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A práve pre včasnú a účinnú reguláciu burín 
v  počiatočných vývinových štádiách rep-
ky ozimnej stupňuje spoločnosť FMC Agro 
Slovensko v posledných rokoch svoje úsilie 
s cieľom uspieť v herbicídnej ochrane repky 
aj v meniacich sa podmienkach klímy, bok po 
boku s vývojom pestovateľských technológií. 
Ak si vezmeme genézu herbicídov FMC do 
ozimnej repky, postupný vývoj a progres je 
zreteľný. Základným prípravkom k preemer-
gentnému herbicídnemu ošetreniu repky na-
ďalej ostáva Command® 36 CS (clomazone 
360 g/l) vhodný tiež do TM kombinácií, ale-
bo k sólo ošetreniu s následnými aplikáciami 
iných účinných látok, napr. metazachlóru.

S meniacimi sa podmienkami klímy nastala 
postupne potreba vývoja preemergentných 
(PRE) prípravkov, ktoré je možné úspešne 
aplikovať aj v  podmienkach už skoro pra-
videlného pôdneho sucha v  čase sejby 
ozimnej repky. Základom takýchto PRE her-
bicídnych prípravkov sú patentované mik-
ro-enkapsulové technológie, založené na 
efektívnejšom a difúziou riadenom nástupe 
účinku clomazonu po uvoľnení z polymerizo-
vanej mikrokapsuly. Účinnosť a požadovaná 
funkčnosť týchto preemergentných príprav-
kov je zabezpečená aj v suchom počasí pri 
sejbe, hovoríme, že tieto prípravky si doslov-
ne „počkajú na vodu - pôdnu vlahu“. Prvým 
prípravkom, ktorý si „počká na vodu“ je prí-
pravok Circuit® SYNCTEC (clomazone 40 g/l, 
metazachlor 300 g/l). Je určený na ošetrenie 
repky ozimnej proti niektorým jednoroč-
ným trávam a širokému spektru dvojklíčno-
listových burín, vrátane lipkavca. Druhým 
je herbicídny prípravok Altiplano® DAMTEC 

(napropamide 400 g/kg, clomazone 35 g/kg), 

ktorý je určený na preemergentné ošetrenie 
repky aj proti niektorým jednoročným trá-
vam a hospodársky významným a problémo-
vým dvojklíčnolistovým burinám (pakosty, 
úhorník), s  dlhodobým reziduálnym účin-
kom. Špeciálna DAMTEC formulácia navyše 
využíva vlastnosti duálnej aktívnej mriežky 
(DAM) vytvorenej kryštálikmi napropamidu, 
ktorá v  pôdnom prostredí hygroskopicky 
priťahuje pôdnu vlahu k polymerizovaným 
mikrokapsuliam clomazonu. Efekt účinku je 
jednoznačný: koľko vlahy mriežka natiahne, 
toľko clomazonu sa do pôdneho prostredia 
uvoľní. Hovoríme o zvlášť efektívnom riade-
nom uvoľňovaní účinnej látky clomazone.

Priaznivci skoro postemergentných herbicíd-
nych aplikácií v  repke už poznajú prípravok 
Gajus® (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l) 
s možnosťou použitia nielen na preemergent-
nú, ale aj na skorú postemergentnú (SPOST) 
aplikáciu. Účinný je proti širokému spektru 
dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca 
a niektorých tráv, vrátane metličky. V závis-
losti od vlahových podmienok je ho možné 
aplikovať ihneď po sejbe, alebo v priebehu 
vzchádzania, až do fázy 4 pravých listov repky.

Pre novozaložené porasty ozimnej repky 
v roku 2022 spoločnosť FMC Agro Slovensko 
uvádza na slovenský trh nový komerčný set 

herbicídnych prípravkov do ozimnej repky 
pod názvom Gajus Komplet. Balíček obsahu-
je 30  l Gajus® (pethoxamid 400 g/l, picloram 
8 g/l) a 3 l Belkar® (halauxifen-methyl 10 g/l, 

picloram 48 g/l). Prednosťou balíčka je široký 
aplikačný termín (Gajus® od sejby až po fázu 
1–4 listov repky, Belkar® vo fáze 2–4 a 6–8 lis-
tov repky), pričom jeho účinnosť v oveľa men-
šej miere ovplyvňuje teplota prostredia v po-
rovnaní s inými jesennými herbicídmi v repke 
ozimnej. Prínosom tohto kompletu je aj zau-
jímavé spektrum herbicídnej účinnosti. Uve-
dená kombinácia účinných látok zabezpečuje 
výbornú účinnosť proti lipkavcu obyčajnému, 
rumanom, mrlíkom a lobodám. Nadštandard-
nú účinnosť vykazuje aj proti pakostom, po-
hánkovcu a  zemedymu. Výrazne eliminuje 
mak vlčí, problematické kapustovité buriny 
ako sú úhorník, pastierska kapsička, peniaž-
tek a ďalšie. Vynikajúci SPOST účinok halau-
xifen-methylu a  picloramu vhodne dopĺňa 
dlhodobé reziduálna pôsobenie pethoxamidu 
v pôde, čo zabezpečuje dokonalú kontrolu 
burín v dlhšom časovom horizonte. Flexibilita 
možnosti prispôsobenia dávkovania a termí-
nu ošetrenia oboch prípravkov dáva predpo-
klady Gajusu Komplet stať sa novým hitom 

nastávajúcej jesennej aplikačnej sezóny 
v ozimnej repke.

No a  na záver po zvládnutí herbicídnej 
ochrany repky ešte jeden insekticídny tip 
na dokonalé zabezpečenie jesennej ochrany 
repky ozimnej: Insekticídny balíček Nexide 

Duo na 12 ha (Nexide 1,0 l/ha + Mospilan SP 
1,2 kg/ha) účinne rieši problém všetkých roz-
hodujúcich škodcov v repke.



Gajus Komplet - herbicídny komplet 
pre nové porasty repky
Ing. Ladislav Závodský; FMC Agro Slovensko s.r.o.

