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Ochrana

Efektívna regulácia burín v kukurici
prípravkom Click Plus
Kukurica siata svojimi nárokmi na teplo patrí medzi najneskôr vysievané plodiny. Vyznačuje sa pomalým počiatočným rastom a malou konkurenčnou schopnosťou, pričom vytvára priestor pre rast burín. Úrodové straty spôsobené zaburinením sa pohybujú medzi 30–50 %, pričom extrémne zaburinenie môže
spôsobiť až 90% zníženie úrody.
Spoločenstvá burín, ktoré sú v kukurici dominantné, patria z veľkej časti medzi neskoré
jarné buriny, ktoré majú pri klíčení takisto vyššie nároky na teplotu pôdy. Zásoba semien
durmanu, mrlíkov a láskavcov, prípadne iných
druhov burín je zvyčajne veľmi vysoká a spolu s dlhou životnosťou semien predstavuje
problém v riešení nielen v aktuálnom roku
pestovania. Okrem toho sa v kukurici vyskytujú trváce aj jednoročné vlhkomilné druhy ako
praslička roľná, čistec močiarny, mäta roľná,
horčiak, voškovník obyčajný. V neskorších rastových fázach môžu dominovať jednoročné
trávy napr. ježatka kuria, mohár zelený a sivý,
prípadne proso siate. Silnejšie zaburinenie
negatívne ovplyvňuje výšku úrody už v týchto skorých rastových fázach. Preto je dôležité,
aby bol porast kukurice bez burín, najmä v prvých 40-tich dňoch po vzídení. To je aj jeden
z dôvodov, prečo v našich podmienkach pri
ochrane kukurice proti burinám, prevládajú
preemergentné aplikácie herbicídov. Posledné výskumy dokázali, že už malá konkurencia burín (menej ako 50 ks/m2) v období do
7 týždňov po sejbe kukurice, redukuje úrodu
o 20–30 %! Pre dosiahnutie vysokej úrody je
nevyhnutné zabrániť konkurencii burín hneď
po sejbe kukurice.
Firma Agrovita aj v roku 2011 ponúka pre pestovateľov kukurice prípravok Click Plus. Jedná
sa o suspo-emulzný koncentrát s pôdnym aj
kontaktným účinkom, ktorý ničí buriny vo fáze
klíčenia až prvých pravých listov. Vyššia pôdna
vlhkosť a dažďové zrážky, najmä v prvých 10–
14-tich dňoch po ošetrení priaznivo ovplyvňujú účinnosť prípravku. Účinná látka acetochlor
je prijímaná koleoptylom a koreňmi klíčiacich
semien burín, blokuje syntézu bielkovín a tým
bráni klíčeniu burín. Účinná látka terbuthy-

lazine je prijímaná koreňmi a čiastočne i listami burín a inhibuje fotosyntézu. Vyvážený
pomer terbuthylazinu a acetochloru v optimálnej dávke zabezpečuje výbornú a dlhodobú účinnosť proti všetkým jednoročným
jedno a dvojklíčnolistovým burinám v kukurici
(graf 1). Nová formulácia Click Plus pri bežnom
zaburinení nepotrebuje žiadneho partnera.

Pôsobenie prípravku
Click Plus vďaka svojej originálnej formulácii
nevytvára na povrchu pôdy iba tenký film,
ale preniká hlbšie do pôdy, kde sa naviaže na
pôdne častice. Vznikne tak účinná vrstva hrubá asi 30–50 mm, ktorá bráni burinám vzchádzať a tu sú účinné látky chránené pred poveternostnými vplyvmi, najmä pred slnečným
žiarením. Účinná zóna sa nenaruší ani plečkovaním a preto nedochádza k sekundárnemu
zaburineniu pozemkov po nakyprení pôdneho prísušku. Prípravok má dlhodobý reziduálny účinok cez pôdu, listy, je vysoko selektívny i pre citlivé hybridy, množiteľské porasty,
lahôdkovú kukuricu a výborne účinkuje i na
pôde s vyšším podielom rastlinných zvyškov
na povrchu (obr. 1). Prípravok má široké aplikačné okno - možnosť preemergentného
a skorého postemergentného ošetrenia. Následné plodiny možno siať bez obmedzenia.

Možnosti aplikácie
Pri preemergentnom (PRE) použití má prípravok svoje opodstatnenie predovšetkým:
- pri skorej sejbe kukurice, kedy burinné spektrum vzchádza skôr než teplomilná kukurica,
- znižuje sa riziko úzkeho aplikačného okna
POST ošetrenia kukurice, v zrážkovo bohatom ročníku, ako tomu bolo roku 2010,
- na pozemkoch s vysokým tlakom burín (buriny vzchádzajú vo viacerých etapách),

2

Moháre
Ježatka kuria
Lipnica ročná
Metlička obyč.
Psiarka roľná
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Veroniky spp.
Výmrv repky
Žlnica maloúb.

Graf 1: Účinnosť prípravku Click Plus na buriny v %
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Obr. 1: Pri optimálnych vlahových podmienkach
udrží prípravok Click Plus aplikovaný PRE, porast
dlhodobo v bezburinovom stave (ZAD Dvory
nad Žitavou, 2010)

Efektívna regulácia burín v kukurici prípravkom Click Plus

Obr. 2: Porast kukurice ošetrený EPOST prípravkom Click Plus (ZAD Dvory nad Žitavou, 2010)
- vo vyšších a pre kukuricu menej priaznivých
polohách (neskorší nástup vyšších teplôt),
- na podnikoch s väčšou výmerou kukurice
(rozloženie pracovných operácií).
Pri preemergentnom ošetrení herbicídny účinok do značnej miery závisí od pôdnej vlhkosti. Preto prípravok aplikujte v dávke 3,5 l/ha po
výseve kukurice, pred jej vzídením, na dobre
pripravenú pôdu bez hrúd, kedy je nutné dodržať dávku vody 400 l/ha, alebo na veľmi suchých pôdach pred sejbou so zapracovaním
do pôdy, do hĺbky 20–80 mm.
Pri skorom postemergentnom (EPOST) použití prípravok Click Plus aplikujte po vzídení kukurice vo fáze 2–3 listov, kedy sú buriny v štádiu
klíčnych listov až prvý pár pravých listov. Dávka
prípravku je 3,5 l/ha s množstvom vody 250–
400 l/ha. Jej výhodou je cielené kontaktné ničenie už vzídených burín a jej pôdny účinok na
neskôr klíčiace a vzchádzajúce buriny (obr. 2).
Ide o nový trend, ktorý má aj ďalšie výhody
oproti preemergentnej aplikácii:
- ošetrujeme cielene vzídené buriny,
- buriny sú potlačené pred ich konkurenčným pôsobením,
- znižuje sa riziko slabšieho pôsobenia vplyvom sucha,
- v skorých rastových fázach sú buriny k väčšine herbicídov najcitlivejšie,
- ak sa na pozemku nevyskytujú vo väčšej
miere trváce buriny, väčšinou nie sú potrebné opravné zásahy.
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Možnosti herbicídneho ošetrenia ozimných obilnín
Ing. Ján Gutten

Jesenné ošetrenie
Trendom posledných rokov sa pri herbicídnej ochrane obilnín stávajú jesenné termíny
ošetrenia. Hlavnými dôvodmi, ktoré vedú
pestovateľov k zvýšenému záujmu sú:
• potlačenie burín už na jeseň (obmedzenie
konkurencie burín, ktoré negatívne pôsobia
už v počiatočných rastových fázach obilnín),
• vyššia citlivosť burín v skorých rastových
fázach k herbicídom,
• jednoduchšia regulácia odolných druhov
(ﬁalky, metlička, lipkavec, atď.),
• zníženie pracovnej špičky na jar a tým zníženie rizika neskorej aplikácie z dôvodu dlhotrvajúcej snehovej pokrývky, zamokrenia
pozemku,
• nižšie riziko poškodenia následných plodín
reziduami herbicídov (platí najmä pre sulfonylmočoviny),
• obmedzenie reprodukcie burín s krátkym
životným cyklom (najmä peniažtek roľný,
ktorý býva najmä v prípade repky ako následnej plodiny veľkým problémom),
• vyradenie konkurencie burín na jeseň
umožňuje rýchlejší vývoj obilniny pred začiatkom zimy,
• široký termín aplikácie - od sejby až do zamrznutia pôdy,
• ozimný jačmeň, raž a skoršie výsevy pšenice majú pri jarných aplikáciách už veľkú
pokryvnosť pôdy a zakrývajú buriny tak, že
nedochádza k spoľahlivému kontaktu burín
s postrekovou kvapalinou.
Výber správneho herbicídu pre jesenné ošetrenie by mal byť ovplyvnený najmä spektrom a rastovou fázou burín v čase
aplikácie, v opačnom prípade účinnosť herbicídov nemusí byť na všetky buriny dostatočná a v jarnom období sú potrebné opravné herbicídne zásahy, ktoré sa v nemalej
miere prejavia na vynaložených nákladoch.
Napriek mnohým a nesporným výhodám
jesenného ošetrenia má jarné ošetrenie
ozimných obilnín veľké uplatnenie predovšetkým:
• keď z akýchkoľvek dôvodov nebolo vykonané jesenné ošetrenie (neskorší termín sejby,
nízka intenzita zaburinenia),
• pokiaľ bolo jesenné herbicídne ošetrenie
zamerané na úzke spektrum burín a jeho
cieľom bolo zníženie jesenného konkurenčného tlaku burín,
• pokiaľ došlo v priebehu zimy k vzídeniu
novej vlny burín, ktoré by mohli v neskoršom období plodine významne konkurovať
(predovšetkým sa jedná o lipkavec a skoré
jarné druhy),
• na pôdach s vyššou intenzitou zaburinenia
trvácimi burinami.

Správne načasovanie jarného herbicídneho
zásahu je závislé na mnohých faktoroch, s ktorých mnoho nie je možné ovplyvniť. Z pohľadu obmedzenia konkurenčného pôsobenia burín je najvhodnejší čo najskorší termín,
ktorého dodržanie je však veľmi závislé na
priebehu počasia (dlhšie trvajúca snehová
pokrývka, jej postupné topenie a vysychanie
pozemku, zrážky). Výkonnosť aplikačnej techniky, personálneho vyťaženia a pod. sú ďalšie
faktory, ktoré skorý aplikačný termín môžu
posunúť na neskoršie obdobie. Trváce dvojklíčnolistové buriny (predovšetkým pichliač
roľný) vzchádzajú až pri vyšších teplotách.
Herbicídna reguláciu vykazuje dlhodobejšiu
účinnosť až po ich masovom vzídení, čo je
obyčajne na prelome apríla a mája.

