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Zvyklosti & Nové podmienky

Prichádza obdobie, kedy bude väčšina 
pestovateľov uzatvárať plány výmer po-
rastov obilnín. V posledných rokoch sme 
svedkami viac-menej klesajúcich odby-
tových cien komodít, čo je významným 
podnetom na to, aby sme prehodnotili 
niektoré technológie zakladania a vede-
nia porastov. Téma prehodnotenia tech-
nológie výživy je aktuálna povedzme aj 
z  dôvodu výrazných výkyvov počasia, 
keď porast pripravujeme na bezpečné 
prezimovanie a dobrý jarný štart.

Ponuka & Rentabilita

Spoločnosť RWA SLOVAKIA prináša aj 
v  tomto roku ucelenú ponuku listovej 
výživy, ktorá je zostavená či už pre po-
treby dobrého zapojenia porastov v je-
seni alebo bezpečného prezimovania. 
Dennodenne sa stretávame s obrovskou 
ponukou listových hnojív pochybné-
ho pôvodu, pri ktorej Vám predajcovia 
garantujú na naše podmienky nereál-
ne výstupy. V  tomto prípade platí, že 
k téme listovej výživy treba pristupovať 
s  rozvahou a zamerať sa na produkty 
osvedčených výrobcov a dodávateľov.

Listová výživa porastov obilnín

Už spomínané nepredvídateľné zmeny 
počasia sú jedným z  najvýznamnejších 
faktorov, ktoré sa podieľajú na výsledku, 
ktorý pri obilninách dosahujeme. Tak ako 
je v jeseni prvotným cieľom dobre zapo-
jený porast, druhotným je bezpochyby 
príprava porastu na bezpečné prezi-

movanie a  dobrý jarný štart. Väčšina 
zákazníkov RWA SLOVAKIA mala počas 
posledných rokov pozitívne skúsenosti 
s  jesennou aplikáciou organicko-mine-
rálneho listového hnojiva ROKOHUMIN, 
alebo aplikáciou kryštalických vodoroz-
pustných hnojív NOVOFERT. V  prípade 
zakladania porastov väčšina pestovate-
ľov poukazuje na pozitívne skúsenosti 
s prípravkom ROKOAKTÍV, ktorý je urče-
ný na biostimuláciu moreného osiva.

ROKOAKTÍV
•  podporuje rozvoj klíčnych korienkov 

- zlepšuje odber živín z pôdy a hos-
podárenie s vodou,

•  zabezpečuje rovnomerné vzchádza-
nie a rastový stimul,

•  miešateľný so všetkými registrova-
nými moridlami (dávka 4–6 litrov na 
1 tonu osiva).

ROKOHUMIN
•  intenzívna tvorba koreňovej sústavy 

(prostredníctvom humínových kyselín),
•  podpora odnožovania - vyrovnanie 

porastu,
•  aplikujeme spolu s regulátorom ras-

tu alebo pri herbicídnom ošetrení 
(tank-mix).

NOVOFERT (rada 100% vodoroz-
pustných kryštalických hnojív)
•  vysoká nutričná hodnota v kombiná-

cii so širokou škálou mikroživín,
•  umožňuje vylepšiť celkový stav po-

rastu s relatívne nízkymi nákladmi,
•  dobrá a rýchla rozpustnosť bezo zvy-

škov - okamžitá prístupnosť živín pre 
rastliny.

Špeciálna ponuka - leto/jeseň 
2016

V  tomto roku prichádza RWA SLOVA-
KIA s  osobitnou ponukou listového 
hnojiva NOVOFERT 13-40-13 + Mik-
roživiny, pri kúpe ktorého má pesto-
vateľ možnosť získať bezplatný rozbor 
pôdy a návrh plánu hnojenia. Pri ob-
jednávke listovej výživy na 100ha sú 
to 2 bezplatné vzorky, resp. pri 200ha 
je to 5  bezplatných vzoriek. Viac sa 
pestovatelia majú možnosť dozvedieť 
v  nasledujúcich dňoch prostredníc-
tvom obchodných zástupcov RWA 
SLOVAKIA.