Repka ozimná je v našich končinách 

taký nekonečný príbeh. Nie nadarmo, 

veď je to plodina, ktorá je, okrem kr-

movín na ornej pôde, služobne najdlh-

šie v roku na poli. Po zbere tohtoročnej 

úrody repky neprejde v severnejších 

oblastiach ani mesiac, a už sa zakladajú 

nové porasty, s rovnakými, ak nie s väč-

šími očakávaniami. Skúsený pestovateľ 

už vie, že spolu s výberom genetického 

materiálu osiva sa patrí repke zároveň 

zabezpečiť tiež kvalitnú prípravu pôdy, 

perfektnú sejbu a v neposlednom rade 

primeranú a cielenú výživu a ochranu 

novo vzchádzajúcich porastov proti 

chorobám, škodcom a burinám.
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Osivo repky - ponuka, 

z ktorej si vyberie každý

Základ pre dobrú úrodu je správny výber od-
rody (hybridu), ktorý spĺňa požiadavky pre 
Vaše konkrétne agro-ekologické podmien-
ky prostredia. Spoločnosť RWA SLOVAKIA 
ponúka široký výber exkluzívnych osív rep-
ky. V  roku 2020 sme uviedli na trh novinku 
Aurelia (Limagrain, Francúzsko) - „Zlatá cesta 
k vysokej úrode“. Hybrid bol v ÚKSÚP regis-
trovaný v roku 2020. Aurelia sa osvedčila hlav-
ne vďaka vysokému a stabilnému úrodovému 
potenciálu, rezistencii proti vírusu žltej mo-
zaiky (TuYV), tolerancii voči fómovej hnilobe 
(Rlm7), odolnosti proti poliehaniu a nepuka-
vým šešuliam. Svoju úrodnosť a stabilitu po-
tvrdila aj v skúškach POP SPZO SK 2020/2021, 
kde s  priemernou úrodou 4,71  t/ha bola

najúrodnejším hybridom sortimentu A, sú-
časne na každej hodnotenej lokalite dosiah-
la nadpriemerné úrody. Minuloročná no-
vinka RGT Banquizz (RAGT, Francúzsko), je 
hybrid bez špeciálnych požiadaviek na typ 
pôdy a pestovateľský región, vhodný aj pre 
skorú sejbu. Registrovaný v  ÚKSÚP v  roku 
2021. Je tolerantný proti vírusu žltej mozai-
ky (TuYV) aj voči fóme (kvantitatívna rezis-
tencia). V skúškach preukazoval veľmi dobrú 
odolnosť voči vyzimovaniu. Z jeho predností 
vyzdvihujeme aj intenzívne vetvenie rastliny 
a technologickú kvalitu semena.

Ochrana až do zberu

V období kedy sa blížime ku žatve nás môžu 
prekvapiť plesne a choroby. Pri výskyte bie-
lej hniloby, černi repkovej a plesni sivej od-
porúčame aplikáciu fungicídu Astrobin 250 
(250  g/l azoxystrobin) v  dávke 1,0  l/ha. Má 
preventívne a kuratívne pôsobenie po dobu 
3–8  týždňov. Pri nerovnomerne dozrieva-
júcich porastoch a výskyte pýru a  iných tr-
vácich a  prerastajúcich burín, uľahčí zber 
aplikácia prípravku Barbarian Super  360 
(360  g/l glyphosate), aplikujte 2–3  týždne 
pred zberom, kedy nastáva prirodzená zre-
losť 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 por-
tfólia 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 listov 
a  je jedno v  akej rastovej fáze je repka. Na 
ničenie výmrvu z predchádzajúcej plodiny, 
jednoročných tráv, trvácich tráv (pýr plazi-
vý, mätonoh trváci a  mnohokvetý, prstna-
tec obyčajný) je vhodné použitie novinky 
RWA Moneo (50 g/l quizalofop-P-etyl), ošet-
rujte v rastovej fáze repky BBCH 13–39.

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 je vhodné použiť širokospektrálny 
RWA Protector Max (500 g/l cypermethrin), 
ktorý zneškodní aj vošky a piliarky.

Podpora rastu

Pre správny rozvoj koreňového systému a čo 
najlepší príjem živín z  pôdy je ideálne po-
užiť kvapalný aktivátor rastu RWA Vitalroot

(biostimulátor) -  obsahuje výťažky z  mor-
ských rias a  minerálne látky ako fosfor 
a  draslík. Silný koreňový systém je záruka 
lepšieho prezimovania rastlín. K  jeho plu-
som patrí zvýšenie priemeru koreňového 
krčku u repky, účinnosť aj pri nedostatku zrá-
žok. Urýchľuje jarnú regeneračnú schopnosť 
koreňov a zvyšuje efektivitu hnojenia zlep-
šením príjmu živín aj pri nižších teplotách 
(dôležité pre príjem fosforu a draslíka). Ne-
vyvoláva nadmerný vegetatívny ani apikálny 
rast. Aplikujeme na jeseň vo fáze 4–8 listov.

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.



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

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

prinesie žatva repky v tomto roku. Repka je plodina so širokým využitím a jej pes-

tovanie je ovplyvnené viacerými dôležitými faktormi ako sú klimatické podmien-

ky, buriny, choroby a škodcovia, výber odrody, trhová cena. Očakávame relatívne 

dobrú úrodu na celkovo skoro 137 tis. hektároch vysiatych v roku 2021. Veľmi dob-

rá správa je, že trhová cena repky je nadštandardná, čo určite zabezpečí pestova-

teľom veľmi dobré tržby a zisk z hektára.