V takom prípade pripadajú v jarnom období
do úvahy inhibítory ACCázy: fenoxaprop, pinoxade, ktoré zabezpečia dobrú účinnosť aj
v prípade, že budú použité do obdobia steblovania metličky a zároveň účinkujú aj proti
ovsu hluchému. V neskôr siatych porastoch,
v ktorých metlička ešte nezačala odnožovať,
prípadne sa nachádza v počiatočnom štádiu
odnožovania môžu byť použité herbicídy
obsahujúce isoproturon alebo chlortoluron.
Účinnosť uvedených herbicídov nemusí byť
v prípade odnožených, alebo steblujúcich
rastlín metličky dostatočná.

Neskoré jarné ošetrenia

Nízke teploty 5–8 °C a časté nočné mrazíky,
ktoré sa ešte koncom marca a začiatkom apríla vyskytujú je potrebné zohľadniť pri výbere
herbicídu pre skorú jarnú aplikáciu. Najmä
schopnosť rastliny účinnú látku prijať a translokovať aj pri nízkych teplotách. Uvedené
podmienky spĺňa celá škála sulfonylmočovín:
amidosulfuron, iodosulfuron, triberunoron,
metsulfuron, triasulfuron, chlorsulfuron, tritosulfuron atď., ale napr. aj účinná látka ﬂorasulam, ktoré by mali byť aplikované pri
teplotách nad 5 °C. V prípade výskytu širšieho burinného spektra je vhodnejšie použiť
kombináciu viacerých účinných látok, či už
vytvorením vlastnej TM kombinácie, alebo
použitím zmesného prípravku: tribenuron +
metsulfuron, amidosulfuron + iodosulfuron,
mesosulfuron + iodosulfuron atď. Proti odolnejším jednoklíčnolistovým burinám možno okrem sulfonylmočovinových prípravkov
použiť tiež kontaktné herbicídy s obsahom
carfentrazone alebo bromoxynil. Vzhľadom
k tomu, že sa jedná o kontaktné herbicídy je
ich úspešné použitie limitované skorou rastovou fázou burín a dostatočným pokrytím
listovej plochy postrekom.

Vyčkávať s herbicídnym zásahom až do obdobia prelomu apríla a mája, je najmä kvôli
veľkej konkurencií burín a tým strate na úrode väčšinou nevhodné. V tomto období je
už väčšina burín vo svojej generatívnej fáze,
čo sa negatívne prejaví neskôr v následných
plodinách a zároveň stúpa odolnosť burín
voči herbicídom. Zmyslom neskorého jarného ošetrenia by preto mala byť regulácia trvácich dvojklíčnoslistových burín a opravné
zásahy po predchádzajúcom ošetrení. Prvé
(základné) ošetrenie je v tomto období možné odporučiť len na pozemkoch s nízkou intenzitou zaburinenia. Ako vhodné sa ukazujú
účinné látky pôsobiace pri vyšších teplotách
ako 10 °C s rýchlym systémovým účinkom
na citlivé buriny, ktoré dokážu potlačiť aj vo
vyšších rastových fázach. Pri výbere vhodného herbicídu v tomto období je však potrebné mať na zreteli aj jeho toleranciu k ošetrovanej plodine, nakoľko citlivosť obilnín je už
v období steblovania vysoká (najmä jačmeň).
Fytotoxicita môže byť často nenápadná, na
úrodotvorných faktoroch sa prejaví až neskôr (kratšie steblá, klasy, nižšia HTZ, a pod.).
Popri rastových herbicídoch (MCPA, MCPP,
dicamba, clopyralid, 2,4-D atď), sú na ošetrenie vhodné aj zmesné prípravky kombinácie
rastový herbicíd + sulfonylmočovina (napr.
dicamba + tritosulfuron).

Regulácia metličky obyčajnej

Regulácia pichliača roľného

V prípade, že nebol vykonaný jesenný zásah
proti metličke je možno na jar použiť prípravky, resp. kombinácie s obsahom účinnej látky
iodosulfuron, mesosulfuron, prípadne pyroxulam. Pokiaľ sa na pozemku nachádza aj
pýr plazivý je vhodnejší sulfosurfuron alebo
propoxycarbazone, ktorých použitie je však
možné len v pšenici ozimnej. Pokiaľ je podozrenie na rezistenciu metličky k vyššie uvedeným účinným látkam, je vhodné použiť
k jej regulácií herbicíd s iným mechanizmom
účinku. Všetky totiž patria do skupiny ALS inhibítorov, majú teda rovnaký spôsob účinku.

Príliš skorá aplikácia herbicídov (ešte nie sú
vytvorené listové ružice), ako aj neskorá aplikácia môžu spôsobiť silné zaburinenie a tým
výrazne znížiť výnos. Ako najvhodnejší termín ochranného zásahu proti pichliaču sa
javí obdobie začiatku jeho predlžovacieho
rastu. Niektoré sulfonylmočoviny (tribenuron, iodosulfuron) zabezpečujú dobrú účinnosť, avšak z pohľadu jeho regenerácie a tým
jeho nebezpečnosťou v následných plodinách sa ako vhodnejšie ukazujú účinné látky
clopyralid, MCPA, 2,4-D a ďalšie.

Skoré jarné ošetrenie

Možnosti herbicídneho ošetrenia ozimných obilnín
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Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie
Rastové fázy obilnín (BBCH)
20
21
22
23
24–28
29

Odnožovanie môže nastať od štádia BBCH 13
začiatok odnožovania, v pazuche najstaršieho listu sa objavuje 1. odnož
2. odnož je viditeľná
3. odnož je viditeľná
4.–8. odnož je viditeľná
9 a viac odnoží je viditeľných

30

začiatok steblovania. Hlavné a vedľajšie odnože sú vzpriamené a začínajú sa
predlžovať, rastový vrchol je vzdialený min. 1 cm od odnožovacieho kolienka.

31

fáza 1. kolienka. 1. kolienko je možné nahmatať tesne nad povrchom pôdy,
kolienko je vzdialené min. 1 cm od odnožovacieho kolienka.

32

fáza 2. kolienka. 2. kolienko je viditeľné nad povrchom pôdy, kolienko je
vzdialené min. 2 cm od 1. kolienka

33
34
37
39

fáza 3. kolienka. 3. kolienko je vzdialené min. 2 cm od 2. kolienka
fáza 4. kolienka. 4. kolienko je vzdialené min. 2 cm od 3. kolienka
fáza objavenia posledného vlajkového listu (vlajkový list je ešte zvinutý)
fáza objavenia jazýčka vlajkového listu–list je plne vyvinutý (koniec steblovania)

Herbicíd

Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa
(hodiny)

AFFINITY WG
7,5 g carfentrazone-ethyl
+ 500 g isoproturon

30,08 €

Xn,N|Vč3|–
F&N Agro
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0 + 1,6 l BASAGRAN 600

AGRITOX 50 SL
500 g MCPA (DMA soľ)

9,25 €

Xn|Vč3|PHO2
Agro Aliance
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG

AGROXONE
750 g MCPA (DMA soľ)

6,65–
–9,50 €

Xn|Vč3|PHO2
Arysta
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,7 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 0,7 l + 50 g AURORA 40 WG
™ POST 0,7 l + 0,8 kg AURORA SUPER

ALLY 20 PX
20 % metsulfuron-methyl
N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

N|Vč3|–

4

Du Pont (MV Servis)

2,0 kg/200–400 l

1–23 °C



















1

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 1,5–2,0 l + 0,7 l DICOPUR M 750
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

1,5 l/300–400 l

10–23 °C



4

™ POST 1,0 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 1,0 + 1,6 l BASAGRAN 600 (JO, PO, R, T)
™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

0,7–1,0 l/200–400 l

10–23 °C





4

™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JO, PO, R, T)

12,39–
–16,52 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania,
metlička do začiatku odnožovania

30 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l
40 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l

17,65 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST od 4 listov do konca odnožovania, lipkavec
do 6 praslenov

30 g + 1,5 l/200–400 l

ALLY PLUS
20 % metsulfuron-methyl
+ 600 g MCPP-P (Ally 20 PX + SK-600)

Pšenica ozimná
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Metlička 3. list–koniec odnožovania

Drchnička roľná

suché zrno (toto štádium slúži na označenie ošetrovania osiva)
začiatok napučiavania
koniec napučiavania
klíčenie
objavenie koleoptylu
vzchádzanie: koleoptyl preráža povrch pôdy, na vrchole koleptylu je vidieť list
prvý list je vystúpený z koleoptylu
fáza prvého listu 1. list je rozvinutý, špička 2. listu je viditeľná
fáza druhého listu 2. list je rozvinutý, špička 3. listu je viditeľná
fáza tretieho listu 3. list je rozvinutý, špička 4. listu je viditeľná
fáza štvrtého listu 4. list je rozvinutý, špička 5. listu je viditeľná
fáza piateho listu 5. list je rozvinutý, špička 6. listu je viditeľná
fáza šiesteho listu 6. list je rozvinutý, špička 7. listu je viditeľná
fáza siedmeho listu 7. list je rozvinutý, špička 8. listu je viditeľná
fáza ôsmeho listu 8. list je rozvinutý, špička 9. listu je viditeľná
9 a viac listov je rozvinutých

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

00
01
03
05
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

8–23 °C

















2

10–23 °C
4
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41
43
45
47
49
51
55
59
61
65
69
71
73
75

listová pošva vlajkového listu sa predlžuje
klas (metlina) je v hornej časti stebla, pošva vlajkového listu sa začína zdurovať
listová pošva vlajkového listu je zdurená
pošva vlajkového listu sa otvára
špičky osín, osiny sú viditeľné cez jazýček vlajkového listu
začiatok metania, vrchol klasu alebo metliny vystupuje alebo sa tlačí
postranne z listovej pošvy
stred metania
koniec metania, klas (metlina) je úplne viditeľný
začiatok kvitnutia, prvé tyčinky sú viditeľné
stred kvitnutia, 50% zrelých tyčiniek
koniec kvitnutia
prvé zrná dosiahli polovicu svojej definitívnej veľkosti, obsah zrna je vodnatý
skorá mliečna zrelosť

77
83
85

neskorá mliečna zrelosť
skorá vosková zrelosť
vosková zrelosť, obsah zrna je ešte mäkký, vryp nechtom je reverzibilný

87

žltá zrelosť, obsah zrna je plastický až pevný, po vrype nechtom zostáva ryha,
zrno sa dá zlomiť ešte palcom, všetky listy a spodná časť stebla sú žlté,
len vrchné internódiá sú ešte zelené

89

plná zrelosť, zrno je tvrdé, nechtom nie je možné urobiť vryp,
steblá a klasy sú úplne žlté

92
93
97

úplná zrelosť, zrno je tvrdé, nedá sa prelomiť
zrná sa uvoľňujú
rastlina je úplne uschnutá, steblá sa lámu

99

zberaný produkt (toto štádium slúži k označeniu pre pozberové ošetrovanie napr. ochrana zásob, pre ošetrenie osiva sa používa 00)

stredne mliečna zrelosť, všetky zrná dosiahli konečnú veľkosť, obsah zrna je
mliečny, zrná sú ešte zelené.