Patrik Ciklaminy
RWA SLOVAKIA

Každé 1€ rozumne investované do listovej výživy 
porastov obilnín v jeseni sa nám niekoľkonásobne vráti

www.rwaslovakia.sk
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V priebehu vývoja náuky o burinách až po 
súčasnosť sa možno stretnúť s odlišnými de-

finíciami pojmu „burina“. Pre podmienky 
nášho poľnohospodárstva sa vžilo nasle-
dovné definovanie pojmu buriny: „V bež-
nej poľnohospodárskej praxi sa považujú za 
poľné buriny všetky druhy rastlín, ktoré rastú 
na poli medzi kultúrnymi rastlinami proti 
vôli pestovateľa a znižujú množstvo a kva-
litu zberaných produktov“. Podľa definície 
Európskej spoločnosti pre výskum burín, je 
burina rastlina, ktorá prekáža cieľom človeka. 
Burinami sa teda môžu stať akékoľvek nekul-
túrne, ale aj kultúrne rastliny, ktoré spôsobu-
jú zníženie celkových úrod poľnohospodár-
skych plodín.

Pôsobenie burín

Najväčšie škody spôsobujú buriny tým, že 
odčerpávajú z pôdy veľké množstvo živín. 
Spotrebujú často dvakrát toľko živín ako pes-
tované plodiny. Je potom samozrejmé, že pri 
hojnejšom zaburinení väčšiu časť živín od-
čerpá burina, plodiny iba živoria, a tak sú ich 
úrody podstatne nižšie. 

Predpokladá sa, že 10 % strát poľnohos-
podárskej produkcie možno pripísať kon-
kurenčným účinkom burín a to aj napriek 
intenzívnej kontrole burín vo väčšine poľno-
hospodárskych systémov. Je to spôsobené 
tým, že väčšina burín lepšie využíva pôdny 
priestor v porovnaní s kultúrnymi plodinami 
a ľahšie sa prispôsobujú nepriaznivým život-
ným podmienkam. Buriny sú vo svojich náro-
koch oveľa skromnejšie a súčasne odolnejšie 
proti nepriaznivým vplyvom prostredia. Do-
kážu z daných podmienok vyťažiť maximum 
na úkor pestovaných rastlín. 

Na vyjadrenie konkurenčných vzťahov medzi 
burinami a plodinami sa používa tzv. plodi-

nový ekvivalent t.j. pomer hmotnosti sušiny 

jednej rastliny burinového druhu ku hmot-
nosti sušiny jednej rastliny plodiny. Plodino-
vý ekvivalent vyšší ako 1 znamená, koľko-
násobne vyššia je hmotnosť suchej hmoty 
biomasy hodnoteného druhu buriny na jed-
notke plochy v porovnaní s hmotnosťou su-
chej hmoty biomasy hodnotenej kultúrnej 
plodiny a naopak. 

Na základe plodinového bol odvodený tzv. 
živinový ekvivalent. Vyjadruje sa zloženým 
zlomkom, ktorý dáva do pomeru podiel od-
beru stanoveného prvku jednou rastlinou 
buriny a hmotnosti suchej hmoty jednej rast-
liny buriny ku podielu odberu prvku jednou 
rastlinou plodiny a hmotnosti suchej hmoty 
jednej rastliny plodiny. Buriny so živinovým 
ekvivalentom vyšším ako 1 majú vyššiu kon-
kurenčnú schopnosť v odbere prvkov z pôdy 
než kultúrna rastlina a naopak.

Okrem živín čerpajú buriny z pôdy aj vodu. 
Na zaburinených pôdach býva menej vlahy 
než na pôdach nezaburinených. Schopnos-
ťou mnohých burín je odčerpávať z pôdy viac 

vody ako kultúrne rastliny. Spotreba vody na 
1 g sušiny nadzemnej a podzemnej fytoma-
sy vytvorenej za určitú dobu je u burín pod-
statne vyššia ako u kultúrnych rastlín. Ovos 
hluchý napríklad spotrebuje dvakrát toľko 
vody ako pšenica. Táto skutočnosť nielen-
že spôsobuje zníženie úrody pestovaných 
plodín, ale zhoršuje aj kvalitu pôdy. Obsah 

pôdnej vody v orničnej vrstve s ohľadom na 
zaburinenosť uvádza tabuľka 1. Odčerpáva-
nie pôdnej vody burinami ochudobňuje kul-
túrne rastliny aj o živiny. Keďže buriny majú 
mohutnejšiu koreňovú sústavu, osvojujú si 
živiny rýchlejšie a ľahšie ako kultúrne rastliny, 
čo sa prejaví aj znížením úrodnosti pestova-
ných rastlín.

