-
sť aj pri nedostatku zrážok. Urýchľuje jarnú 
regeneračnú schopnosť koreňov a  zvyšuje 
efektivitu hnojenia zlepšením príjmu živín aj 
pri nižších teplotách (dôležité pre príjem fos-
foru a draslíka). Nevyvoláva nadmerný vege-
tatívny ani apikálny rast. Aplikujeme na jeseň 
vo fáze 4–8 listov.

Hnojenie bórom je dôležitý aspekt pri vý-
žive repky, zabezpečuje rovnomerné kvit-

nutie a  dozrievanie. Nedostatok bóru má 
za následok zníženie úrody semena a aj jeho 
zhoršenú kvalitu. Viac ako 80–90 % porastov 
ozimnej repky je potrebné hnojiť bórom. Do-
stupnosť bóru pre rastliny je znížená vápne-
ním, vysokou hladinou pôdnej reakcie a ob-
dobím sucha v priebehu hlavných rastových 
fáz. Z nášho sortimentu máme dve špičkové 
hnojivá ktoré obsahujú bór, sú to RWA Bór 

150 (150  g/l B) a  Quantum Boron Active, 
ktorý okrem iného obsahuje aj molybdén, 
meď a dusík (B 14,8 %, N 6,1 %, Mo 0,041 %, 
Cu 0,041%).

Ako univerzálne organicko-minerálne lis-
tové hnojivo pre rovnomerný rast a zvýše-
nú odolnosť porastu voči výkyvom počasia 
a škodcom odporúčame Rokohumin (listo-
vé hnojivo s obsahom humínových kyselín 
a  aminokyselín). K  jeho výhodám patrí re-
generácia poškodeného porastu, hospodá-
renie s  vodou a  živinami, obsahuje amino-
kyseliny, ktoré sú priamym zdrojom energie 
pre rastlinu.

Na záver

K našim základným hodnotám patrí farmár-
ske myslenie a  chápanie požiadaviek part-
nerov. Snahou spoločnosti je dlhodobá spo-
lupráca s  pestovateľmi, preto je v  našom 
záujme, aby dosiahli s produktami RWA SLO-
VAKIA požadovaný výsledok.

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a  pre 
viac informácií prosím kontaktujte regionál-
nych zástupcov.



V čase čítania tohto článku sa už spoločne pripravujeme na prvé výsledky, kto-

ré prinesie žatva repky v tomto roku. Repka je plodina so širokým využitím 

a jej pestovanie je ovplyvnené viacerými dôležitými faktormi, ako sú klimatic-

ké podmienky, buriny, choroby a škodcovia, výber odrody, trhová cena. Oča-

kávame relatívne dobrú úrodu na celkovo skoro 140 tis. hektároch vysiatych 

v roku 2020. Veľmi dobrá správa je, že trhová cena repky je nadštandardná, čo 

je fantastická informácia.

Úspešné porasty repky
Ing. Emília Švecová; RWA SLOVAKIA, spol. s r. o.; foto: M. Bačiak

Obr. 1: Aurelia (PD Kukučínov, 4. 5. 2021)
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LG Ambassador je najkomplexnejšia repka 
v  našej ponuke. Vysokú úrodu potvrdzuje 
v národných odrodových skúškach po celej 
Európe, z poloprevádzkových pokusov spo-
meňme priemerné úrody zo všetkých lokalít 
Agrada/ČZU 2020 - graf 1.

Vysoký úrodový potenciál je poistený rezis-
tenciou voči vírusu žltačky okrúhlice (TuYV), 
geneticky podmienenou odolnosťou voči 
pukaniu šešúľ, kombinovanou odolnosťou 
voči fome, vysokou odoľnosťou voči vymŕ-
zaniu a vysokou efektivitou využitia dusíka. 
Veríme, že LG Ambassador prinesie vášmu 
podniku novú dimenziu a  ústretová snaha 
šľachtiteľov vylepší ekonomiku pestovania.

Poľno Zbrojníky a Malinovec s.r.o., okr. Levice, 
hlavný agronóm Zoltán Zsidek
Každý rok pestujeme z genetiky LG 2 až 3 hybridy. Na jeseň 2019 
sme upriamili pozornosť na novinku LG Ambassador. Na jeseň veľ-
mi dobre a pomerne rýchlo vzišiel a vytvoril si peknú listovú ružicu 
so silným koreňovým krčkom. Dobre odolal aj neskorším mrazom 
pri nástupe kvitnutia, ktoré veľmi ovplyvnili minuloročnú úrodu 
repiek v okrese Levice. 