Hluchavky

Nevädza poľná

Pakosty

Kapsička pastierska

Mak vlčí

Mrlík

Pohánkovec ovíjavý

Peniažtek roľný

Nezábudka roľná

Hviezdica
prostredná

Horčiak

Veronika perzská

Repka výmrv

Lipkavec obyčajný

Úhorník

Fialka roľná

Zemedym lekársky

Palina obyčajná

Pichliač roľný

Pupenec roľný











































Lucerna siata

Rumančeky

Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

™ POST 1,25–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG
















































™ POST 1,25–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 1,4 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)














™ POST 1,0–1,25 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 1,25–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)
™ POST 1,0 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)








™ POST 0,7 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)

















™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)
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Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa
(hodiny)

Drchnička roľná

Herbicíd

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

Manuál

ALLY STAR
20% metsulfuron methyl
+ 250 g fluroxypyr
(Ally 20 PX + STARANE 250 EC)
N|Vč3|– ALLY 20 PX
Xn|Vč3|– STARANE 250 EC

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do 2. kolienka

30 g + 0,3 l
+ 0,1 % TREND 90,
0,1 l SILWET L-77

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov

0,2 kg/200–400 l

10–25 °C























2

Du Pont (Alchem)

ARRAT
25 % tritosulfuron + 50 % dicamba

14,85 €

N|Vč3|–
BASF
Kombinácie: ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (adjuvant)

Pšenica ozimná
 POST od 2 listov do konca odnožovania
ATLANTIS WG
• Dvojklíčnolistové buriny vzchádzanie–6. list,
30 g mesosulfuron-methyl
11,62–
jednoklíčnolistové buriny od 1. listu do konca
+ 6 g iodosulfuron-methyl
–17,43 €
odnožovania, metlička obyčajná od 1. listu do
1. kolienka, ovos hluchý do začiatku odnožovania
Xi,N|Vč3|–
Bayer
• Aplikácia 1× počas vegetácie
• Vždy použiť so zmáčadlom ISTROEKOL
Kombinácie: ™ POST 0,1–0,15 kg + 1 l ALIMO, MERO STEFES
™ POST 0,15 kg + CCC + zmáčadlo

7–23 °C
4

™ POST 0,2 kg + IPU (1,5 l PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO)

0,1–0,15 kg
+ 1,0 l ISTROEKOL

5–23 °C

™ POST 0,15 kg + DAM 390 (riedenom s vodou v pomere min. 1:3) + zmáčadlo
™ POST 0,15 kg + 25 g GRODYL 75 WG

Pšenica ozimná, raž, tritikale
 POST jar od 3. listu do konca odnožovania, je
možné až do 2. kolienka (BBCH 13–29 (32))
ATTRIBUT
• Metlička, psiarka roľná: skoro na jar od vzídenia do
5–23 °C
700 g propoxycarbazone-sodium
24,15 €
zač. odnožovania
60 g + 0,2 % TREND 90
2
• Pýr: od 4. listu do konca odnožovania
–|Vč3|–
Bayer
(účinkuje i na podzemky)
• Stoklas: skoro na jar DA 60 g,
o 2–3 týždne 40 g, + zmáčadlo
Kombinácie: ™ POST jar + 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať zmáčadlo)
™ POST jar 60 g + 33 g KANTOR PLUS
™ POST jar 60 g + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST jar 60 g + 1,0 l MUSTANG FORTE

AURORA 40 WG
400 g carfentrazone-ethyl
Xi,N|Vč3|–

12,20 €
F&N Agro

Pšenica ozimná
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Lipkavec do 5. praslenu, dvojklíčnolistové buriny
do 6. listu
Slnečné a suché počasie podporuje a urýchľuje
účinok

Kombinácie: ™ CCC
™ POST 50 g + 1,0 l AGRITOX 50 SL
™ POST 50 g + 0,7 l DICOPUR M 750, AGROXONE
™ POST 40–50 g + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC

AURORA SUPER
15 g carfentrazone-ethyl
+ 600 g MCPP-P

15,45 €

Xn,N|Vč3|PHO2
F&N Agro
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,8 kg + 1,0 l AGRITOX 50 SL

AXIAL 050 EC
50 g pinoxaden
Xi,N|Vč3|PHO3

Syngenta

29,22–
–38,96 €

BANVEL 480 S
480 g dicamba
–|Vč3|–

7,10 €
Syngenta

Pšenica ozimná
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Fialka do 4 listu, lipkavec do 35 cm

50 g/200–400 l

5–23 °C

















1

™ POST 40–50 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID
™ POST 50 g + 7 g GLEAN 75 WG
™ POST 50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 40–50 g + 20–30 g GRODYL 75 WG

1,0 kg/200–400 l

5–23 °C





1

™ POST 0,8 kg + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 0,8 kg + 1,0 l DESORMONE LIQUID
Pšenica ozimná
• POST od 2. listu do 2. kolienka (BBCH 12–31)

0,75–1,0 l/200–400 l

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. pravý list,
lipkavec do 4. praslenu

™ 0,125 l/200–400 l

Kombinácie: ™ POST 0,1 l + 7 g GLEAN 75 WG

6



2

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

1–25 °C

















1
10–25 °C
4

™ POST 0,125 l + 26 g LOGRAN 20 WG
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Manuál

Pakosty

Kapsička pastierska

Mak vlčí

Mrlík

Pohánkovec ovíjavý

Peniažtek roľný

Nezábudka roľná

Hviezdica
prostredná

Horčiak

Veronika perzská

Repka výmrv

Lipkavec obyčajný

Úhorník

Fialka roľná

Zemedym lekársky



























































































































































































Lucerna siata

Pupenec roľný

Nevädza poľná



Pichliač roľný

Hluchavky



Palina obyčajná

Rumančeky

Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

™ POST 0,15 kg + 0,12 l SEKATOR OD











™ POST jar 60 g + 0,12 - 0,15 l SEKATOR OD
™ POST jar 60 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC















™ POST 40–50 g + 30–40 g HARMONY EXTRA
™ POST 50 g + 1,0 l HERBOXONE
™ POST 40–50 g + 150–200 g HUSAR
™ POST 40–50 g + 60 g CHISEL 75 WG
™ POST 40–50 g + 33 g KANTOR PLUS









™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW
™ POST 40–50 g + 150–180 g LINTUR PREMIUM
™ POST 50 g + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 40–50 g + 10–13 g MONITOR 75 WG
™ POST 40–50 g + 1,0 l MUSTANG FORTE





























































™ POST 0,8 kg + 1,0 l HERBOXONE
™ POST 0,8 kg + 1,1 l U 46 M FLUID




























































™ POST 0,125 l + 7 g LOGRAN 75 WG

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

™ POST 0,125 l + 0,3–0,4 l STARANE 250 EC
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Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa
(hodiny)

BASAGRAN 600
600 g bentazone
Xn|Vč3|PHO1

BASF

43,63–
–65,45 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
Obilniny s podsevom tráv na semeno
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. pravý list

Kombinácie: ™ DAM 390

1,6 l/200–400 l
1,6–2,4 l/200–400 l

10–23 °C





Drchnička roľná

Herbicíd

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

Manuál









6

™ POST 1,6 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL (PO, JO, R, T)

BIPLAY STAR
222 g tribenuron methyl
+ 111 g metsulfuron methyl
+ 250 g fluroxypyr
(BIPLAY SX + STARANE 250 EC)

16,60 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do 2. kolienka

Xi,N|Vč3|– BIPLAY SX
Xn|Vč3|– STARANE 250 EC

33 g + 0,4 l
+ 0,1 % TREND 90,
0,1 l SILWET L-77

10–25 °C



2

Du Pont (MV Servis)
Pšenica ozimná. jačmeň ozimný, tritikale, raž
5–23 °C
 POST jeseň, jar od 2 listov do začiatku steblo250 g bromoxynil



1,0–1,5 l/400–600 l
vania
2
T,N|Vč3|–
Agrovita
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
Kombinácie: ™ POST 1,0 l + 0,7 l AGROXONE + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO, PROTUGAN 50 SC (PO)
™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JO, PO, R, T)

BROMOTRIL 25 SC

19,00–
–28,50 €

CALIPURON 500 SC

14,91–
–19,88 €

500 g isoproturon

Pšenica ozimná
 PRE do 2 dní po sejbe
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania

Xn,N|Vč3|–
Arysta
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, U 46 M FLUID
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,75–1,0 l AGROXONE 750, DICOPUR M 750
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC

CLIOPHAR 300 SL

34,05–
–45,40 €

300 g clopyralid

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca steblovania

N|Vč3|–
Arysta
Kombinácie: ™ POST jar 0,3 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL (JO, PO, R, T)

DESORMONE LIQUID 60 SL

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

600 g 2,4-D (DMA soľ)
Xi|Vč3|PHO1
F&N Agro (Alchem)
Kombinácie: ™ DAM 390
750 g MCPA (DMA soľ)
Xn|Vč3|PHO2 F&N Agro (Alchem)
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,7 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)
6,27–
–8,96 €