Na jednej strane je optimálna a dostatočná 
výživa kultúrnych rastlín významným pri-
spievateľom dosahovania optimálnych úrod, 
avšak na druhej strane sa zlepšuje nárast 
fytomasy burín so súčasným zvyšovaním 
odberu makroelementov a mikroelemen-
tov. Obsah živín v nadzemných častiach 

niektorých druhov burín uvádza tabuľka 2.

Buriny patria medzi najnebezpečnejšie 

škodlivé činitele poľnohospodárskych 

plodín a spôsobujú značné škody.

Vplyv burín na odčerpávanie 
živín z pôdy
Doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tab. 1: Obsah pôdnej vody 

(obj. %) v orničnej vrstve 

s ohľadom na zaburinenosť

Plodina Bez burín S burinami

Zemiaky 22,4 19,6

Bôb obyčajný 20,2 18,1

Hrach siaty 19,5 16,6

Kukurica siata na zrno 20,7 13,8

Vplyv burín na odčerpávanie živín z pôdy
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Niektoré štúdie ukazujú, že buriny môžu naj-
mä v začiatočných rastových fázach oveľa 
intenzívnejšie odčerpávať a akumulovať ži-
viny v porovnaní s kultúrnymi rastlinami, 
čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť 
znížením dosiahnutých úrod pestovaných 
plodín. Dostať živiny čo najbližšie k rastlinám 
v skorých rastových fázach je jeden zo zák-
ladných cieľov ako zvýšiť konkurenciu plodín 
vo vzťahu k burinám. Vhodný spôsob a čas 
umiestnenia hnojiva môže zvýšiť dostupnosť 
živín pre pestované plodiny a obmedziť ich 
príjem burinami.

Obsah minerálnych látok v rastlinách závi-
sí od mnohých faktorov, v prvom rade od 
povahy pôdneho prostredia a biologických 
zvláštností rastlinného druhu. Buriny sú ne-
oddeliteľnou súčasťou agrocenóz, kde veľmi 
intenzívne súťažia s kultúrnymi plodinami 
a to nielen o priestor, svetlo a vodu ale aj 
o makroelementy a mikroelementy. Konku-
rencie, schopnosť burín odčerpávať živiny 

veľmi významne závisí od druhu buriny a ich 
vývojového štádia, intenzity zaburinenosti, 
množstva prijateľných živín v pôde a agro-
technických postupov. 

Niektoré druhy burín ako napríklad kapsička 
pastierska (Capsella bursa-pastoris), hviezdica 
prostredná (Stellaria media), mrlík biely (Che-
nopodium album), púpava lekárska (Taraxa-
cum offi  cinale), žihľava dvojdomá (Urtica dio-
ica) veľmi výrazne konkurujú jačmeňu tým, 
že významne odoberajú z pôdy zinok. Buri-

ny mrlík biely (Chenopodium album) a žltnica 
máloúborová (Galinsoga parviflora) môžu 
akumulovať 4 až 5krát viac draslíka ako kuku-
rica, zatiaľ čo pichliač roľný (Cirsium arvense), 
mrlík biely (Chenopodium album) a žltnica 
máloúborová (Galinsoga parvifl ora) akumulu-
jú 10 až 12krát viac vápnika ako porast kuku-
rice v ktorom buriny rástli. Priemerný obsah 
a odber medi, zinku, mangánu a železa kuku-
ricou a burinami, ktoré rástli v kukurici a boli 
odoberané 2 týždne pred zberom kukurice 
uvádzajú tabuľky 3.

Buriny a hojenie

Výživa rastlín má veľký vplyv na rast a aj dru-
hové spektrum rastlinných spoločenstiev. 
Buriny reagujú na hnojenie zvýšeným náras-
tom fytomasy, v mnohých prípadoch i rých-
lejším rastom v porovnaní s pestovanými 
plodinami. Vplyv vysokej zásobenosti pôd 
základnými živinami (P, K, Mg a i.) a vysokých 
dávok dusíka bol zjavný viac menej v minu-
lom storočí. 