Odroda RGT Banquizz v PD Kukučínov 
(4. 5. 2021)

Odroda Aurelia v PD Kukučínov (4. 5. 2021)
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Odroda tvorí základný intenzifi kačný faktor 
v  rastlinnej výrobe. Správna voľba odrody 
umožňuje zvýšiť ekonomickú efektivitu pes-
tovania pšenice. Rozhodujúcimi kritériami 
pre výber odrody by mali byť: adaptácia od-
rody na dané pôdno-klimatické podmienky, 
vhodnosť odrody na  daný spôsob hospo-
dárenia na pôde, odolnosť proti škodlivým 
činiteľom, kvalita odrody vzhľadom na úžit-
kový smer pestovania a odolnosť voči vyzi-
movaniu.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring 
kvalitatívnych parametrov pšenice letnej do-
pestovanej v Slovenskej republike“ môžeme 
každoročne sledovať technologickú kvalitu 
pšenice. V  roku 2021 v  rámci celej SR bolo 
analyzovaných 207 vzoriek pšenice z 88 od-
berových miest (získané od Poľnohospodár-
skych a  Roľníckych družstiev a  zo skúšob-
ných staníc ÚKSUPu).

U sledovaných vzoriek boli stanovované pa-
rametre technologickej kvality podľa STN 
46  1100-2: Zrno potravinárskej pšenice let-
nej (2018), triedy kvality  A, čo zodpovedá 

minimálnym požiadavkám kvality pre pekár-
ske účely, a konkrétne objemová hmotnosť 
(min. hodnota 77,0 kg/hl), obsah dusíkatých 
látok N × 5,7 (min. 12,0 %), obsah mokrého 
lepku v sušine (min. 26 %), sedimentačný in-
dex, Zelenyho test (min. 30 ml), číslo poklesu 
(min. 220 s) a súčasťou STN je už aj hodnote-
nie kvality lepku na základe hodnoty gluten 
indexu pre triedu kvality E (min.  65). STN 
46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej 
delí pšenicu na 4 triedy kvality: E - elitná, A - 
štandardná, B - základná, P - pečivárenská.

Úroda pšenice v roku 2021 dosiahla priemer-
ne triedu kvality  A  (tab.  1), rovnako ako aj 
v predchádzajúcom roku.

V rámci monitoringu technologickej kvality 
pšenice sme hodnotili aj kvalitu jednotli-
vých odrôd, ktoré mali najvyššie zastúpe-
nie. Odrodové spektrum pestovaných pe-
kárenských pšeníc bolo tak ako aj za minulé 
roky pomerne široké. Z  207 hodnotených 
vzoriek sme zaznamenali pestovanie 81 rôz-
nych odrôd, z čoho najčastejšie pestovaný-
mi pšenicami v SR v  roku 2021 boli odrody 
Aurelius, Genius, Lukullus, Airbus, RGT Re-
bell, IS Conditor, Apexus, IS Laudis, Albertus, 
Avenue, Viriato, Julie, Bernstein. Ďalej nasle-

dovali odrody Altigo, Beatus, Butterfl y, RGT 
Reform, Yetti, Expo, IS Agilis. Naopak k odro-
dám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme za-
radiť napr. Viki, Atraktion, Balitus, IS Rubicon, 
Lyskamm, RGT Sunnyboy a ďalšie.

Hodnotenie kvalitatívnych paramet-

rov odrôd pšenice

Grafy č. 1–6 znázorňujú priemerné hodnoty 
kvalitatívnych parametrov najčastejšie pesto-
vaných odrôd pšenice v SR z roku 2021.

Priemerne najvyššie hodnoty objemovej 

hmotnosti dosahovali odrody Albertus, Au-
relius, Bernstein, Airbus, IS Laudis, Lukullus 
a Viriato, ktoré zodpovedajú triete kvality E 
(graf 1). Naopak priemerne najnižšími hod-
notami objemovej hmotnosti sa vyznačovali 
odrody IS Conditor (72,8 kg/hl) a RGT Rebell 
(73,3 kg/hl), ktoré v tomto parametri nesplnili 
požiadavky pre žiadnu z tried kvality. Minimál-
na hodnota objemovej hmotnosti pre triedy P 
a B podľa STN 46 1100-2 je 75,0 kg/hl. Minimál-
nu hodnotu objemovej hmotnosti 77,0 kg/hl,
triedu kvality  A, dosiahli odrody Apexus 
(77,1 kg/hl) a Julie (77,3 kg/hl). Boli na úrovni 
celoslovenského priemeru. Celkovo objemová 
hmotnosť v roku 2021 za celú SR dosahovala 
priemerne hodnotu 77,3 kg/hl.

Technologická kvalita odrôd pšenice 
na Slovensku v roku 2021
Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany

Technologická kvalita potravinárskej 

pšenice je určená predovšetkým ge-

netickým potenciálom danej odrody 

dosahovať kvalitu požadovanú spra-

covateľským priemyslom. Vplyvy roč-

níka (počasie, agrotechnické postupy) 

majú aditívny účinok na technologickú 

kvalitu potravinárskej pšenice a môžu 

potlačiť alebo naopak zosilniť genetic-

ky determinovaný potenciál pekáren-

ských odrôd pšenice.

Tab. 1: Minimálne, maximálne a priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov 

pšenice v roku 2021

Objemová 

hmotnosť 

(kg/hl)

N-látky × 5,7 

DA 7 200 (%)

Mokrý lepok 

v sušine (%)

Gluten 

index

Číslo 

poklesu (s)

Sedimentačný 

index (ml)

Trieda 

kvality

minimum 66,1 8,5 12,1 20 81 15

maximum 84,6 18,8 46,2 100 420 69

priemer 77,3 12,9 26,9 88 353 37 A

Graf 1: Priemerne hodnoty objemovej hmotnosti odrôd

pšenice v SR z roku 2021
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Graf 2: Priemerne hodnoty obsahu dusíkatých látok odrôd

pšenice v SR z roku 2021
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Osivo a sadba

Priemerná hodnota obsahu dusíkatých lá-

tok za celú SR bola na úrovni 12,9 %, čo zod-
povedá triede kvality A. Z najčastejšie pesto-
vaných odrôd najnižšie hodnoty dusíkatých 
látok a zároveň aj triedu kvality A (minimálne 
12,0  %) dosiahli odrody Albertus, IS  Laudis 
a  Julie. Ostatné odrody v  tomto parametri 
dosiahli v  roku 2021 triedu kvality  E, teda 
priemerný obsah dusíkatých látok mali mi-
nimálne 13,0  %. Odrody Apexus, Lukullus 
a  Bernstein prekročili priemernú hodnotu 
dusíkatých látok 14,0 % (graf 2).