LG Ambassador sa javí ako komplexný, vysoko úrodný hybrid. Pre-
to dostal v tomto roku najväčší priestor a to až na 500 ha osiatej 
plochy, nakoľko vlani sme z 80 ha mali úrodu 3,48 t/ha. Veríme, že 
nás nesklame.

SHR Jozef Palkovič, Nová Dedina, okr. Levice
Ak sa už vyskytne nejaká novinka na trhu, snažíme sa 
k nej dostať a vyskúšať si ju predovšetkým v našich 
podmienkach. Tak to bolo aj počas minulého roku, 
kedy sme si popri LG Architect vyskúšali aj LG Am-
bassador.

Tento hybrid sa nám javil ako veľmi plastický a dobre 
reagoval aj na rôzne intenzity hnojenia. Vzchádzal 
pomerne rýchlo, rovnomerne a  do zimy si vytvoril 
silný koreňový krčok. Dobre si poradil aj so silným 
výskytom škodcov a veľmi rýchlo regeneroval aj po 
neskorších mrazoch na počiatku kvitnutia. Spomína-
né mrazy nám nepriaznovo ovplyvnili minuloročnú 
úrodu repiek.

Napriek tomu LG Ambassador nasypal z  20  ha

3,8 t/ha a bol tak naším najvýnosnejším hybridom.

Stredne skorá novinka doplnila ob-

ľúbený hybrid LG Architect na mno-

hých podnikoch. Aká bola skúsenosť 

s najmladším reprezentantom gene-

tiky spoločnosti Limagrain? Potvr-

dil LG Ambassador vyššiu výkonnosť 

a fl exibilitu?

Vaše skúsenosti s hybridom 
repky LG Ambassador
Ing. Milena Mařáková a poradenský tým LG; Limagrain

Graf 1: Priemerná dosiahnutá úroda na všetkých lokalitách poloprevádzkových 
pokusov Agrada/ČZU (ČR, 2020)
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Osivo a sadba

Vaše skúsenosti s hybridom repky LG Ambassador

CHIARA s.r.o., okres Michalovce, konateľ Anton Čarný
V podniku sme sa rozhodli v roku 2019 na jednom, takmer 50 ha vyrovnanom pozemku, 
preveriť novinku LG Ambassador. Z polovice klasickým výsevkom 50 semien/m2, na zvy-
šku plochy 35 semien/m2 na medziriakovú vzdialenosť 37,5 cm. Žatva prebehla 11. 7. 2020 

po desikácii a výsledok bol 
následovný: plocha s nižším 
výsevkom dala hrubú úro-
du 3,85 t/ha pri 7% vlhkosti. 
Parcela 25 ha vysiata klasic-
ky dala úrodu 3,55  t/ha pri 
rovnakej vlhkosti. Rozdiel 
0,3 t/ha je pomerne vysoký. 
Hybrid potvrdil technologic-
kú adaptabilitu a veľmi dob-
rý zdravotný stav.

PD Sokolce, okr. Komárno, hlavný agronóm Ing. Mikuláš Balogh
Vlani sme nepretržite sledovali porasty re-
piek Arsenal, LG Architect a LG Ambassador 
až do žatvy. Výsledok nás veľmi potešil, ke-
ďže na 120 ha sme dosiahli 3,89 t/ha a tým 
sme prekonali ostatnú genetiku na podniku. 

Základ úspechu staviame na včasnej sej-
be, štartujeme 20. augusta, aby sme využili 
augustové zrážky. Podstatná je aj aplikácia 
maštalného hnoja na jeseň. 

S  jesennou reguláciou sa automaticky ráta, 
repka sa odvďačí hrubým koreňovým krčkom 
a bohato nasadenými vetvami. Samotná re-
gulácia sa prispôsobuje k rastovej fáze repky. 
V prípade LG hybridov je to razantnejší zásah, 
keďže rastliny majú rýchlejší štart na jeseň. 

Skrátka a dobre, Limagrain mi ponúka hyb-
ridy plastické a stabilné, ktoré naplnia moje 
očakávania aj za horších podmienok, ako 
je sucho!

PPD Inovec Volkovce, okr. Zlaté Moravce, agronóm Ing. Pavol Bahor
Pre LG Ambassador sme sa rozhodli na základe výsledkov pokusov a úrod na okolitých 
podnikoch. Hybrid je vysiaty na ploche 46 ha. Vzchádzanie bolo veľmi rýchle, na zák-
lade čoho vieme, že sa dá 
vysievať aj v neskorších ter-
mínoch. Jesenný vývoj za-
bezpečil silné rastliny, ktoré 
vytvorili mohutný koreňový 
krčok a  tak prezimovali bez 
problémov. 