Po roku 1989 intenzita hnojenia predovšet-
kým fosforom a draslíkom významne po-
klesla a preto je možné pozorovať na ne-
hnojených pozemkoch pokles úrod plodín, 
ale takisto zníženie produkcie hmoty burín 
a počet semien jednoročných burín a obje-
mu vegetatívnych rozmnožovacích orgánov 
burín trvácich. Reprodukčná schopnosť burín 
sa znižuje. To však samozrejme neznamená, 
že zníženým hnojením obmedzíme výskyt 
burín. Na celkovú zaburinenosť to nemá vý-

znamný vplyv vzhľadom na mohutnú záso-
benosť pôd semenami burín. 

Nedostatočné hnojenie priemyselnými hno-
jivami sa však okrem iného významne po-
dieľa na vytvorení konkurenčne slabých po-
rastov plodín. Preto sa prejavuje neskoré 
zaburinenie i pri obilninách, ktoré sú riedke, 
čo umožňuje vzchádzanie burín aj v druhej 
fáze vegetácie týchto plodín. Pôdy s niž-
šou zásobou prístupných živín v pôde veľ-
mi často vykazujú rozmanitejšie druhové 
spektrum burín v pestovaných kultúrnych 
plodinách. 

Obsah prístupných živín v pôde na úrov-
ni dobrej zásoby, prispieva k vyrovnanému 
a rovnomernému rastu kultúrnych rastlín, 
čím sa zvyšuje konkurencie schopnosť poras-
tov voči burinným druhom. Aplikácia dusí-
katých priemyselných hnojív, rovnako ako 
čerstvý resp. kompostovaný hnoj, môžu mať 
vplyv na klíčenie burín a vzchádzanie burín. 
Súčasné minimálne využívanie hospodár-
skych hnojív, spôsobuje pokles biologickej 
aktivity pôdy, čím sa významne znižuje pro-
ces biologického rozkladu semien burín.

Mnohé buriny odčerpávajú značné množstvá 
dusíka, čo obmedzuje dostupnosť dusíka pre 
pestované plodiny. Buriny, nielen že znižujú 
množstvo prístupného dusíka pre pestova-
né plodiny, ale mnohé druhy burín vykazujú 
bujný rast dôsledkom vysokého obsahu prí-
stupného dusíka v pôde. Niektoré výskumy 
ukázali, že konkurenčné interakcie medzi 
plodinami a burinami závisia od dávky dusí-
ka, termínu aplikácie hnojiva a spôsobu apli-
kácie hnojiva. Iné štúdie však uvádzajú, že 
dávka dusíka resp. spôsob aplikácie má len 
malý vplyv na kompetíciu v systéme plodi-
na - burina. Zvýšené hnojenie dusíkom bude 
prospešné pre buriny, ktoré vykazujú buď 
fyziologickú toleranciu k zatieneniu napr. 
hviezdica prostredná (Stellaria media), alebo 
sú schopné rýchlo „vyliezť“ do priaznivejších 
svetelných podmienok (lipkavec obyčajný - 
Galium aparine).

Súhrn

Z hore uvedeného prehľadu vyplýva, že pes-
tované plodiny a buriny majú v mnohých 
prípadoch veľmi rovnaké nároky na prístup-
né živiny v pôde. Buriny dokážu z pôdy od-
čerpávať značné množstvá makroelementov 
a mikroelementov. Samozrejme, väčšina od-
čerpaných živín burinami sa vráti do pôdy 
v podobe pozberových zvyškov, ale súčasne 
je potrebné si uvedomiť, že buriny potrebujú 
tie isté živiny a v tom istom čase ako kultúr-
ne rastliny. Preto medzi oboma skupinami 
rastlín, ak sa nachádzajú súčasne na jednom 
mieste odohráva aj konkurenčný boj o prí-
stupné živiny.