Priemerne najnižšími hodnotami obsahu 

mokrého lepku sa vyznačovali odrody Vi-
riato, Julie a Albertus, kedy nedosiahli obsah 
mokrého lepku minimálne 26 %, čo zodpo-
vedá triede kvality A  (graf  3). Naopak naj-
vyššiu priemernú hodnotu mokrého lepku 
dosiahli odrody Apexus, Aurelius, Lukullus, 
IS Conditor a  Bernstein. Tieto odrody do-
siahli hodnotu mokrého lepku min. 28 %, čo 
zodpovedá triede kvality E. Priemerná hod-
nota obsahu mokrého lepku za celú SR bola 
na úrovni 26,9 %.

Kvalita lepku meraná hodnotou gluten in-

dexu bola v rámci celej SR v roku 2021 vyššia 
(88) v porovnaní s  rokom predchádzajúcim 
(79), čomu zodpovedajú aj hodnoty gluten 
indexu jednotlivých odrôd. Minimálna odpo-
rúčaná hodnota gluten indexu pre pekárske 
využitie je 65. Túto hodnotu dosiahli všetky 
najčastejšie pestované odrody okrem odrody 
IS Conditor (33), ktorá je ale charakterizovaná 
ako odroda vhodná pre kŕmne účely alebo 
pre výrobu pečivárenskej múky (graf 4).

Hodnoty čísla poklesu neboli u žiadnej z naj-
častejšie pestovaných odrôd problémovými 
parametrami (graf  5). Všetky odrody dosa-
hovali vysoké hodnoty čísla poklesu. Všet-
ky odrody vysoko presiahli hodnotu 220 s. 
Priemerne najnižšiu hodnotu čísla poklesu 
dosiahla odroda IS Conditor (271 s) a naopak 
priemerne najvyššiu hodnotu dosiahla odro-
da Viriato (399 s) v roku 2021.

Priemerne triedu kvality E v parametri sedi-

mentačný index dosiahli odrody Airbus, 
Apexus, Aurelius, IS Laudis, Lukullus a Bern-

stein, kedy dosiahli hodnotu min. 40  ml 
(graf 6). Najnižšou priemernou hodnotou se-
dimentačného indexu (29 ml) sa vyznačovala 
odroda IS Conditor, nezodpovedala v tomto 
parametri triede kvality A  (min. 30 ml). Od-
roda Bernstein dosiahla najvyššiu hodnotu 
sedimentačného indexu (52 ml). Priemerná 

Tab. 2: Triedy kvality najčastejšie 

pestovaných odrôd pšenice v roku 2021 

Odroda Trieda kvality  r. 2021

Airbus A

Albertus B

Apexus A

Aurelius E

Avenue B

Genius B

IS Laudis A

Julie B

Lukullus E

RGT Rebell N

Viriato B

IS Conditor N

Bernstein E

Graf 3: Priemerne hodnoty obsahu mokrého lepku v sušine

odrôd pšenice v SR z roku 2021
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Graf 4: Priemerna kvalita lepku odrôd pšenice v SR z roku 2021
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hodnota sedimentačného indexu za celú SR 
bola na úrovni 37 ml.

Na základe nášho monitorovania kvality jed-
notlivých odrôd pšenice sme zistili, že z naj-
častejšie pestovaných odrôd pšenice v  SR 
najvyššiu kvalitu v roku 2021 dosiahli odrody 
Bernstein, Lukullus a Aurelius, ktoré dosiahli 
priemerne vo všetkých parametroch triedu 
kvality E podľa STN (tab. 2). Odrody Bernstein 
a Lukullus dosahovali aj v predchádzajúcich 
rokoch triedu kvality  E, vykazujú stabilnú 
vysokú kvalitu vzhľadom na vplyv ročníka.  
Naopak odrody RGT Rebell a IS Conditor pre 
nízku objemovú hmotnosť nezodpovedali 
žiadnej triede kvality. Odrody Airbus, Apexus 
a  IS Laudis dosiahli priemerne vo všetkých 
parametroch triedu kvality A.

V  rámci monitorovania kvality pšenice do-
pestovanej na Slovensku v rokoch 2019–2021 
sme hodnotili kvalitu 4 odrôd pšenice (Aure-
lius - E kvalita, Bernstein - E kvalita, Dagmar 
- A kvalita, IS Laudis - E kvalita) v závislosti 
od pestovateľských klimatických podmienok 
a  od  ročníka. Tieto odrody boli pestované 
v  poľnohospodárskych subjektoch v  pre-
vádzkových podmienkach a odroda Dagmar 
na staniciach ÚKSUPu v rôznych pestovateľ-
ských výrobných oblastiach, a to v kukuričnej 
(KVO), repárskej (RVO) a zemiakárskej (ZVO).

V tabuľke 3 sú uvedené triedy kvality odrôd 
pšenice podľa pestovateľskej výrobnej ob-
lasti v  rokoch 2019–2021. U všetkých odrôd 
môžeme vidieť, že najnižšiu triedu kvality od-
rody dosahujú v ZVO. Najčastajšie zodpove-
dajú základnej B triede kvality, teda ani jedna 
odroda si nedokázala udržať svoju deklaro-
vanú kvalitu. Najlepšie sa danému prostrediu 
prispôsobila odroda Bernstein, ktorá v  ro-
koch 2020 a 2021 poklesla v ZVO iba o jednu 
triedu kvality v  dôsledku nižšieho obsahu 
bielkovín, mokrého lepku a nižšej objemovej 
hmotnosti. V RVO si odroda Bernstein svoju 
E kvalitu udržala počas všetkých troch rokov. 

V KVO odroda Aurelius dosiahla počas troch 
rokov E triedu kvality, odroda Dagmar A trie-
du kvality, čiže zodpovedali svojej deklaro-
vanej kvalite. Odrody Bernstein a  IS Laudis 
v KVO v roku 2019 zodpovedali A triede kvali-
ty v dôsledku nižšej objemovej hmotnosti, čo 
korešponduje aj s celkovou kvalitou pšenice 
v tomto roku, kedy najproblematickejším pa-
rametrom bola práve objemová hmotnosť.