Sýtozelený kompletne zapo-
jený porast s  rozvetveným 
koreňom je predzvesťou 
vynikajúcej úrody, ktorú od 
tejto špičkovej odrody oča-
kávame.

Žatva parcely LG Ambassador s výsevkom 35 semien/m2
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Zverejnené údaje pochádzajú  z rôznorodých materiálov, ktoré poskytli zástupcovia jednotlivých odrôd. Uvedené výsledky nie sú vzájomne 
porovnateľné s výsledkami iných skúšaní a údajmi zverejnenými u ostatných odrôd.

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky 

Názov
Rok 

zápisu
Odroda Skorosť

Výnos semien

(%)
Výnos oleja (%)

HTS

(g)

Obsah oleja 

(%)

Glukosinoláty

(μmol/g)

Dĺžka rastlín 

(cm)teplá 

oblasť

chladná 

oblasť

teplá 

oblasť

chladná 

oblasť

ASRA s.r.o.

ES Cesario SK 2016 H SS        

ES Valegro SK 2015 L SS      47,6 12,9 

Kadji EU 2018 H SN     stredná 47,1 17,9 vysoká

BASF Slovensko spol. s r.o.

INV1188 EU 2019 H SS    46,53 nízký 149

INV 1165 EU 2019 H SS   4,95 46,5  153

INV1170 novinka CZ 2019 H SS   4,66 46,76  142

Fencer SK 2014 H SS   4,32 46,3  169

Silver CZ 2016 H SS   5,21 44,34  164

INV1266CL EU 2019 H SS      148

Bayer CropScience - Dekalb

DK Excited novinka  PL 2020 H SS     stredná vysoký nízky stredne vysoká

DK Expectation EÚ 2020 H SS   stredná vysoký nízky stredne vysoká

DK Exlibris CZ 2019 H S   stredná stredne vysoký nízky
nízky/stredne 

vysoký

DK Exception CZ 2015 H SS     vyššia vysoký nízky stredne vysoká

DK Expansion HU 2016 H SS   vyššia veľmi vysoký nízky vysoká

DK Exotter CZ 2017 H SS   vyššia veľmi vysoký nízky stredne vysoká

Caussade Osiva, s.r.o.

Quantiko CS EU 2019 H S        

Celebriti CS EU 2019 H SN        

Memori CS EU 2016 H SN        

Zakari CS CZ 2016 L S        

Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

PT271 EU H SN   stredná veľmi vysoký 11–14,5 150-160

PT298 (Agile) novinka EU H SN   stredná veľmi vysoký 11–14,5 155–165

PT225 EU H SN   6,77 vysoký 11–14,5 150–160

PT275 EU H SN   stredná veľmi vysoký 11–14,5 155–165

PT293 EU H SN   stredná vysoký 11–14,5 150–160

PX126 EU sdH SN   stredná 48,4 12–13 135–150

PX131 novinka SK 2015 sdH SS   4,66 45,5 12–13 135–145

EURALIS Saaten GmbH - o.z.

ES Decibel CL EU 2015 clH SS        

ES Capello novinka EU 2018 H SS      

ES Imperio SK 2015 H SN        

KWS Semena s.r.o.                                                      

Hillico EU H SN   4,56   

Hostine SK 2021 H SN   4,87   

Feliciano KWS EU H SS   4,63   

Gordon KWS SK 2014 H SS   4,83   

Hybrirock SK 2012 H SS   4,96   

Umberto KWS EU H SN   4,75   

Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia 

LG Ambassador EU 2019 H SR        

LG Architect EU 2016 H SS        

LG Arnold EU 2021 H S        
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z ponuky - jeseň 2021
Tento prehľad slúži len k orientačnému porovnaniu súčasnej ponuky na trhu s osivami. Neobsahuje všetky odrody, ktoré budú v tomto roku 
ponúkané. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje zverejnené v tomto prehľade, ktoré boli poskytnuté zástupcami jednotlivých odrôd.

Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)

Prezimovanie
Vhodnosť 

pre termín výsevu
Doporučený výsev Oblasť pestovania Zdroj informácií

Poliehanie Foma Sklerotínia Černe Pleseň sivá

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje      AT 60–65 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 40–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje, 

ÚKZÚZ

      AT max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      10. 8.–5. 9 max. 45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ, 

poloprev. pokusy Bayer

      15. 8.–5. 9. max. 45 ks/m2 bez obmedzenia

      15. 8.–31. 8. max. 50 ks/m2 bez obmedzenia

      10. 8.–5. 9. max. 45 ks/m2 bez obmedzenia

      15. 8.–31. 8. max. 45 ks/m2 bez obmedzenia

      15. 8.–25. 8. max. 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

      AT 45 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje 

      AT–neskorý 45 ks/m2 bez obmedzenia VÚRV Hump.

      AT 60 ks/m2 bez obmedzenia ÚKZÚZ 15–16

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

registračné pokusy 

ÚKSÚP a šľachtiteľské 

predskúšky Pioneer

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, KWS

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia Limagrain Europe

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia Limagrain Europe

      skorý–AT 40–50 ks/m2 bez obmedzenia Limagrain Europe
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Repka ozimná - jesenné ošetrenie
Herbicídy

HERBICÍD Formulácia

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Zástupca Obmedzenie

Termín aplikácie
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Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Poznámky k aplikácii

ALTIPLANO DAMTEC  WG

35 g/kg clomazone,  F

400 g/kg napropamide K

FMC Agro PHO|SPe

  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
1

3,0 kg/200–400 l

88,44 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Semená repky zakryté min. 2 cm vrstvou pôdy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Veľmi malá pohyblivosť v pôde, vysoké zrážky nezni-

žujú pôsobenie na buriny

•  Technológia aktívnej duálnej mriežky, počká si 

na vlahu

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 3,0 kg + 1,2 l herbicídy na báze metazachlor 500 g/l

AUTOR SC

500 g/l metazachlor K

Corteva Agriscience PHO|SPe

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov

1
1,5–2,0 l/300–400 l

51,99–69,32

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za-

kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica 

registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,0–1,2 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS  alebo iný clomazone ™ POST 1,5–2,0 l + graminicídy

BANTUX SC

400 g/l metazachlor K

Sumi Agro SPe

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov

1
1,5–2,5 l/200–400 l

42,63–71,05 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za-

kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica 

registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l GALICLOM alebo iný clomazone ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy (CENTURION PLUS)

BARCA 334 SL SL

267 g/l clopyralid,  O

67 g/l picloram O

Agro Aliance PHO|SPe

  POST vo fáze 3–5 listov repky (BBCH 13–15)

•  Buriny do 2. páru pravých listov, lipkavec, 

rumančeky a pichliač hubí vo vysokých 

rastových fázach

1× za 3 roky
0,2 l/200–300 l

26,00 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť, opt. nočné teploty 

+8 °C a viac a denné teploty +10 °C a viac 

•  Kvalitná aplikácia - dôsledné pokrytie rastlín burín 

jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny

BELKAR EC

10 g/l halauxifen-methyl,  O

48 g/l picloram  O

Corteva Agriscience 

  POST DA: 1. aplikácia vo fázy 2. listu repky 

(BBCH 12), 2. aplikáci za 2 týždne
Max. 2× 0,25 l

0,25 l/100–300 l

37,15 €

•  Neaplikujte v TM s fungicídmi s regulačným účinkom 

(účinnej látky metconazole, mepiquat chloride) alebo 

s hnojivami obsahujúcimi bór

•  Nie je nutné pridávať zmáčadlo

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,25 l + graminicídy vo výdrolových dávkach ™ POST 0,25 l + 0,2 l GALERA JESEŇ

BUTISAN 400 SC SC

400 g/l metazachlor K

AM-AGRO SPe

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov

1
1,5–2,5 l/200–400 l

43,67–72,78 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za-

kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica 

registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l CLOMATE alebo iný clomazone ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy

BUTISAN COMPLETE SE

100 g/l dimethenamid-P,  K

300 g/l metazachlor,  K

100 g/l quinmerac O

BASF PHO|SPe

  PRE, POST do 6. listov repky (do BBCH 16), 

buriny max. vo fáze klíčnych listov

•  Plná dávka na pozemkoch s vysokým výsky-

tom peniažkov, pakostov, kapsičky

1
2,0–2,5 l/100–400 l

80,14–100,18 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ POST 2,25–2,5 l + graminicídy, insekticídy, regulátory růstu, listové hnojivá

Repka ozimná - jesenné ošetrenie 
Herbicídy
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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™ POST 0,25 l + 1,0 l GROMETA PRO
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HERBICÍD Formulácia

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Zástupca Obmedzenie

Termín aplikácie
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Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 

ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Poznámky k aplikácii

GALA 334 SL SL

267 g/l clopyralid,  O

67 g/l picloram O

ADAMA PHO|SPe

  POST vo fáze 3–5 listov repky (BBCH 13–15)

•  Buriny do 2. páru pravých listov, lipkavec, 

rumančeky a pichliač hubí vo vysokých 

rastových fázach

1× za 3 roky
0,2 l/200–300 l

31,80 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť, opt. nočné teploty 

+8 °C a viac a denné teploty +10 °C a viac 

•  Kvalitná aplikácia - dôsledné pokrytie rastlín burín 

jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny

GALERA JESEŇ SL

40 g/l aminopyralid,  O

240 g/l clopyralid,  O

80 g/l picloram O

Corteva Agriscience PHO

  POST 3.–9. list repky (BBCH 13–19)

•  Buriny 2–10 listov, pichliač vo fáze prízem-

nej ružice až do 10 cm výšky

1
0,3 l/150–400 l

49,89 €
•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť 

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,3–0,35 l + 100–150 l DAM 390                             ™ POST 0,3–0,35 l + 0,5–1,25 l GARLAND FORTE

GALICLOM CS

360 g/l clomazone  F

Sumi Agro

  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
1

0,2–0,25 l/200–400 l 

(povolená max. dávka 0,33 l)

24,65–30,81 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna 

vlhkosť

•  Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri 

očakávanom nižšom výskyte burín

•  Semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 2 cm

•  Aktívny aj za relatívne suchých podmienok (dobrá 

rozpustnosť, silná väzba na pôdne častice)

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BANTUX, BUTISAN 400 SC ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F

GROMETA PRO SE

333 g/l dimethenamid-P,  K

167 g/l quinmerac O

AM-AGRO PHO|SPe

  PRE–POST bez ohľadu na fázu u repky 

(do BBCH 18), buď pred vzídením burín, 

alebo skoro po ich vzídení, do rastovej fázy 

2 listov burín

1× za 2 roky
1,5 l/100–400 l

67,14 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ POST fungicídy, insekticídy, rastové regulátory, graminicídy ™ POST 1,0 l + 0,25 l BELKAR

LONTREL 300 SL

300 g/l clopyralid O

Corteva Agriscience

  POST od 2. pravého listu repky

•  Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až 

do obdobia začiatku tvorby kvetných pukov, 

rumančekovité buriny malá i veľká listová 

ružica

0,35 l/300–600 l

53,77 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

Odporúčané kombinácie: ™ POST DAM 390, insekticídy

METAX 500 SC SC

500 g/l metazachlor K

Belba Plus PHO|SPe

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov
1

2,0 l/200–300 l

67,88 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za-

kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica 

registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ SPOST 1,5–2,0 l + graminicídy

METAZAMIX SC

5,3 g/l aminopyralid,  O

500 g/l metazachlor,  K

13,3 g/l picloram  O

Corteva Agriscience PHO|SPe

  PRE do 2 dní po zasiatí 

  SPOST klíčne listy vyvinuté až 4. pravý list 

vyvinutý (BBCH 10–14, max. 15)

1× za 3 roky

PRE 1,2 l/200–400 l

SPOST 1,5 l/200–400 l

57,76 €

72,20 €

•  PRE: Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou 

štruktúrou, dodržať hĺbku sejby 1,5–2,0 cm a semená 

zakryť dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy

•  POST: Aktívny rast burín, denné teploty nad +10 °C

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

™ SPOST insekticídy (RAFAN)

™ SPOST 1,5 l + 0,25 l BELKAR

™ SPOST 1,5 l + 0,3 l GALERA JESEŇ

METOLAFLEX EC

960 g/l S-metolachlor K

Agro Aliance

  PRE do 3 dní po sejbe   1
1,2–1,6 l/400–500 l

48,82–65,09 €

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,6 l + 0,15–0,2 l CLOMAFLEX

RAPSAN 400 SC SC

400 g/l metazachlor K

Belchim SPe

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov

1× za 3 roky
1,5–2,5 l/200–400 l

51,24–85,40 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za-

kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica 

registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,15–0,2 l clomazone 360 g/l ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy

Repka ozimná - jesenné ošetrenie 
Herbicídy
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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NA PRE 1,2 l METAZAMIX, POST 0,25 l BELKAR
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Graminicídy
GRAMINICÍD Formulácia

obsah účinnej látky

v l (kg) prípravku HRAC

Zástupca Obmedzenie
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Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni) Orientačná 

cena ošetrenia 

1 ha

(bez DPH)