Tab. 2: Obsah živín v nadzemných častiach niektorých druhov burín

Druh buriny
Obsah živín v sušine nadzemnej fytomasy burín (%)

N P K

Mrlík biely (Chenopodium album) 3,7 0,3 8,0

Púpava lekárska (Taraxacum offi  cinale) 2,3 0,3 4,0

Mlieč roľný (Sonchus arvensis) 2,7 0,2 5,2

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara) 2,5 0,2 4,6

Pichliač roľný (Cirsium arvense) 2,7 0,2 1,2

Tab. 3: Priemerný obsah medi, zinku, mangánu a železa v nadzemnej 

časti a príjem medi, zinku, mangánu a železa nadzemnou fytomasou 

dominantných druhov burín a kukurice (priemer pri mechanickej 

a chemickej regulácii burín za obdobie 2008–2010) Glowacka (2012)

Druh
Obsah (mg/kg sušiny) Odber (mg/ha)

Cu Zn Mn Fe Cu Zn Mn Fe

Ježatka kuria (Echinochloa crus-galli) 10,4 24,1 88,4 10,1 880 207 6 490 9 340

Žltnica máloúborová (Galinsoga parvifl ora) 10,2 24,6 102,7 85,5 40 80 330 280

Mrlík biely (Chenopodium album) 8,4 24,2 102,5 57,9 160 470 2 030 1 150

Pichliač roľný (Cirsium arvense) 9,9 16,7 42,8 251,0 10 40 80 470

Horčiak štiavolistý (Persicaria lapathifolia) 9,7 26,1 58,7 58,9 30 40 90 90

Kukurica siata (Zea mays L.) 6,5 19,4 10,9 61,0 68 100 200 700 115 200 640 200

Tab. 4: Obsah živín v rastlinách kapusty repkovej pravej a peniažteka 

roľného v poraste kapusty repkovej pravej (odber november 2015)

Druh
Obsah živín v sušine (%)

N P K Ca Mg S

Kapusta repková pravá (Brassica napus L.) 3,58 0,46 1,52 1,74 0,24 0,18

Peniažtek roľný (Thlaspi arvense) 3,61 0,54 1,04 1,02 0,16 0,27

Vplyv burín na odčerpávanie živín z pôdy
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Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň

Herbicíd
(R) v registračnom konaní

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca
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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


C

Príjem 
účinnej 

látky
pôda:list %

Reziduálna

účinnosť

AGILITY
100 g/l difl ufenican,  F

500 g/l chlorotoluron C

SPe F&N Agro 

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  PRE, POST od 1 do 3 listov 

(BBCH 11–13)   

•  Dvojklíčnolistové buriny klíčne až 

2 pravé listy, lipkavec do 2. pras-

lena, metlička 1–2 listy

1 1,25–1,5 l/400 l 30–36 €

•  Dobre pripravená pôda bez 

hrúd, dostatočne vlhká pôda

•  Vlhko po aplikácii podporuje 

účinnosť

Od 5 °C

2

80:20

Až 6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ insekticídy ™ POST 1,25 l + 5 g GLEAN 75 WG (posilnenie účinku na výdrv repky)

AMIRAL
75 g/kg pyroxulam B

 BASF

WG

Pšenica, tritikale, raž

  POST od 3. listu obilniny, cca 

do konca októbra (BBCH 13)

•  Buriny 2–10 pravých listov, met-

lička do začiatku odnožovania

1 0,125 kg/200–400 l

Predaj len 

v balíku 

AMIRAL 

+ ARRAT, 

BIATHLON 

+ AMIRAL

•  Teplo a vlhko podporujú účinok

•  Nutné, aby aspoň 10 dní po apli-

kácii denné teploty vystúpili 

nad 12 ° C

•  Nie je možné aplikovať na zmrz-

nutú pôdu, inoväť, na sneh

7–25 °C

2

10:90

 

Odporúčané kombinácie: ™ rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN

ARELON 500 SC
500 g/l isoproturon C

SPe Lucagra

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale 

  POST od 3 listov obilniny 

(BBCH 13)  