750 g MCPA (DMA soľ)

Xn|Vč3|PHO2
F&N Agro
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,7 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)

ESTERON

8,08–
–10,78 €

905 g 2,4-D

Xi,N|Vč3|–
DowAgro
Kombinácie: ™ POST 0,5 + 0,4–0,5 l STARANE

EXEL D+
300 g bifenox + 370 g MCPP-D
Xn,N|Vč3|PHO1

8

Agrovita

5–23 °C















2

™ 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 jar 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST jar 1,5–2,0 l + 30–40 g HARMONY EXTRA
™ POST 1,5–2,0 l + 0,075–0,1 l KANTOR
0,3–0,4 l/200–400 l

10–23 °C



2

™ POST jar 0,3 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JO, PO, R, T)
1,0 l/400–500 l

10–23 °C























4

™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)

DICOHERB M 750

DICOPUR M 750

1,5–2,0 l/200–400 l



Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listov

0,7–1,0 l/200–400 l

10–23 °C
4

™ POST 0,7 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (PO, JO, R, T)
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listov

0,7–1,0 l/200–400 l

10–23 °C





4

™ POST 0,7 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (PO, JO, R, T)
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

0,6–0,8 l/400–500 l

10–23 °C













1

™ POST 0,5–0,8 l + 0,3 l LONTREL 300
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

2,0 l/200–400 l
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Manuál

Rumančeky

Hluchavky

Nevädza poľná

Pakosty

Kapsička pastierska

Mak vlčí

Mrlík

Pohánkovec ovíjavý

Peniažtek roľný

Nezábudka roľná

Hviezdica
prostredná

Horčiak

Veronika perzská

Repka výmrv

Lipkavec obyčajný

Úhorník

Fialka roľná

Zemedym lekársky

Palina obyčajná

Pichliač roľný

Pupenec roľný

Lucerna siata

Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje













































™ POST 1,6 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (PO, JO, R, T)

™ POST 1,6 l + 1,1 l U 46 M FLUID (PO, JO, R, T)

























































































™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)


















™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO (PO)




™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM
™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,6 l MUSTANG
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,5 l PUMA EXTRA














































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













™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC (JO, PO, R, T)
















™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG, TRIMMER 75 WG (JO, PO, R, T)





















































































™ POST 1,0 l + 0,8 kg AURORA SUPER










™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)














™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 0,7 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)








™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)






















Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie



















™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 0,7 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)
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Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa
(hodiny)

GALERA
267 g clopyralid + 67 g picloram
–|Vč3|–

41,36 €

DowAgro

GLEAN 75 WG
750 g chlorsulfuron

4,12–5,77 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca steblovania
Dvojklíčnolistové buriny klíčne listy–1 pár pravých
listov

0,35 l/200–400 l

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 POST jar od 2 listov do konca odnožovania

5–7 g/200–400 l

N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)
Kombinácie: ™ POST 5–7 g + 1,25–1,5 l AFFINITY WG (PO)
™ POST jar 5–7 g + 1,25–1,5 l AGRITOX 50 SL (PO, JO, R, T)
™ POST jar 5–7 g + 0,7–0,9 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (PO, JO, R, T)

GRANSTAR 75 WG

11,96–
–14,95 €

75 % tribenuron methyl

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 2 listov do 2. kolienka
Buriny 2–4 listov, lipkavec do 3 praslenov

N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST jar 15–20 g + 1,0 l AGRITOX 50 SL
™ POST jar 20 g + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

GRODYL 75 WG

15,20–
–22,80 €

75 % amidosulfuron

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 2 listov do vytvorenia posledného
listu

–|Vč3|–
Bayer
Kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC, WUXAL, fungicídy, insekticídy
™ POST 20–30 g + 1,4 l AGRITOX 50 SL (JO, PO, R)

10–25 °C

Drchnička roľná

Herbicíd

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

Manuál































1

™ POST jar 5–7 g + 50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 7 g + 0,1 l BANVEL 480 S (PO, JO, R, T)
™ POST jar 5 g + 33 g KANTOR PLUS (PO, JO, R, T)
20–25 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l
0,1 l SILWET L-77

5–23 °C
2

™ POST jar 20 g + 50 g AURORA 40 WG (PO)
™ POST 20 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 20 g + 1,0–1,3 l OPTICA (JO, PO)
20–30 g/200–400 l

5–23 °C



2

™ POST 20–30 g + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JO, PO, R)
™ POST 20–30 g + 20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R)

HARMONY EXTRA 50 SX
333 g thifensulfuron methyl
167 g tribenuron methyl
N|Vč3|–

Pšenica ozimná
 POST jar od 3 listov do začiatku steblovania

60 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l

5–23 °C















































2

Du Pont

HERBAFLEX
500 g isoproturon
+ 85 g beflubutamid

41,80 €

Xn,N|Vč3|–

Asra

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Metlička do zač. odnožovania, dvojklíčnolistové
buriny od vzchádzani do 6 listov,
lipkavec do 4 praslenov

2,0 l/200–400 l

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listov

1,0 l/200–400 l

5–23 °C
2

Kombinácie: ™ POST 1,75–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

HERBOXONE
500 g 2,4-D (DMA soľ)
Xn,N|Vč3|PHO1
Kombinácie: ™ DAM 390

9,72 €
Arysta

4

™ POST 1,0 l + 0,6 kg AURORA TURBO

HURICANE
50 g pyroxsulam
+ 50 g aminopyralid
+ 25 g florasulam
N|Vč3|–

10–23 °C

33,10 €

Pšenica ozimná, tritikale (NR), raž (NR)
 POST jar po obnovení rastu burín
Metlička do štádia predlžovacieho rastu,
ovos hluchý do štádia odnožovania

200 g/200–400 l

34,70 €

Pšenica ozimná, raž, tritikale
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania

200 g/200–400 l

DowAgro

5–25 °C
1

HUSAR
5 % iodosulfuron
+ 15 % mefenpyr-diethyl

Xi,N|Vč3|–
Bayer
Kombinácie: ™ POST 0,1–0,15 kg + 1 l ALIMO, MERO STEFES

5–23 °C
2

™ POST DAM 390, CCC

CHISEL 75 WG
68 g chlorsulfuron
+ 682 g thifensulfuron methyl

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 2 listov do konca odnožovania

60 g + 0,1% z/200–400 l

5–23 °C
2

N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC

10

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie
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Manuál















Lucerna siata



Pupenec roľný



Pichliač roľný



Palina obyčajná



Zemedym lekársky

Peniažtek roľný



Fialka roľná

Pohánkovec ovíjavý



Úhorník

Mrlík



Lipkavec obyčajný

Mak vlčí



Repka výmrv

Kapsička pastierska



Veronika perzská

Pakosty



Horčiak

Nevädza poľná



Hviezdica
prostredná

Hluchavky



Nezábudka roľná

Rumančeky

Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

















































™ POST jar 5 g + 33 g KANTOR PLUS + 100 l DAM 390 (PO, JO, R, T)
™ POST jar 5–7 g + 1,5–2,0 l LENTIPUR 500 FW
™ POST 5–7 g + 1,0–1,3 l OPTICA, SK-600 (JO, PO)
















™ POST 5–7 g + 3,0 l PROTUGAN SUPER
™ POST jar 5–7 g + 0,3–0,5 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (PO, JO, R, T)
™ POST jar 5–7 g + 1,1–1,4 l U 46 M FLUID (PO, JO, R, T)






™ POST 15 g + 1,5 l LENTIPUR 500 FW
™ POST jar 20 g + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 20 g + 0,3–0,5 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
























































™ POST 20–25 g + 0,1% TREND 90
™ POST jar 15–20 g + 1,1 l U 46 M FLUID









™ POST 20–30 g + 0,8–1,0 l PUMA EXTRA (PO, R)
™ POST 25 g + 0,1–0,15 kg ATLANTIS WG + 1,0 l ISTROEKOL (PO)











™ POST 20–30 g + 1,0 l U 46 M FLUID (JO, PO, R)























































































































Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie
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Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa
(hodiny)

KANTOR PLUS
150,2 g florasulam
+ 300,5 g aminopyralid

16,68 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do 2. kolienka
Dvojklíčnolistové buriny 2.–10. list

N|Vč3|–
DowAgro
Kombinácie: ™ POST jar 33 g + 60 g ATTRIBUT (PO)
™ POST jar 33 g + 40–50 g AURORA 40 WG
™ POST jar 33 g + 5 g GLEAN 75 WG (JO, PO, R, T)

LENTIPUR 500 FW
500 g chlorotoluron
Xn,N|Vč3|–

F&N Agro

14,52–
–29,04 €
14,52–
–19,36 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Tritikale
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 2,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)

LINTUR PREMIUM
4,1 % triasulfuron + 65,9 % dicamba
Xi,N|Vč3|–

Syngenta

13,47–
–16,16 €

LOGRAN 20 WG
20 % triasulfuron

6,95 €

34,57–
–46,08 €

300 g clopyralid

Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2.–6. list
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. list

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca steblovania

N|Vč3|–
DowAgro
Kombinácie: ™ POST jar 0,3 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL (PO, JO, T, R)
™ POST jar 0,3 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (PO, JO, T, R)

MONITOR 75 WG
750 g sulfosulfuron
N|Vč3|–

34,30 €
Monsanto

Pšenica ozimná
 POST jar od 3 listov do začiatku steblovania

Kombinácie: ™ 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať zmáčadlo), CCC
™ POST 10–26 g + TREND 90

MUSTANG FORTE
5 g florasulam
+ 10 g aminopyralid + 180 g 2,4 D

16,26 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 3. listov do 2. kolienka
Dvojklíčnolistové buriny 2–10 listov

–|Vč3|–
Dow Agro
Kombinácie: ™ DAM 390, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá

OPTICA
600 g MCPP-P

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–3 listov

Xn|Vč3|–
Arysta
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST jar 1,0 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 1,0–1,3 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

12

3–23 °C







1

™ POST jar 33 g + 5 g GLEAN 75 WG + 100 l DAM 390 (JO, PO, R, T)
™ POST jar 33 g + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)
™ POST jar 33 g + 26 g LOGRAN 20 WG + 100 l DAM 390 (JO, PO, R, T)
1,5–3,0 l/200–400 l
1,5–2,0 l/200–400 l