Záver

Vyššie uvedené výsledky sú založené na roz-
boroch vzoriek pšenice pochádzajúcich z poľ-
nohospodárskej praxe, pestovaných v rôznych 
úrovniach vstupov a v rôznych klimatických 
podmienkach. Hodnotenie nezohľadňuje, aká 
bola použitá agrotechnika pestovania a  či 
bola v súlade s požiadavkami danej odrody. 
Spoločnou charakteristikou je rok zberu a sku-
točnosť, že ide o pšenicu pestovanú poľno-
hospodárskymi subjektami v prevádzkových 
podmienkach. Prezentované hodnotenie nie 
je možné chápať ako všeobecný popis vlast-
ností daných odrôd a nemôže nahradiť hod-
notenie získané z presných poľných pokusov. 
Priemerné hodnoty kvalitatívnych paramet-
rov môžu byť ovplyvnené i nerovnomerným 
zastúpením odrôd z hľadiska početnosti ich 
pestovania v  jednotlivých regiónoch. Avšak 
i napriek týmto skutočnostiam, monitorova-
nie zastúpenia jednotlivých odrôd a hodnote-
nie ich kvality v prevádzkových podmienkach 
dáva cenné informácie o odrodách jednak sa-
motným pestovateľom, spracovateľom a v ne-
poslednom rade samotným šľachtiteľom, ktorí 
aj takýmto spôsobom môžu dostať spätnú 
väzbu, s akým úspechom sa ich odrody pes-
tujú v podmienkach celej SR.

Na základe našich získaných výsledkov mô-
žeme konštatovať, že faktory, ako je ročník 
pestovania, pôdno-klimatické podmienky 
a biologický materiál významne ovplyvňujú 
výslednú kvalitu pšenice. Všetky nami hod-
notené odrody reagovali obdobným spô-
sobom predovšetkým na pôdno-klimatické 

podmienky. V  menej vhodných podmien-
kach všetky odrody pšeníc dosahovali nižšiu 
kvalitu. Avšak i napriek tomuto trendu sú nie-
ktoré odrody fl exibilnejšie a  lepšie reagujú 
na vonkajšie vplyvy.

Zo širokého sortimentu odrôd pšenice, ktoré 
sa ponúka pestovateľom, je dôležité vybrať si 
takú odrodu, ktorá bude najlepšie vyhovovať 
pestovateľským podmienkam v danej oblas-
ti a zohľadniť požiadavky, na aký účel sa má 
daná pšenica pestovať.

Preto pre kompletné zaistenie kvality pše-
nice je treba stanoviť správnu voľbu odrôd 
v  súvislosti s  jej rajonizáciou a  úžitkovým 
smerom. Dodržiavanie rajonizácie odrôd vý-
znamne prispieva k  dosiahnutiu požado-
vanej kvality. Z pestovateľského hľadiska je 
teda nutné pri daných odrodách čo najvhod-
nejšie spojiť jej vlastnosti s danými klimatic-
ko-pôdnymi podmienkami.



Graf 5: Priemerne hodnoty čísla poklesu odrôd pšenice v SR

z roku 2021
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Graf 6: Priemerne hodnoty sedimentačného indexu odrôd

pšenice v SR z roku 2021
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Tab. 3: Triedy kvality odrôd pšeníc 

podľa pestovateľských výrobných 

oblastí v rokoch 2019–2021

Odroda
Výrobná 

oblasť

Trieda kvality

r. 2019 r. 2020 r. 2021

Aurelius KVO E E E

Aurelius RVO B B E

Aurelius ZVO P B P

Bernstein KVO A E E

Bernstein RVO E E E

Bernstein ZVO B A A

Dagmar KVO A A A

Dagmar RVO A E B

Dagmar ZVO B B P

IS Laudis KVO A E E

IS Laudis RVO A B A

IS Laudis ZVO B B B

KVO - kukuričná výrobná oblasť, RVO - repárska výrobná 

oblasť, ZVO - zemiakárska výrobná oblasť; E - elitná 

trieda kvality, A - štandardná trieda kvality, B - základná 

trieda kvality, P - pečivárenská trieda kvality

Technologická kvalita odrôd pšenice na Slovensku v roku 2021
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Začnime tým najdôležitejším -  úrodou se-
mien. LG Ambassador aktuálne obsadil v tes-
tovaní ÚKZÚZ SDO 2019–2021 spolu s  ďal-
šími dvomi hybridmi prvé delené miesto 
s úrodou 119 % na priemer líniových odrôd. 
Tento výsledok je veľmi robustný, pretože 
pochádza z 35 lokalít a z troch rokov skúša-
nia. V praxi je podľa sledovania SPZO v Čes-
kej republike aktuálne tretím najúrodnejším 
hybridom v  skupine tzv. „veľkých“ odrôd 
s osevnou plochou nad 5 000 ha. Pozrime sa 
aj inde. V roku 2020 obsadil LG Ambassador 
prvé miesto v registračných skúškach v poľ-
skom COBORU s  úrodou 115  % na  priemer 
kontrol. Rovnakým premiantom bol aj v kli-
maticky odlišnom Maďarsku s úrodou 116 % 
na  kontrolné hybridy. Atraktívnym výsled-
kom je aj prvé miesto v nemeckom registrač-
nom skúšaní BSA (116 %) za tri roky 2017–19, 
na ktoré sa naviazalo víťazstvo v post regis-
tračnom skúšaní spolkových republík LSV 
o rok neskôr so 110 %. Spanilú jazdu Európou 
neprerušil LG Ambassador ani v poslednom 
zberovom roku 2021. Pokračoval ďalej bez je-
diného zaváhania s nadpriemernými výsled-
kami v tvrdej post registračnej konkurencii.