•  Metlička opt. 2–3 listy, dvojklíč-

nolistové buriny 2–6 listov 

1 1,5–2,0 l/200–400 l 15–20 €

•  Vyššiu dávku použiť na ťažkých 

pôdach, prípadne so silným 

výskytom burín

•  Slabé zrážky po aplikácii 

podporujú účinnosť

•  Neaplikovať v dobe, keď sa očaká-

vajú teploty pod bodom mrazu

(5)8–23 

°C

2

60:40

2–3 mesiace

Odporúčané kombinácie:  ™ CCC, fungicídy, insekticídy

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

™ POST 1,5 l + 0,25 l DELFIN

™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG

™ POST 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

ARUBIS 50 SG (R)
500 g/kg chlorsulfuron B

 INNVIGO Agrar

SG

Pšenica, tritikale, raž 

  POST od od 1. listu (BBCH 11) 

do konca vegetácie 

•  Metlička 1.–3. list, lipkavec 

do 3. praslenu, dvojklíčnolistové 

buriny klíčne listy–2. list

1 25–37,5 g/200–300 l

PRE

•  Kvalitná príprava pôdy bez 

hrúd a nadmerného množstva 

pozberových zvyškov

•  Spoľahlivá účinnosť za každého 

počasia

POST

•  Teplo a vlhko podporujú účinno-

sť, aktívny rast burín

0–23 °C

3

ATLANTIS WG
6 g/kg iodosulfuron-methyl,  B

30 g/kg mesosulfuron-methyl B

SPe Bayer

WG

Pšenica 

  POST od 2 listov obilniny 

(BBCH 12)  

•  Dvojklíčnolistové buriny vzchád-

zanie–6. list, metlička od 1. listu 

do 1. kolienka, ovos hluchý 

do začiatku odnožovania

•  Vždy použiť so zmáčadlom 

MERO STEFES

1
0,1–0,15 kg/200–400 l 

+ 1,0 MERO STEFES
14–21 €

•  Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť, 

vlhká pôda urýchľujú účinnosť 

•  Na jeseň aplikovať najneskôr 

1–2 týždne pred ukončením 

vegetačného rastu

5–23 °C

2

10:90

2–3 týždne

Odporúčané kombinácie: ™ rastové regulátory - CCC, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,15 kg + 0,12 l SEKATOR OD + 1,0 l MERO STEFES

AURORA 40 WG
400 g/kg carfentrazone-ethyl E

PHO F&N Agro

WG

Pšenica 

  POST od 2 listov obilniny 

(BBCH 12)

•  Lipkavec do 3 praslenov, dvoj-

klíčnolistové buriny do 4 listov

50 g/300–400 l 10 €

•  Relatívna nezávislosť na počasí, 

avšak slnečné a suché počasie 

podporuje a urýchľuje účinok

•  Vyššia dávka na buriny v pokro-

čilejšej rastovej fáze

•  Vhodný do TM

1–23 °C

1

0:100

0

Odporúčané kombinácie:  ™ CCC

™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC

™ POST 40–50 g + 7 g GLEAN 75 WG

™ POST 40–50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG

AXIAL 050 EC
50 g/l pinoxaden A

PHO Syngenta

EC

Pšenica 

  POST od 1. listu obilniny 

(BBCH 11) 

•  Metlička od 2 listov do 3. kolienka

2

1× 

jeseň

1× jar

0,75–1,0 l/200–400 l 39–52 €
•  Relatívna nezávislosť na teplote

•  Obsahuje zmáčadlo

1–25 °C

1

0:100

0

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,75–1,0 l + fungicídy, insekticídy ™ POST 0,75–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC

Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

                        

™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM

™ PRE/SPOST 1,0–1,5  l + 60 g PLEDGE 50 WP 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

™ SPOST 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 E

                       

                        

™ POST 0,15 kg + 20 g GRANSTAR 75 WG + 1,0 l MERO STEFES ™ POST 0,15 kg + 25 g GRODYL 75 WG + 1,0 l MERO STEFES

                        

™ POST 40–50 g + 20–30 g GRODYL 75 WG

™ POST 40–50 g + 150–200 g HUSAR

™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC

™ POST 40–50 g + 150–180 g LINTUR PREMIUM

                      

Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň
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Herbicíd
(R) v registračnom konaní

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca

Fo
rm
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lá

ci
a Obilnina

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


C

Príjem 
účinnej 

látky
pôda:list %

Reziduálna

účinnosť

BIZON
100 g/l difl ufenican,  F

3,75 g/l fl orasulam,  B

15 g/l penoxsulam  B

PHO|SPe Dow AgroSciences

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 1. listu obilniny 

(BBCH 11)