5–23 °C































2

™ POST 1,5–3,0 l + 0,75–1,0 l OPTICA (JO, PO)
™ POST 1,5 l + 15 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)

N|Vč3|–
Syngenta
Kombinácie: ™ POST 26 g + 1,0–1,25 l AGRITOX 50 SL
™ POST 26 g + 0,7–0,9 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 26 g + 0,125 l BANVEL 480 S

LONTREL 300

33 g/100–400 l

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

Herbicíd

Drchnička roľná

Manuál

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

150–180 g/200–300 l

26 g/200–400 l

10–25 °C
2
10–25 °C
2

™ POST jar 26 g + 33 g KANTOR PLUS
™ POST jar 26 g + 33 g KANTOR PLUS + 100 l DAM 390
™ POST26 g + 1,0–1,3 l OPTICA (PO, JO)
0,3–0,4 l/200–400 l

10–23 °C



2

™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC (PO, JO, R, T)
™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (PO, JO, T, R)
Stoklas, jačmeň výdrv
26 g/ha alebo DA 10+10 g/ha
(2. dávka 3–5 týždňov po 1.),
plné odnožovanie, najneskôr

do začiatku metania.
Ovos hluchý 26 g/ha,
1–4 listy, aktívny rast
3–23 °C
Pýr plazivý 15–20 g/ha,
2
3.–4. list pýru
Metlička 10–13 g/ha,
2. list až 2. kolienko
(13 g pri riedkosiatej pšenici)

Dávka vody 100–300 l/ha,
pri použitť čistej vody pridať
zmáčadlo.
™ POST 10–13 g + 40–50 g AURORA 40 WG + z
™ POST 13 g + 33 g KANTOR PLUS + z

1,0 l/100–400 l

7–25°C





















1

™ POST jar 1,0 l + prípravky na báze chlortoluronu (Lentipur 500 FW a iné)
alebo isoproturonu (Tolian Flo a iné)
1,5 l/200–400 l

10–23 °C









4

™ POST 1,0–1,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,75–1,0 l + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW
™ POST 1,0–1,3 l + 26 g LOGRAN 20 WG

Agromanuál • Regionálna príloha • Február 2011

Manuál

Rumančeky

Hluchavky

Nevädza poľná

Pakosty

Kapsička pastierska

Mak vlčí

Mrlík

Pohánkovec ovíjavý

Peniažtek roľný

Nezábudka roľná

Hviezdica
prostredná

Horčiak

Veronika perzská

Repka výmrv

Lipkavec obyčajný

Úhorník

Fialka roľná

Zemedym lekársky

Palina obyčajná

Pichliač roľný

Pupenec roľný

Lucerna siata

Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje













































™ POST 33 g + 0,3 l LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
™ POST jar 33 g + 13 g MONITOR 75 WG + z (PO)
™ POST 33 g + 60 g ATTRIBUT + z (PO)













™ POST 33 g + 0,3 l LONTREL 300 (PO, JO, T, R)
™ POST 33 g + 10–13 g MONITOR 75 WG + z (PO)
™ POST 33 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (prerastený lipkavec)











™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG

























































™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l MUSTANG FORTE















































































™ POST 26 g + 0,3–0,5 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST 26 g + 1,2 l TRITON DUO
™ POST 26 g + 1,1–1,4 l U 46 M FLUID














™ POST 0,3 l + 33 g KANTOR PLUS(PO, JO, T, R)
™ POST jar 0,3 l + 0,6 l MUSTANG (PO, JO, T, R)



™ POST 0,3 l + 1,0 l OPTICA (PO, JO)
™ POST jar 0,3 l + 1,1 l U 46 M FLUID (PO, JO, T, R)

















































































™ POST 13 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC + z

























































































™ POST 1,0 l + 0,3 l LONTREL 300
™ POST 0,8–1,0 l + 1,5–3,0 l TOLUREX 50 SC
™ POST 1,0 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

™ POST 1,0 l + 2,2 l TRITON DUO
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Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa
(hodiny)

OPTICA TRIO
130 g MCPP-P + 160 g MCPA
+ 310 g 2,4-DP-P

13,34–
–22,22 €

N|Vč3|PHO2
Arysta
Kombinácie: ™ DAM 390, fungicídy, insekticídy

PARDNER 22,5 EC

19,66–
–29,50 €

225 g bromoxynil

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 l pravé listy

1,5–2,5 l/200–400 l

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 2 listov do začiatku steblovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy

1,0–1,5 l/400–600 l

Xn,N|Vč3|–
Bayer
Kombinácie: ™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l LONTREL 300 (PO, JO, R, T)
™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (PO, JO, R, T)

PIKE
20 % metsulfuron-methyl
N|Vč3|–

F&N Agro

13,31–
–17,75 €

Pšenica ozimná
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania,
metlička do začiatku odnožovania

Kombinácie: ™ POST 30 g + 50 g AURORA 40 WG (PO)

PROTUGAN 50 SC

12,22–
–16,30 €

500 g isoproturon

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania

Xn,N|Vč3|–
Sumi Agro
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, U 46 M FLUID
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,75–1,0 l AGROXONE 750, DICOPUR M 750
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC (PO)

PROTUGAN SUPER
150 g bifenox + 300 g isoproturon
+ 145 g MCPP-p

37,50 €

Xn,N|Vč3|PHO2
Agrovita
Kombinácie: ™ POST 3,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

PUMA EXTRA
69 g fenoxaprop-P-ethyl
+ 75 g mefenpyr-diethyl
N|Vč3|–

39,92–
–49,91 €
Bayer

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Metlička do začiatku odnožovania, dvojklíčnolistové
buriny 2–6 listov, lipkavec vo fáze 4–5 praslenov
Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do vytvorenia posled. listu
Raž
 POST od 3 listov do 1. kolienka
Burinné trávy aktívny rast - 3. list–1,5 kolienka
Za sucha je vhodné pridať zmáčadlo
(MERO 1,0 l/ha)

Kombinácie: ™ MERO STEFES, ISTROEKOL

10–23 °C

Drchnička roľná

Herbicíd

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

Manuál

















4

5–23 °C
1

™ POST 1,0 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO + 1,0 l AGRITOX 50 SL (PO)
™ POST 1,0 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO + 1,3 l AMINEX 500 SL (PO)
30 g
8–23 °C
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l
40 g
2
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l
™ POST 30 g + 1,0 l AURORA SUPER (PO)
1,5–2,0 l/200–600 l

5–23 °C
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™ 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 jar 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST jar 1,5–2,0 l + 30–40 g HARMONY EXTRA
™ POST 1,5–2,0 l + 33 g KANTOR PLUS

3,0 l/300–400 l

0,8–1,0 l/max. 300 l,
 80–100 l

10–23 °C
2

10–25 °C
2

™ POST 0,8–1,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

SEKATOR OD
25 g iodosulfuron
+ 100 g amidosulfuron
+ 250 g mefenpyr-diethyl

16,08 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale
 POST jar od 2 listov do konca odnožovania
(do 3. kolienka)

Xi,N|Vč3|–
Bayer
Kombinácie: ™ POST 0,15 l + 1 l ALIMO, MERO STEFES

STARANE 250 EC
250 g fluroxypyr

23,94–
29,52 €

5–23 °C
1,5

™ POST DAM 390, WUXAL, CCC, insekticídy, fungicídy
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do 2. kolienka

Xn|Vč3|–
DowAgro
Kombinácie: ™ DAM 390
™ POST jar 0,6–0,8 l + 1,25–1,5 l AGRITOX 50 SL
™ POST jar 0,6–0,8 l + 0,9–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 0,3 l + 60 g ATTRIBUT (PO)

14

0,15 l/200–400 l

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

0,6–0,8 l/200–400 l

10–23 °C



2

™ POST jar 0,3–0,4 l + 0,125 l BANVEL 480 S
™ POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,3–0,5 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
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Orientačná účinnosť na buriny:  špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje





























































































™ POST 1,0 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO + 0,7 l AGROXONE, DICOPUR M 750, DICOHERB M 750 (PO)
™ POST 1,0 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO + 0,9 l U 46 M FLUID (PO)













™ POST 1,0–1,25 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 1,0 l + 1,5 l TRITON DUO (PO, JO, R, T)























































™ POST 30 g + 1,0 l DICOPUR M 750 (PO,JO,R,T)












™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM
™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,0 l MUSTANG FORTE
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,5 l PUMA EXTRA















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









































™ POST 0,9–1,0 l + 0,15 l SEKATOR OD

















































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













™ POST 0,15 l + 0,9–1,0 l PUMA EXTRA








































™ POST 0,15 l + 60 g ATTRIBUT




™ POST 0,3–0,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 0,3 l + 13 g MONITOR 75 WG (PO)
™ POST 0,3 l + 1,0 l MUSTANG FORTE (prerastený lipkavec)
™ POST 0,3–0,5 l + 0,8–1,0 l PUMA EXTRA (PO, R)

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

















™ POST 0,4–0,5 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO, JO)
™ POST 0,4 l + 1,5 l TRITON DUO
™ POST jar 0,6–0,8 l + 1,4–1,7 l U 46 M FLUID
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Cena
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku ošetrenia Obilnina
1 ha*2010 Termín aplikácie
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

(hodiny)

TANDUS 250 EC

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do 2. kolienka

250 g fluroxypyr

Xn|Vč3|–
F&N Agro
Kombinácie: ™ DAM 390
™ POST jar 0,6–0,8 l + 1,25–1,5 l AGRITOX 50 SL
™ POST jar 0,6–0,8 l + 0,9–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 0,3 l + 60 g ATTRIBUT (PO)

TOLIAN FLO

15,00–
–20,00 €

500 g isoproturon

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania

Xn,N|Vč3|–
Agro Aliance
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST jar 1,5–2,0 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL + 1,0 l PARDNER 22,5 EC, BROMOTRIL 25 SC (PO)
™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,7 l AGROXONE + 1,0 l PARDNER 22,5 EC, BROMOTRIL 25 SC (PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC

TOLUREX 50 SC
500 g chlorotoluron
Xn,N|Vč3|–

Agrovita

13,95–
–27,90 €
13,95–
–22,32 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Tritikale
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 2,0 l + 50 g AURORA 40 WG