Všetko sa začína N-Flexom

Dusík je v poslednej dobe veľmi horúcou té-
mou. Jeho cena stúpa do stratosféry a nádej 
na umravnenie je malá. LG Ambasssador je 
N-Flex hybridom. Ako už názov napovedá, 
dokáže lepšie hospodáriť s dusíkom. Nebu-
deme nikomu radiť, aby s  týmto hnojivom 
pri hybride LG  Ambassador šetril viac ako 
u  iných, to by bolo veľké nedorozumenie. 
N-Flex znamená, že dokáže z  jedného kilo-
gramu nahnojeného dusíka priniesť vyššiu 
úrodu ako ostatné hybridy. A to ako v opti-
málnych podmienkach, tak aj v  situáciách 
keď rastliny trpia jeho nedostatkom alebo 
horšou dostupnosťou. LG  Ambassador tie-
to „hladné“ obdobia, keď dusík zostáva ne-
rozpustený na povrchu pôdy alebo je úplne 
nedostupný, prekoná najlepšie. Nepriamym 
dôkazom tejto vlastnosti sú výsledky uvede-
né v grafe 1. Hybrid LG Ambassador má vy-
nikajúce výsledky oproti priemeru pokusov 
nielen v  optimálnych podmienkach, kedy 
sa úrody pohybujú okolo 6  t/ha, ale takis-

to v podmienkach horších, s úrodou medzi 
2–3 t/ha. Výsledok je o to cennejší, že je sú-
hrnom 1 140 lokalít z celej Európy za 5 rokov 
testovania. Stále prekonáva priemer pokusov 
o  250  kg/ha, aj keď sú do  týchto testovaní 
zaraďované stále novšie a výkonnejšie hyb-
ridy. Ak si premietneme tento váhový, štatis-
ticky preukázaný rozdiel do aktuálnej ceny 
800 €/t, tak je veľmi pravdepodobné, že s LG 
Ambassadorom budeme bohatší o  200  € 
z každého hektára.

Nenáročná repka

Agrotechnicky je LG Ambassador hybridom 
s  mnohými prednosťami. Má rýchly jesen-
ný vývoj, takže sa dokáže lepšie vysporia-
dať s nedostatkom vody na  jeseň, prípadne 
s neskorším výsevom. Jeho prezimovanie je 
vynikajúce, overené v  provokačných pod-
mienkach siatia do hrúbkov v Poľsku a Litve. 
Jarný vývoj je stredne rýchly. Hybrid sa vý-
borne vetví a nepotrebuje ošetrenie regulá-
tormi rastu k posilneniu vetvenia. Proti fóme 
ho chráni gen RIm7, ten je ďalším dôvodom 
k  odkladu aplikácie fungicídov s  regulač-
ným účinkom až na  neskôr, do  predlžova-
cieho rastu. Vtedy prichádza čas na úvahu či 
podmienky vegetácie prajú a budeme krátiť 
výšku terminálu. Jeho nástup do  kvetu je 
stredne skorý takisto ako zber. Pevné šešule 
s genetickou odolnosťou voči pukaniu šešúľ 
chráni úrodu až do zberu. Prípadné špatné 
počasie potom úrodu ohrozí menej ako pri 
neodolných hybridoch. Aj tu je správne pri-
pomenúť túto vlastnosť, pretože nie každý 
hybrid ju má vo svojej genetickej výbave. 

Chceme zbierať bohaté porasty, hnedé a nie 
biele, vymlátené krúpami alebo silným daž-
ďom.

LG Ambassador bol preverený viacerými 
technológiami prípravy pôdy a siatia. Od kla-
sickej orby po plytké podrývanie alebo strip-
-till siatie s  presným výsevkom. Sama prax 
ukazuje, že má vynikajúcu kompenzačnú 
schopnosť. LG Ambassador je vďaka vysokej 
úrode, prispôsobivosti podmienkam, skrom-
nosti a schopnosti lepšie hospodáriť s dusí-
kom, hybridom doslova strihaným na mieru 
každému pestovateľovi.



LG Ambassador je hybrid
strihaný na mieru
Ing. Jiří Matuš; Limagrain Slovakia, s.r.o.

Vysoká úroda, prispôsobivosť, schop-

nosť lepšie hospodáriť s dusíkom, to-

lerancia voči chorobám a pevné šešule 

sú vlastnosti, ktoré sa tohto roku hodia 

viac ako inokedy.

Graf 1: Výnos LG Ambassador v poloprevádzkových pokusoch v Európe

(zdroj: Limagrain, 1 140 lokalít, 2017–21, porovnanie na priemernú úrodu daného pokusu)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Úroda LG Ambassador (t/ha)

Úroda - priemer pokusu (t/ha)

Graf rozdeľuje čierna uhlopriečka na 2 polovice. Bod v hornej polovici priečky znamená, že výsledok hybridu 
LG Ambassador je lepší ako priemer pokusu a naopak. Svetlá trendová čiara ukazuje, že hybrid LG Ambassador 
má nadpriemerné výsledky ako v optimálnych podmienkach s vysokou úrodou, tak aj v tých menej intenzívnych.

Priemerná úroda LG Ambassador : 4,62 t/ha

Priemerná úroda pokusu: 4,37 t/ha

Hybridy spoločnosti Limagrain je možné 
pozrieť v početných poloprevádzkových 
pokusoch na celom Slovensku.
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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

Dazzler novinka EU 2020 H SS   5,00 46,10 nízky stredne 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 CZ 2019 H SS   4,66 46,76  142

Crossfi t novinka EU 2021 H SS   4,67   

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

INV1266CL EU 2019 H SS      148

Bayer CropScience - Dekalb

DK Excited CZ 2021 H SS     stredná vysoký nízky stredne vysoká

DK Exbury novinka  SK 2021 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

Corteva Agriscience Slovakia s r.o.

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

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

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

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

PT303 novinka EU H SS   stredná veľmi vysoký 12–13 150–160

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

KWS Semena s.r.o.                                                      

Hillico EU H SN   4,56   

Hostine SK 2021 H SN   4,87   

Hybrirock SK 2012 H SS   4,96   

KWS Pianos SK 2022 H SN   4,79   

Umberto KWS EU H SN   4,75   

Lidea

ES Capello EU 2018 H SS      

LID Ultimo SK 2022 H SS      

ES Imperio SK 2015 H SN        

Memori CS EU 2016 H SN        

Celebriti CS SK 2019 H SN        

Zakari CS EU H SS        

Limagrain Slovakia, s.r.o.