•  Metlička do 2 listov, dvojklíčno-

listové buriny 2–10 listov

1 1,0 l/150–300 l 38 €

•  Aplikácia je možná do doby, 

kedy teploty trvalo klesajú pod 

5 °C, alebo vegetácia bola ukon-

čená celodennými mrazmi

•  Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť 

urýchľujú účinok

5–25 °C

1

80:20

Až 6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0 l + insekticídy

BROMOTRIL 25 SC              
250 g/l bromoxynil C

 ADAMA

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2 listov obilniny 

(BBCH 12)

•  Dvojklíčnolistové buriny 

2–4 listy

1 1,0–1,5 l/350–400 l 26–39 €

•  Zabezpečiť dôkladné pokrytie 

listovej plochy burín 

•  Účinok priaznivo ovplyvňuje 

vyššia teplota a slnečný svit pri 

a po aplikácii a po nej

•  Vyššiu dávku prípravku na uras-

tenejší buriny

•  Nepoužívať na oslabené porasty

7–23 °C

2

0:100

0

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l herbicídy na báze isoproturonu ™ POST 1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

BUCTRIL EXTRA      
225 g/l bromoxynil C

 Sumi Agro

EC

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  POST od 2 listov obilniny 

(BBCH 12)

•  Dvojklíčnolistové buriny 

2–4 pravé listy

1 1,0–1,5 l/400–600 l 24–36 €

•  Zabezpečiť dôkladné pokrytie 

listovej plochy burín 

•  Účinok priaznivo ovplyvňuje 

vyššia teplota a slnečný svit pri 

a po aplikácii a po nej

•  Vyššiu dávku prípravku na uras-

tenejší buriny

•  Nepoužívať na oslabené porasty

7–23 °C

1

0:100

0

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l herbicídy na báze isoproturonu ™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

CALIPURON 500 SC 
500 g/l isoproturon C

SPe Arysta LifeScience

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale

  POST od 3 listov obilniny 

(BBCH 13)

•  Metlička opt. 2–3 listy, dvojklíč-

nolistové buriny 2–6 listov 

1 1,5–2,0 l/200–400 l 16–21 €

•  Vyššiu dávku použiť na ťažkých 

pôdach, prípadne so silným 

výskytom burín

•  Slabé zrážky po aplikácii 

podporujú účinnosť

•  Neaplikovať v dobe, keď sa očaká-

vajú teploty pod bodom mrazu

(5)8–23 

°C

2

60:40

2–3 mesiace

Odporúčané kombinácie:  ™ CCC, fungicídy, insekticídy

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC 

™ POST 1,5 l + 0,25 l DELFIN

™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG

™ POST 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

CORELLO
75 g/kg pyroxsulam B

 Dow AgroSciences

WG

Pšenica, tritikale, raž

  POST od 3. listu obilniny, cca 

do konca októbra (BBCH 13)

•  Buriny 2–10 pravých listov, met-

lička do začiatku odnožovania

1 0,125 kg/200–400 l 21 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinok

•  Nutné, aby aspoň 10 dní po apli-

kácii denné teploty vystúpili 

nad 12 ° C

•  Nie je možné aplikovať na zmrz-

nutú pôdu, inoväť, na sneh

7–25 °C

2

10:90

 

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,125 kg + 0,2 l ŠAMAN (zmáčadlo) ™ POST 0,125 kg + 0,25 l DELFIN

COUGAR FORTE
280 g/l difl ufenican,  F

280 g/l fl ufenacet  K

PHO|SPe Bayer

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  PRE, POST od 1. listu obilniny 

(BBCH 11)

•  Metlička do začiatku odnožo-

vania, dvojklíčnolistové buriny 

max. 2 pravé listy, lipkavec max. 

do 2 praslenov

1 0,35–0,5 l/200–400 l 30–43 €

•  Dobre pripravená pôda bez 

hrúd, dostatočne vlhká pôda

•  Optimálne ak do 7 dní po apliká-

cii prídu zrážky

•  Dostatočne hlboko zasiate 

obilniny (min. 3 cm)