TOMIGAN 250 EC

10–23 °C













2

™ POST jar 0,3–0,4 l + 0,125 l BANVEL 480 S
™ POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,3–0,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 0,3 l + 13 g MONITOR 75 WG (PO)
1,5–2,0 l/200–400 l

5–23 °C





2

™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,7 l DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 1,5 + 1,0 l PARDNER 22,5 EC, BROMOTRIL 25 SC (PO)
™ POST jar 1,5–2,0 + 33 g KANTOR PLUS
™ POST jar 1,5–2,0 + 1,0 l MUSTANG FORTE
1,5–3,0 l/200–400 l

5–23 °C

















2

1,5–2,4 l/200–400 l

™ POST 1,2–2,0 l + 10 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,3–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG

19,92–
–26,56 €

250 g fluroxypyr

0,6–0,8 l/200–400 l

Drchnička roľná

Teplota
počas
Dávka prípravku na 1 ha/ aplikácie
postreková kvapalina
Odstup
Ochranná doba (dni)
dažďa

Herbicíd

Metlička
obyčajná
Ovos
hluchý
Pýr
plazivý

Manuál

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do 2. kolienka

Xn|Vč3|–
Agrovita
Kombinácie: ™ DAM 390
™ POST jar 0,3–0,5 l + 1,5 l AGRITOX 50 SL

0,6–0,8 l/200–400 l

10–23 °C
2

™ POST jar 0,6–0,8 l + 0,9–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC

TRATON SX
222 g tribenuron methyl
+ 111 g metsulfuron-methyl
N|Vč3|–

13,68 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 2. listu do druhého kolienka

45 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l

14,84–
–18,55 €

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania

2,0–2,5 l/200–400 l

8–23 °C

























2

Du Pont (MV Servis)

TRITON DUO
300 g MCPA + 40 g dicamba

Xn|Vč3|PHO2
Agrofert
Kombinácie: ™ POST jar 1,2 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
Tritikale
 POST jar od 4 listov do konca odnožovania
Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

U 46 M FLUID
500 g MCPA (DMA sůl)
Xn|Vč3|PHO2

™ POST jar 2,2 l + 1,0 l OPTICA (PO, JO)

F&N Agro

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST jar 1,1 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST jar 1,1 l + 50 g AURORA 40 WG

1,4–2,0 l/200–400 l
1,4–1,7 l/ha/200–400 l

10–23 °C
4

™ POST jar 1,1 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 1,1 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (PO, JO, T, R)
™ POST 1,1–1,4 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (PO, JO, T, R)

*2010 Orientačná cena ošetrenia na 1 ha je cenou vypočítanou z cenníka na konečného užívateľa roku 2010.
Má slúžiť výlučne na lepšiu orientáciu, v akej cenovej hladine sa daný produkt nachádza. Uvedená cena nijako nesúvisí s predajnými cenami roku 2011.

Skratky a symboly

16



prípravky povolené pre leteckú aplikáciu

R

v registračných pokusoch

OD

ochranná doba, znamená minimálny interval
v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom

DA

delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia
toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu

NA

ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac
prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu

TM

tank mix, súčasné ošetrenie zmesou dvoch alebo
viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži
postrekovača

NR

nie je registrované proti škodlivému činitelu

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie

POST postemergentná aplikácia
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™ POST 0,3 l + 1,0 l MUSTANG FORTE (prerastený lipkavec)
™ POST 0,3–0,5 l + 0,8–1,0 l PUMA EXTRA (PO, R)
™ POST 0,4–0,5 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO, JO)
™ POST 0,4 l + 1,5 l TRITON DUO














™ POST jar 0,6–0,8 l + 1,4–1,7 l U 46 M FLUID









™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA (JO, PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,25 l PARDNER 22,5 EC (PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 0,4–0,5 l STARANE 250 EC (JO, PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,5 l TOMIGAN 250 EC (JO, PO)































™ POST jar 1,5–2,0 l + 0,9 l U 46 M FLUID + 1,0 l PARDNER 22,5 EC (PO)







































































































™ POST 1,5–3,0 l + 0,8–1,0 l OPTICA (PO, JO)
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l MUSTANG FORTE










™ POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,3–0,5 l + 20 g GRANSTAR 75 WG

™ POST 0,3–0,5 l + 1,5–2,0 l PROTUGAN 50 SC (PO)





























































™ POST 1,5 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC (JO, PO, R, T)















™ POST 1,5 l + 0,4 l STARANE 250 EC (JO, PO, R, T)











™ POST 1,1 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (PO, JO, T, R)
™ POST 1,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 1,1–1,4 l + 26 g LOGRAN 20 WG (PO, JO, T, R)













™ POST 1,1 l + 0,3 l LONTREL 300 (PO, JO, T, R)
™ POST 0,9 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLKAN FLO (PO)
™ POST 1,4–1,7 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC (PO, JO, T, R)

Zaradenie - toxicita včely
Podľa účinku na včely
(Príloha č.16 k Výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov):

Podľa účinku na včely (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení
neskorších predpisov:

Vč 1

Prípravok pre včely jedovatý

Š

Pre včely škodlivý

Vč 2

Prípravok pre včely škodlivý

N

Pre včely relatívne neškodný

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

*

Predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave
včelárstva v Liptovskom Hrádku

–

- Prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2010, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Herbicídy - obilniny ozimné - jarné aplikácie
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Ponuka publikácií
z vydavateľstva Kurent

Agromanuál

®
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sR

Profesionálna ochrana rastlín

Dovoľujeme si Vám ponúknuť odborný poľnohospodársky časopis Agromanuál - Profesionální ochrana rostlin, z vydavateľstva Kurent, s.r.o. České Budějovice. V Českej republike patrí
medzi najčítanejšie odborné periodiká pre poľnohospodárov. Agromanuál vychádza ako celofarebný mesačník so zameraním na ochranu, výživu a odrody rastlín, pričom spolupracuje
s odborníkmi z výskumných ústavov, šľachtiteľských staníc, renomovaných ﬁriem a ďalších odborných inštitúcií v Čechách i na Slovensku. Nakoľko sa časopis Agromanuál stal
vyhľadávaným zdrojom informácií i na Slovensku, rozhodli sme sa v roku 2009 vydávať Regionálnu prílohu špeciálne pre čitateľov na Slovensku. Regionálna príloha bude súčasťou
5 čísiel. Každé číslo časopisu prináša okrem aktuálnych článkov aj tabuľkové prehľady prípravkov a ich účinnosti na jednotlivé škodlivé činitele. Agromanuál sa stal spoľahlivým
zdrojom nezávislých informácií pre agronómov, súkromne hospodáriacich roľníkov, pracovníkov v oblasti poradenstva, výskumu, výroby a distribúcie osív, hnojív, prípravkov
na ochranu rastlín i pre študentov...
Predplatné na rok 2011: € 49,99 (spolu 10 vydaní).

 Prípravky na ochranu rastlín 2011
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie
o účinnosti a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín.
Obilniny, kukurica, cukrová repa, zemiaky, strukoviny,
A 2011
NOVINKKÁ VERZIA
slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, kmín.
S
N
E
SLOV
€ 19,25*

 Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2011
Podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti
prípravkov na ochranu rastlín podľa registrácií v ČR.
Ošetrenie koreňovej, listovej, hlúbovitej, plodonosnej, cibuľovej
A
zeleniny a strukovín. Nakoľko je publikácia v českom jazyku,
NOVINK
súčasťou je i česko - slovensko - latinský slovníček.
€ 17,43*

 Katalog přípravků na ochranu sadů
a vinic 2010
Publikácia poskytuje podrobné a prehľadné informácie
v tabuľkovej úprave o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín
v sadoch a viniciach podľa registrácií v ČR. Obsahuje prehľad
účinnosti prípravkov do kultúr: jabloň, hruška, čerešňa, broskyňa,
slivka, marhuľa, ríbezle, orech, egreš, jahody, vinná réva.
Publikácia vychádza v českom jazyku, avšak súčasťou katalógu
je česko-slovensko-latinský slovník škodcov a chorôb.

€ 17,43*

€ 10,95*

 Choroby a škůdci osiva polních plodin
a zeleniny
Základné informácie o zdravotnom stave rastlín, skladiskových
škodcov, povolených výskytoch týchto organizmov, metódach
skúšania a účinného ošetrenia osiva, vrátane povolených prípravkov.
Obsahuje metodiku skúšania zdravotného stavu osiva a sadby.
Autor: Ing. Jitka Chadová

€ 10,95*

Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy jačmeňa
ozimného a jarného, určeného na sladovnícke účely. Kniha má formu
farebného atlasu s vyobrazením a odborným popisom ekonomicky
významných škodcov, chorôb a abionóz spolu s naznačením možných
riešení v oblasti priamej i nepriamej ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner

€ 10,95*

 Evidencia spotreby prípravkov a spôsobu
aplikácie prípravkov na ochranu rastlín

€ 10,95*

 Medziplodiny
Ucelený prehľad problematiky pestovania medziplodín
z hľadiska ich možného pozitívneho a negatívneho pôsobenia
v rámci systému hospodárenia na ornej pôde. Publikácia obsahuje
poznatky z pestovania medziplodín, vrátane aktuálnych výsledkov
popredných odborníkov na túto problematiku
Autor: Václav Brant a kolektív

Súhrn informácií o najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách
trávnikov, škodcov, burín a abiotických poškodení.
Autoři: Ing. Bohumil Cagaš, CSc., Ing. Jan Macháč

 Škodlivé organismy ječmene
Abiotická poškození, choroby, škůdci

 Škodlivé organizmy pšenice
Abiotická poškození, choroby, škůdci
Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy pšenice.
Kniha má formu farebného atlasu s vyobrazením a odborným popisom
ekonomicky významných škodcov, chorôb a abionóz spolu s naznačením
možných riešení v oblasti priamej a nepriamej ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner

 Ochrana trávníků proti chorobám, škůdcům,
plevelům a abiotickému poškození

Vzor vedenia evidencie je uvedený v prílohe Výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva SR č.3322/3/2001-100 a zhoduje sa s týmto
pracovným zošitom. Evidencia sa uchováva desať rokov od
skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli prípravky aplikované.
Balenie obsahuje 3 zošity po 40 stranách.

€ 11,62*

*Uvedené ceny sú vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného.