LG Ambassador SK 2019 H SR        

LG Architect SK 2016 H SS        

LG Arnold SK 2021 H S        

LG Auckland SK 2021 H SS        

LG Anarion EU 2020 H SR        

Acacia EU 2021 L SS        

Arabella CZ 2014 L SS 105 102 104 101 6,00 43,83 13,7 153
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z ponuky - jeseň 2022
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 Fóma 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

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje, 

ÚKZÚZ

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

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

      AT–neskorý max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      15.8.– 5.9 max.45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ, 

poloprev. pokusy Bayer

      10.8.– 31.8. max.45 ks/m2 bez obmedzenia

      15.8.– 5.9 max.45 ks/m2 bez obmedzenia

      15.8.– 5.9 max.50 ks/m2 bez obmedzenia

      10.8.– 31.8. max.45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

Registračné pokusy 

ÚKSÚP a šľachtiteľské 

predskúšky Pioneer

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

     rezist.    AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 45–55 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 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, Lidea

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 70 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

Limagrain Europe

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 75 ks/m2 bez obmedzenia

5,9 5,9 6,6 6,9 6,8 94 skorý–AT 75 ks/m2 bez obmedzenia ÚKZÚZ 13–15
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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

Rapool Slovakia, s. r.o.

Duplo FR 2019 H SN      

Dalton EU H SN      

Batis CZ 2020 H S      

Crome EU plH SN      

DAX CL SK 2020 clH SN      

Dariot SK 2018 H SN      

Darling SK 2020 H SS      

Tempo SK 2020 H SN      

Temptation SK 2018 H SS      

Kicker EU H SS      

RWA SLOVAKIA spol. s r.o.

RGT Banquizz SK 2021 H SS–SN   4,40 45,1 13,0 154

Aurelia SK 2020 H SS–SN   4,72 44,4 14,6 155

Anniston  SK 2018 H SS–SN   4,91  13,2 155

ES Momento SK 2018 H SS–SN   4,8 44,8  160

Marcelo SK 2014 L SS–SN   4,63 44,9 13,3 158

SAATBAU

Artemis SK 2020 H SS     5,1 45,0 16,4 161 

Angelico  AT 2017 H SS        

Arazzo EU 2013 H SS        

Sidney SK 2013 L SN        

Randy AT 2017 L S–SS        

Astana EU 2018 H SS        

Syngenta Slovakia s.r.o.

Aganos CZ 2020 H SS     5,02 47,6 14,4 150

SY Glorietta EU H SS     5,1 48,0 14,3 160

SY Harnas EU H SS   5,75 48,8 14,3 153

vysvětlivky:

* Doporučený výsev/Optimálna hustota porastu (v./h. ks/m2)

Výnos semien T - teplá oblasť, CH - chladná oblasť

Odroda: L - línia, H - hybrid, sdH - semidwarf/polotrpazličí hybrid, clH Clearfi eld hybrid, plH - hybrid rezistentný voči Plasmodiophora
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Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)

Prezimovanie
Vhodnosť pre 

termín výsevu

Doporučený 

výsev 
Oblasť pestovania Zdroj informácií

Poliehanie Fóma Sklerotínia Černe Pleseň sivá

      AT–neskorší 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, 

fi remné údaje

      AT–neskorší 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 oblasti s nádorovitosťou

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40–45 ks/m3 bez obmedzenia

      AT 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

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

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

      AT 45–50 ks/m1 bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ, 

fi remné údaje

      skorý–AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý 65–75 ks/m2 bez obmedzenia

      bežný–neskorý 45–55 ks /m2 K.R.Z ÚKSÚP, fi remné údaje

      bežný–neskorý 40–50 ks /m2 K.R.Z fi remné údaje

      bežný–neskorý 40–50 ks /m2 K,R,Z fi remné údaje

      bežný 70 ks/m2 K,R,Z fi remné údaje

      bežný–neskorý 70 ks/m2 K,R,Z fi remné údaje

      bežný–neskorý 40–50 ks /m2 K,R,Z fi remné údaje

8,3 6,3 6,1 7,0   AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia
ÚKSÚP, ÚKZÚZ, 

fi remné údaje
 6,1 6,8 6,0   AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

8,3      2. pol. AT 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

Skorosť: S - skorý, SS - stredne skorý, SN - stredne neskorý

Obsah glukosinolátov v μmol/g semena pri 9% vlhkosti štandardizované na 46% obsah oleja v sušine semena.

Oblast pestovania: K - kukuričná, R - repná, O - obilninárska, Z - zemiakárska.

Hodnotenie AM:  - žiadna,  - malý,  - malý až stredný,  - stredný,  - stredný až vysoký,  - vysoký,  - veľmi vysoký, výnimočný, maximálne hodnotenie
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Repka ozimná - jesenné ošetrenie
Herbicídy

HERBICÍD 

obsah účinnej látky  

v l (kg) prípravku

Formulácia

HRAC

Obmedzenie Zástupca

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,  13

400 g/kg napropamide Ø

PHO|SPe FMC Agro

   PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
1

3,0 kg/200–400 l

100,53 €

•   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

ANGELUS CS

360 g/l clomazone 13

PHO|SPe MV-servis

  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)

24,47–30,59 €

•  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 BUTISAN 400 SC ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F

AUTOR SC

500 g/l metazachlor 15

PHO|SPe Corteva Agriscience

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov

1
1,5–2,0 l/300–400 l

53,16–70,88 €

•  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:  ™ 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 15