•  Ak je sucho po zasiatí je vhodná 

POST aplikácia

Od 5 °C

 

80:20

Až 6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,5 l + 10–15 g GRODYL 75 WG (prerastené buriny) ™ POST 0,5 l + 0,12 l SEKATOR OD (prerastené buriny)

DELFIN
500 g/l difl ufenican F

SPe Agro Aliance

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž

  PRE, POST od 1. listu obilniny 

(BBCH 11)

•  Dvojklíčnolistové buriny fáze 

klíčnych listov až 3. páru 

pravých listov, lipkavec 

do 1. praslena

1 0,25 l/200–400 l 18 €

•  Dobre pripravená pôda, apliká-

cia za vlhkých podmienok

•  Primerané zrážky po  aplikácii 

podporujú účinnosť

•  Dostatočne hlboko zasiate obilni-

ny, zrná dobre prikryté pôdou

•  Nízka pohyblivosť v pôde - vyso-

ké zrážky neznižujú účinnosť

•  Vhodný do TM

Od 5 °C

4

80:20

Až 6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,25 l + 7–10 g GLEAN 75 WG ™ PRE/POST 0,2 l + 3,0–4,0 l PENDIGAN 330 EC (P)

Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 

M
et

lič
ka

 o
by

ča
jn

á

St
ok

la
s

Pý
r p

la
zi

vý

Fi
al

ka
 ro

ľn
á

H
lu

ch
av

ky

H
or

či
ak

H
vi

ez
di

ca
 p

ro
st

re
dn

á

Ka
ps

ič
ka

 p
as

ti
er

sk
a

Li
pk

av
ec

 o
by

ča
jn

ý

M
ak

 

M
rl

ík
 

N
ev

äd
za

 p
oľ

ná

N
ez

áb
ud

ka
 ro

ľn
á

Pa
ko

st
y

Pe
ni

až
te

k 
ro

ľn
ý

Po
há

nk
ov

ec
 o

ví
ja

vý

Re
pk

a 
vý

m
rv

 

Ru
m

an
če

ky

Ú
ho

rn
ík

Ve
ro

ni
ky

Vi
ky

Ze
m

ed
ym

 le
ká

rs
ky

Pi
ch

lia
č 

ro
ľn

ý

Pu
pe

ne
c 

ro
ľn

ý

Št
ia

ve
c

                        

                        

                        

                        

™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM

™ SPOST 1,0–1,5  l + 60 g PLEDGE 50 WP 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

                        

™ POST 0,125 kg + 7–15 g GLEAN 75 WG

                        

                        

™ POST 0,25 l + 1,25 l herbicídy na báze isoproturonu

Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň



Trinity
v jednote je sila 

Využite spolupôsobenie troch 
účinných látok ktoré umožňuje 
jednou aplikáciou v dávke 2 l/ha
zbaviť Vaše pole všetkých 
najdôležitejších širokolistových 
burín, vrátane rezistentných 
populácií metličky. Pôsobí dlhodobo, 
ľahko a jednoducho sa používa. 
Predstavuje novú kvalitu v prístupe 
k herbicídnej ochrane obilnín. 
Účinné látky:
 40 g/l diflufenican
300 g/l pendimethalin
250 g/l chlorotoluron
Formulácia: SC
Balenie: 5 l, 10 l
Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Výhody použitia
•  Synergia unikátnej kombinácie troch účinných látok 

na našom trhu
•  Tri rôzne mechanizmy účinku
 -  veľmi široké spektrum problematických jesenných 

a efemérnych burín spodného poschodia ako napr. pakosty, 
zemedym, veroniky, fialky, výmrv repky a slnečnice

•  Riešenie rezistentnej metličky
•  Jednoduché dávkovanie a použitie 
 -  miešateľnosť s insekticídmi, fungicídmi a listovými hnojivami, 

vr. roztoku močoviny, DAM 390 a SAM
 -  dávka 2 l/ha vo fáze 1. – 3. listu obilniny
 - aplikácia pred vzídením až do 3 pravých listov burín
 -  minimálne obmedzenia pre 

následné a náhradné plodiny

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

Nový 3-zložkový širokospektrálny jesenný herbicíd  na ošetrenie všetkých ozimných obilnín.
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