Príjem objednávok a bližšie informácie:
€ 10,95*

PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský, Rezedová 4, 821 01 Bratislava
Mobil: 0905 320 130, Fax: 02/ 2072 6686,
e-mail: majersky@progard.eu, www.progard.eu

Ochrana

Choroby bázy stebla prichádzajú
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ceny agrokomodít a najmä obilnín prežívajú v súčasnosti renesanciu, čo vlieva do duše nejedného agronóma už aj čiastočne zabudnutý pocit optimizmu.
Dobrá cena obilnín prirodzene núti pestovateľov uvažovať o intenzite ich pestovania. Ak sa totiž ceny udržia na uspokojivej úrovni, logicky sa do porastov
resp. do intenzity ich pestovania oplatí aj investovať. Zvyšovanie intenzity
a zastúpenia obilnín v osevnom postupe však prináša aj riziká, okrem iného
vo forme chorôb bázy stebla.
V súčasnosti je aj bez zohľadnenia trhovej
situácie frekvencia obilnín v osevných postupoch veľmi vysoká. Nezriedkavým javom je pritom pestovanie obilnín po sebe.
Typickým patologickým reprezentantom
obilninárskych osevných postupov boli oddávna huby spôsobujúce koreňové hniloby
(Pythium spp., Fusarium spp.), černenie bázy
stebla (Ophiobolus graminis), pravý steblolam (Oculimacula spp., syn. Tapesia yallundae
- anamorfa Pseudocercosporella herpotrichoides) a samozrejme aj „všadeprítomné“ fuzáriá. Postupne, najmä koncom uplynulého
storočia sa výskyt, škodlivosť a štruktúra patogénov bázy stebla postupne začali meniť.
Klasický steblolam v mnohých lokalitách postupne ubúdal a katastrofálne pohľady na
poľahnuté porasty so zlomenými steblami
sa stávali zriedkavosťou. Na lepšom zdravotnom stave sa podpísali výsledky dlhoročnej
práce šľachtiteľov a s tým spojené zavádzanie odolnejších odrôd, ale aj lepšia agrotechnika a zvýšenie spotreby fungicídov.
Pestrosť a štruktúra osevných postupov nie je
v súčasnosti ani zďaleka ideálna, pretože situácia na trhu núti agronómov pestovať iba tie
najrentabilnejšie (trhové) plodiny. Takto opäť
dochádza k zužovaniu sortimentu pestovaných plodín, ktorý sa obmedzuje na obilniny
(zväčša pšenicu a jačmeň), repku a kukuricu.
Isté spestrenie predstavuje ešte cukrová repa

(na obmedzenej výmere), torzo krmovín a občas aj energetické plodiny. Učebnicové projektovanie osevných postupov s bohatou štruktúrou plodín nie je v súčasnej praxi vôbec
reálne. V podmienkach trhovej ekonomiky totiž sortiment plodín určuje dopyt a samozrejme cena za produkciu, ktorá v rozhodujúcej
miere ovplyvňuje aj štruktúru osevu.
Tieto a iné faktory vplývajú na celú škálu škodlivých činiteľov, mimo iného aj na choroby
bázy stebla, ktoré sa z uvedených dôvodov
v mnohých oblastiach začali opäť rozširovať.
V prírode existuje celý rad zákonitostí, ktoré
platia pre rôzne zložky ekosystému vzájomne.
Tak isto v podmienkach poľného patosystému
medzi samotnými pôvodcami chorôb existuje
celá škála vzájomných interakcií, od synergického pôsobenia, cez kompetíciu (súťaživosť)
až po rôzne formy antagonizmu a antibiózy.
V tomto kontexte ustupujúci výskyt steblolamu a černenia bázy stebla okamžite v prírode
nahradili iný pôvodcovia chorôb báz stebla huby z rodu Fusarium a Pythium, spôsobujúce
hniloby koreňov a nekrózy bázy stebla. Fuzáriá
majú na rozdiel od uvedených húb určité špeciﬁká, ktoré ich predurčujú na agresívnejšiu
a dynamickejšiu patogenézu, než pri spomenutých „klasických“ chorobách bázy stebla.
Títo klasickí patogéni (O. graminis a P. herpotrichoides) sú významne viazaný na osevný postup a častú rotáciu hostiteľov, nakoľko spôsob

Obr. 1: Fuzarióza bázy stebla - symptómy v období odnožovania
(vľavo zdravá rastlina)

Choroby bázy stebla prichádzajú

tvorby konídií obmedzuje ich rozširovanie na
veľké vzdialenosti. Konídiá sa tvoria väčšinou
na báze stebla, kde veľká hustota rastlín tvorí
určitú prekážku pre vznik plošnej epifytócie.
Na dôvažok huba O. graminis konídiá ani netvorí a askospóry schopné klíčenia sa tvoria
až v závere vegetácie obilnín. V prípade húb
z rodu Pythium je ich životný cyklus takmer
výlučne viazaný na pôdne prostredie, preto
sú známe ako pôvodcovia koreňových hnilôb.
Kvôli týmto faktom sú tieto patogény báz stebiel známe ohniskovitým výskytom, kde zväčšovaniu počtu a veľkosti ohnísk napomáha
najmä pestovanie obilnín po sebe.
Uvedené limitujúce skutočnosti však neplatia
pre fuzáriá, ktoré konídiogenézou a lokalizáciou kolonizovaného pletiva nie sú obmedzované. Ich vyššiu agresivitu a virulenciu ovplyvňujú najmä nasledovné faktory: široký okruh
hostiteľských rastlín (poľné, záhradné a okrasné rastliny, vrátane tráv), schopnosť infikovať prakticky hociktorú časť rastliny obilnín,
masívna tvorba konídií, závislá len od vhodných podmienok, bohaté druhové spektrum
pôvodcov, prakticky neexistujúca spoľahlivá
genetická rezistencia, schopnosť rozširovania
konídií na veľké vzdialenosti (anemochoricky), fakultatívne saprofytický spôsob života,
nižšia účinnosť fungicídov a pod.. Preto sa
často stáva, že primárnym pôvodcom škvrny
na báze stebla pôvodne možno bola aj huba
P. herpotrichoides, príp. O. graminis, ale vyizolovaná býva iba huba z rodu Fusarium. Ide
o frekventovaný jav, kedy agresívnejšie fuzáriá
môžu prekrývať a zaujať priestor pôvodného
patogéna. Preto sa v súčasnosti pri izolácii
mnohí pracovníci v ochrane rastlín stretajú
s prevalentnými fuzáriami, aj keď to neplatí
pre všetky agroekologické podmienky SR. Fu-

Obr. 2: Detail symptómov fuzariózy na mladých odnožiach
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záriá však nemožno preceňovať a netreba im
automaticky pripísať každý zbelený klas, alebo hnedú škvrnu na báze stebla. Vyskytujú sa
aj prípady, kedy bolo v niektorých lokalitách
pozorované veľké rozšírenie pravého steblolamu alebo černenia bázy stebla.

hospodárskej praxi je huba skôr známa pod
názvom anamorfného (konídiového) štádia,
nakoľko pohlavné štádium bolo popísané
iba pred niekoľkými rokmi a následne bolo
zmenené a rozdelené na dva druhy z nového
rodu - Oculimacula.

Pôvodcom černenia bázy stebla je huba
Ophiobolus graminis (syn. Gäeumannomyces
graminis). Klasická literatúra popisuje väčšinou terminálne štádium choroby - tzv. bieloklasosť, ktorá sa môže v poraste vyskytnúť
najčastejšie od kvitnutia až po dozrievanie.
Zbelené klasy alebo celé rastliny sa vyskytujú jednotlivo alebo v ohniskách, ktoré majú
spravidla kruhovitý tvar. Bieloklasosť môžu
spôsobiť aj iné huby, prípadne škodcovia. Preto je nutné rastliny z pôdy vytrhnúť a prezrieť
bázu stebla. Ak sú rastliny napadnuté hubou
O. graminis, prvou indikáciou je ľahké vytrhnutie rastlín z pôdy, v dôsledku nekrózy koreňového systému. Ten je tmavo sfarbený
a postupne odumiera. Na koreňoch upúta
pozornosť najviac ich riedkosť, pričom zachované ostávajú iba hlavné korene; korene

Patogén je prenášaný zvyškami rastlín a čiastočkami pôdy. Žije saprofyticky na zvyškoch
tráv a strnisku v pôde, kde pri vhodných podmienkach napáda korene, koreňový kŕčok
a pätu stebla hostiteľskej rastliny. Ďalší zdroj
infekcie sú plodnice, ktoré sa tvoria na strnisku. Po zvlhčení pseudoperitécií sú askospóry
vymršťované do vzduchu a roznášané vetrom. V poraste sa šíri pomaly, ohniskovito
a na väčšie vzdialenosti obmedzene. Huba sa
dobre vyvíja vo vlhkých pôdach, pri hodnotách pH nad 7 a teplotách 12–20 °C.

Prvé symptómy sú v poraste badateľné už
koncom odnožovania. Na listovej pošve najstaršieho listu vznikajú pozdĺžne, elipsovité, svetlohnedé škvrny, niekedy ohraničené
tmavohnedým lemom. Rozrastaním mycélia pletivo pošvy v mieste škvrny (v strednej
časti) praská. Pri chladnom počasí sa môžu
na škvrnách vytvárať konídiá, pričom patogén prechádza postupne až na bázu tvoriaceho sa stebla. Najcharakteristickejším symptómom, ktorý sa objavuje neskôr na steble, je
tzv. medailónkovitá škvrna oválneho tvaru,
ktorá je v strede svetlejšia, po obvode s tmavou obrubou. Obvykle sa vytvára na prvom,
prípadne druhom internódiu. Škvrna sa môže
morfologicky podobať na napadnutie pôvodcami nepravého steblolamu (Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.), pri ktorých však absentuje
dôležitý diagnostický znak - mycélium sivobielej farby, ktoré je pozorovateľné pri rozrezaní stebla a vypĺňa duté vnútro v hraniciach
škvŕn. Pri vysokom infekčnom tlaku dochádza
k postupnému splývaniu jednotlivých škvŕn
po obvode, takže obopínajú celú bázu stebla. Morfologicky sa v poraste infekcie môžu
prejaviť zbelením a hluchosťou klasov, avšak
porast nemusí vždy poľahnúť. Pri silnejšom
napadnutí dochádza k narušeniu mechanickej
pevnosti pletív a v konečnom dôsledku k lámaniu stebla. Typické je prirodzené padanie
rastlín rôznymi smermi (ak nie sú v dôsledku
vetra alebo búrky povalené taktiež jedným
smerom), pričom pri fyziologickom poľahnutí porastu (napr. pri búrke) je charakteristické
poľahnutie rastlín spravidla jedným smerom.