Termín aplikácie, poznámka

Výmrv obilnín

Skorá jeseň

Jednoročné trávy, 

výmrv obilnín
Pýr, trváce trávy

AGIL 100 EC EC

100 g/l propaquizafop  A

ADAMA

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
19,6–75,2 €

•  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

•  Graminicídy (mimo Stratosu) 

obsahujú zmáčadlo

•  Teplota pri aplikácii 10–25 °C

•  Dážď 1 hod po aplikácii neznižuje 

účinnosť

AKILL/PROFOP 100 EC EC

100 g/l propaquizafop  A

RWA AKILL: PHO

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
17,8–66,75 €

ALIGRAM EC

100 g/l propaquizafop A

AM-AGRO

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
18,91–70,91 €

CENTURION PLUS EC

120 g/l clethodim A

Sumi Agro PHO

1
0,7–0,8 l/250–400 l

OL 120

2,0–2,2 l/250–400 l

OL 120
19,48–61,23 €

FUSILADE FORTE EC

150 g/l fl uazifop-P-butyl A

Qenerika PHO|SPe

1
0,75 l/200–400 l

OD 90

0,8–1,0 l/200–400 l

OD 90

1,8–2,0 l/200–400 l

OD 90
18,74–49,96 €

GALLANT SUPER  EC

104 g/l haloxyfop-P A

Corteva Agriscience PHO|SPe

1 0,5 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 22,6–45,2 €

GARLAND FORTE  EC

100 g/l propaquizafop A

Corteva Agriscience PHO

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
18,35–68,81 €

GramiGUARD EC

120 g/l clethodim A

SOUFFLET AGRO PHO

1
Jeseň, jar

0,7–0,8 l/250–400 l
2,0–2,2 l/250–400 l

GRAMIN EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl A

FMC Agro SPe

1
0,75 l/200–400 l

OD 110

1,0–1,5 l/200–400 l

OD 110

2,5–3,0 l/200–400 l, 

DA 1,0 l + 1,0 l

OD 110

20,68–82,71 €

QUICK 5 EC EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl A

Sharda

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 16,10–57,50 €

RANGO SUPER EC

40 g/l quizalofop-P-tefuryl A

Agro Aliance

1 0,8 l/200–400 l 1,0–1,5 l/200–400 l 2,0–2,25 l/200–400 l 19,84–55,80 €

SELECT PLUS EC

120 g/l clethodim A

MV-servis PHO

1 0,7–0,8 l/250–400 l 2,0–2,2 l/250–400 l 19,97–62,77 €

SELECT SUPER EC

120 g/l clethodim A

UPL PHO|SPe

1

0,7–0,8 l/250–400 l

OD 120

BBCH 12–30

Jar

2,0–2,2 l/250–400 l

OD 120

19,02–59,77 €

STRATOS ULTRA EC

100 g/l cycloxydim A

BASF PHO

1

1,0–1,5 l/100–300 l 

alebo 

TM 1,0–1,5 l + 1,0 l DASH

1,0–1,5 l/100–300 l 

alebo 

TM 1,0–1,5 l + 1,0 l DASH

4,0 l/100–300 l 

alebo 

TM 4,0 l + 1,0 l DASH

25,00–100,00 €

TARGA 10 EC EC

100 g/l quizalofop-P-ethyl   A

UPL SPe

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
14,82–74,09 €

ZETROLA EC

100 g/l propaquizafop A

Syngenta

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
18,00–67,50 €

*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.

Repka ozimná - jesenné ošetrenie 
Graminicídy



Prípravky na ochranu rastlín 2021
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



So značkou G-Seed, je pole správne 
pripravené  pre Váš úspech.

Viac informácií získate na: www.g-seed.eu

Exkluzívny zástupca odrody:
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Pri trati 15, 820 14 Bratislava, Slovakia
t +421 2 4020 1111 | www.rwa.sk

Zlatá cesta  
k vysokým  
výnosom

AURELIA
Spoľahlivá ako zlato

   Veľmi vysoká úroda  
v intenzívnych  
podmienkach pestovania  
– Cenná ako zlato

   Silná, zdravá  
a nepolíhavá rastlina  
– Stabilná ako zlato

   Moderné genetické  
zázemie (TuYV, nepukavé  
šešuľe a gén Rlm7)  
– Silná ako zlato
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REPKA OZIMNÁ

V A Š A  N O V Á  Z N A Č K A  O S Í V :