SPe Sumi Agro

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny 

vo fáze klíčnych listov

1
1,5–2,5 l/200–400 l

45,18–75,30 €

•  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,  4

67 g/l picloram 4

PHO|SPe Agro Aliance

  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

28,08 €

•  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,  4

48 g/l picloram  4

 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

41,86 €

•  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 15

SPe AM-AGRO

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1
1,5–2,5 l/200–400 l

44,45–74,08 €

•  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
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá, n slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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HERBICÍD 

obsah účinnej látky  

v l (kg) prípravku

Formulácia

HRAC

Obmedzenie Zástupca

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

SULTAN TOP SC

375 g/l metazachlor,  15

125 g/l quinmerac 4

SPe ADAMA

  PRE

  SPOST repka v štádiu klíčnych listov 

až 4 páru pravých listov (BBCH 10–14), 

buriny vo fáze klíčnych listov

1
1,75–2,0 l/200–400 l

85,40–97,60 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,75–2,0 l + 0,2–0,4 l GROUNDED (pomocná látka) ™ POST 1,75–2,0 l + graminicídy

TANARIS SE

333 g/l dimethenamid-P,  15

167 g/l quinmerac 4

PHO|SPe BASF

  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

106,04 €

•  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

TERIDOX 500 EC EC

500 g/l dimetachlor 15

PHO|SPe Syngenta

  PRE do 3 dní po sejbe 

  SPOST pozemky bez výskytu lipkavca, 

buriny max. vo fáze klíčnych listov  

1
2,0 l/400–500 l

71,52 €

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Na pozemkoch s väčšími hrudami (väčšie ako 5–10 

cm), sa odporúča zvýšenie dávky prípravku o 10–15 %  

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 0,2–0,25 l clomazone ™ PRE 1,25 l + 2,0 l COLZOR TRIO

*Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2022. Má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza.

Graminicídy
HERBICÍD Formulácia

obsah účinnej látky  HRAC

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca
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Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

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  1

 ADAMA

1 0,4 l/200–400 l 0,5–0,8 l/200–400 l 1,2–1,5 l/200–400 l 21,15–79,32 €

•  Ničenie pýru: optimálny termín pre ničenie 

pýru plazivého: koniec septembra–1. deká-

da 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

ALIGRAM EC

100 g/l propaquizafop 1

 AM-AGRO

1  0,4 l/200–400 l 0,5–0,8 l/200–400 l 1,2–1,5 l/200–400 l 19,81–74,30 €

CENTURION PLUS EC

120 g/l clethodim 1

PHO Sumi Agro

1 0,7–0,8 l/250–400 l 2,0–2,2 l/250–400 l 22,03–69,23 €

DARIUM EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl 1

PHO|SPe Agria SA

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 17,42–62,23  

DIGATOR EC

108 g/l quizalofop-P-ethyl 1

PHO|SPe MV-servis

1 0,6 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 29,24–48,73 

FUSILADE FORTE EC

150 g/l fl uazifop-P-butyl 1

PHO|SPe Qenerika

1 0,75 l/200–400 l 0,8–1,0 l/200–400 l 1,8–2,0 l/200–400 l 23,27–62,04 €

GALLANT EC

100 g/l quizalofop-P-ethyl 1

PHO|SPe Corteva Agriscience

1

Max. 

1,25 

l/ha

0,3–0,4 l/200–400 l 0,5–0,75 l/200–400 l 1,0–1,25 l/200–400 l 14,72–61,31 €

GARLAND FORTE  EC

100 g/l propaquizafop 1

PHO Corteva Agriscience

1  0,4 l/200–400 l 0,5–0,8 l/200–400 l 1,2–1,5 l/200–400 l 19,73–73,98 €

GRAMIN EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl 1

SPe FMC Agro

1 0,75 l/200–400 l 1,0–1,5 l/200–400 l
 2,5–3,0 l/200–400 l, 

DA 1,0 l + 1,0 l
22,38–89,52 €
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá, n slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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HERBICÍD Formulácia

obsah účinnej látky  HRAC

v l (kg) prípravku

Obmedzenie Zástupca

M
ax

. p
oč

et
 a

p
li

ká
ci

í 

za
 v

eg
et

ác
iu

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Orientačná 

cena ošetrenia 

1 ha (bez DPH)

Termín aplikácie, poznámka
Výmrv obilnín

Skorá jeseň

Jednoročné trávy, 

výmrv obilnín
Pýr, trváce trávy

PROFOP 100 EC EC

100 g/l propaquizafop  1

PHO|SPe ALCHEM

1 0,4 l/200–400 l 0,5–0,8 l/200–400 l 1,2–1,5 l/200–400 l 18,53–69,48 €

•  Ničenie pýru: optimálny termín pre ničenie 

pýru plazivého: koniec septembra–1. deká-

da 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

QUICK 5 EC EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl 1

 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 18,49–66,03 €

RANGO SUPER EC

40 g/l quizalofop-P-tefuryl 1

 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 20,01–56,27 €

RWA MONEO EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl 1

PHO|SPe RWA

1
0,7–1,0 l/200–400 l 

BBCH 13–39

1,0–1,5 l/200–400 l 

BBCH 13–39

2,0–2,5 l/200–400 l 

BBCH 13–39

SELECT PLUS EC

120 g/l clethodim 1

PHO MV-servis

1 0,7–0,8 l/250–400 l 2,0–2,2 l/250–400 l 23,16–72,78 €

SELECT SUPER EC

120 g/l clethodim 1

PHO|SPe UPL

1 0,7–0,8 l/250–400 l 20,99–23,98 €

STRATOS ULTRA EC

100 g/l cycloxydim 1

PHO BASF

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

28,14–112,55 €

TARGA 10 EC EC

100 g/l quizalofop-P-ethyl   1

SPe UPL

1 0,3–0,4 l/200–400 l 0,5–0,75 l/200–400 l 1,0–1,5 l/200–400 l 15,99–79,97 €

TREPACH EC

50 g/l quizalofop-P-ethyl 1

PHO|SPe Belba Plus

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 16,27–58,10 €

ZETROLA EC

100 g/l propaquizafop 1

 Syngenta

1 0,4 l/200–400 l 0,5–0,8 l/200–400 l 1,2–1,5 l/200–400 l 18,80–70,49



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

   Absolútny víťaž POP SPZO  
2020/21 sortimentu A  
s úrodou semien 4,7 t/ha!

   Silná, zdravá  
a nepolíhavá rastlina  
– Stabilná ako zlato

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