Pôvodcom steblolamu sú huby Oculimacula yallundae a O. acuformis (syn. Tapesia
yallundae, anamorfa Pseudocercosporella herpotrichoides). V staršej literatúre a v poľno-

Strnisko je najdôležitejším zdrojom infekcie
pre porasty v budúcom roku, pretože huba
časť svojho vývoja prežíva v saprofytickej forme na odumretých zvyškoch rastlín. Konídiá,

Obr. 3: Rozvinutá fuzarióza bázy stebla
v neskorších rastových fázach

Obr. 4: Typické symptómy černenia bázy stebla
so sekundárnymi koreňovými hnilobami

Obr. 5: Typická škvrna steblolamu,
so sekundárnou kolonizáciou fuzáriami

K rozšíreniu chorôb báz stebla okrem zlej agrotechniky a zlého striedania plodín môžu
napomáhať aj minimalizačné a bezorbové
technológie. Pri tomto spôsobe spracovania
totiž zostávajú rastlinné zvyšky zväčša na povrchu alebo tesne pod povrchom pôdy a nie
sú zaorané tak ako pri klasickej príprave pôdy
vrátane hlbokej orby. Neznamená to však automatické zatracovanie minimalizačných technológií. V týchto systémoch však treba dávať
veľký dôraz na striedanie plodín a odolnosť
odrôd, pretože výskyt chorôb bázy stebla tieto
technológie potencujú. Preto obilnina po obilnine pri minimalizácii znamená veľké riziko.
Na základe vyššie uvedeného sa ukazuje ako
vhodné pripomenúť pestovateľskej verejnosti najdôležitejšie aspekty výskytu, epidemiológie a ochrany proti skupine chorôb,
primárne alebo sekundárne napádajúcich
bázu stebla obilnín:
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nižšieho rádu a vlásočnicové korienky v dôsledku odumretia na vytrhnutej rastline absentujú. Ďalší znak, ktorý si možno všimnúť,
sú prilepené kúsky pôdy na čiernych, drsných
koreňoch. Ich drsnosť je spôsobená odlupovaním kôry, ktorá bola mycéliom patogéna
rozrušená. Dôvodom tmavého sfarbenia napadnutých koreňov je mycélium huby, ktorého pigmentácia spolupôsobí na charakteristickom tmavom sfarbení nekróz. Huba
niekedy prechádza aj na najspodnejšie internódiá a pošvy spodných listov, kde sa prejavuje čiernym povlakom mycélia. Pri skorších
infekciách rastliny zaostávajú v raste, pri neskorších, alebo pri menej dynamických infekciách rastliny zbelejú až po vytvorení klasov.
Na postihnutých rastlinách býva škodlivosť
veľmi veľká. Niekedy dosahuje aj 100 %, ak
k zbeleniu klasu (resp. k úplnému odumretiu
a uschnutiu rastliny) dôjde krátko po odkvitnutí. Ak k odumretiu - zbeleniu dôjde neskôr,
úroda je redukovaná v rôznej miere. V otázke
celkovej, hospodárskej škodlivosti výška škôd
závisí od počtu napadnutých rastlín a stupňa
ich poškodenia. Všeobecne platí pravidlo, že
čím viacej je v poraste ohnísk a tým aj napadnutých rastlín, tým vyššie budú škody. V prípade porastov na osivo je aktuálne i zvýšenie
podielu menších zŕn (zadinového podielu).

Choroby bázy stebla prichádzajú
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hodnotenia produkcie na obsah mykotoxínov. Fuzarióza bázy stebla je iba jednou z foriem napadnutia, ktorá však priamo alebo
nepriamo môže súvisieť aj s fuzariózou klasu.

Obr. 6: Zbelenie klasov pri chorobách bázy
stebla (usychá celá rastlina) - zožltnuté je aj
steblo pod klasom

V období odnožovania sa fuzarióza prejavuje
hnednutím listových pošiev, niekedy nekrotizujú i bázy odnoží. Postupne, počas rastu
a formovania stebiel sú na báze stebla dobre
pozorovateľné rovnomerne hnedé až tmavé
škvrny. Veľmi často sa tieto charakteristické
hnedé škvrny tvoria v mieste uzlov stebla
- nodusov. Pri postupujúcej infekcii fuzáriá
narúšajú funkciu a stabilitu sklerenchymatických pletív a cievneho systému, v dôsledku
čoho klasy predčasne dozrievajú a dochádza
k hluchosti alebo k zbeleniu klasov. Otázky
epidemiológie a zdrojov infekcie sú podobné
ako pri vyššie uvedených patogénoch.

Možnosti omylov a zámeny
symptómov

Obr. 7: Zbelenie klasov spôsobené škodcami
- zbelený je iba klas, ostatná časť rastliny je zelená a „odhryznutý“ klas sa dá z rastliny ľahko
vytiahnuť
ktorými sa patogén šíri zo zvyškov rastlín, začína neskôr vytvárať i na napadnutých rastlinách
už koncom marca a začiatkom apríla, pri vlhkom a chladnejšom počasí. Konídiami sa rozširuje medzi rastlinami, avšak relatívne v obmedzenom rozsahu, preto je choroba typická
tvorbou ohniskovým výskytom. Huba sporuluje v rozmedzí teplôt 5–15 °C, optimum je 10 °C.
Rozvoj ochorenia podporuje monokultúrne
pestovanie obilnín, veľmi hlboká sejba, skorý výsev a náchylnosť odrody. Častejší výskyt
choroby možno očakávať na ťažkých pôdach
a pri vysokej rotácii obilnín. Priama škodlivosť
choroby spočíva v redukcii úrody (30–70 %),
v sťažení zberu a vo zvýšenom podiele zadiny.
Pri poľahnutí porastu je už aj tak znížená úroda často znehodnotená klíčením zrna, prerastaním saprofytickými hubami (vyššia vlhkosť
v blízkosti povrchu pôdy) alebo klesnutím klasov pod úroveň strniska (žacej lišty kombajnu).
Fuzariózy bázy stebla spôsobujú viaceré
druhy z rodu Fusarium; najmä F. culmorum,
F. avenaceum, F. graminearum a Microdochium nivale. Fuzariózy nie sú primárne viazané a špecializované iba na bázu stebla.
V súčasnosti pestovateľov zaujíma najmä fuzarióza klasov, najmä v dôsledku povinného

Choroby bázy stebla prichádzajú

Najčastejšie zamieňaným symptómom je
bieloklasosť, ktorá je najmarkantnejším príznakom, ktorý pestovateľa upúta pri vstupe
do porastu. V tomto štádiu vývoja porastu je
však na akúkoľvek ochranu neskoro a zbelené klasy sú dovŕšením diela skazy. V praxi je
momentálne bohato pertraktovaná problematika fuzárií, preto sa možno často stretnúť
s automatickým označením každého zbeleného klasu ako fuzariózneho. To sa však skúsenému agronómovi nemôže stať, nakoľko
príčin môže byť viacero:
- Fuzarióza klasu spôsobujú čiastočné alebo
úplne vybielené klásky. O tom, či zbelenie
klasu spôsobila klasická fuzarióza klasov, sa
možno ľahko presvedčiť detailnejším pohľadom na klas. Pri fuzarióze klasu sú vždy
na povrchu napadnutých kláskov ružové
kôpky sporulácie. Ak na klase absentujú,
treba prezrieť bázu stebla a v prípade výskytu symptómov treba určiť primárneho
patogéna, podľa vyššie uvedeného popisu.
- Živočíšni škodcovia spravidla zbelenie klasu spôsobia odhryznutím stebla vo vnútri,
takže zbelený klas sa dá ľahko z rastliny
vytiahnuť. Naviac, zbelený je len klas a časť
stebla po žer škodcu, ostatná rastlina je primerane zelená.
- Pre choroby bázy stebla je typické zbelenie celých rastlín. Pôvodcu ochorenia pritom charakterizuje súbor symptómov na
báze stebla, prípadne na koreňoch. Steblolam tvorí na báze stebla buď medailónkovité, alebo niekedy aj difúzne hnedé škvrny,
ktoré sa vyznačujú tvorbou sivého mycélia
vo vnútri stebla v hraniciach škvŕn. Pri černení bázy stebla dochádza k nekróze koreňov a k ich čiernemu sfarbeniu. Pri fuzarióze bázy stebla (Fusarium spp.) sú škvrny
podobne hnedej farby, bez výraznejšieho
tvaru alebo obruby, ale sivé mycélium sa
vo vnútri stonky netvorí tak, ako pri steblolame. Bázu stebla môžu napadnúť aj huby

z rodu Rhizoctonia (R. cerealis, R. solani),
ktoré v centre hnedých škvŕn tvoria tmavé
drobné bodky - skleróciá. Koreňové hniloby
vyvolávajú aj huby z rodu Pythium, ktoré
sú lokalizované prevažne na koreňoch a ich
prítomnosť charakterizuje hniloba a nekróza koreňov, bez výraznejšieho tmavého
sfarbenia ako pri černení bázy stebla.
- V období odnožovania sa však symptómy
veľmi podobajú a jednotlivých pôvodcov
nedokáže odlíšiť často ani skúsené oko.
Preto sa v tomto období pri skúmaní prahu
škodlivosti vyhodnocujú iba choroby bázy
stebla ako celok - so symptomaticky jednotným obrazom - hnedými škvrnami na
pošvách listov príp. bázy stebla.

Ochrana
Choroby bázy stebla predstavujú aj v súčasnosti vážne riziko, ktorému je najlepšie
predchádzať preventívne. Z hľadiska ochrany
a prevencie je nutné dodržiavať nasledovné
zásady:
• Najúčinnejším a najosvedčenejším opatrením je správne striedanie plodín, aby
sa obilniny na tú istú parcelu dostali až po
niekoľkých rokoch (min 3–5). Toto pravidlo
zvlášť platí pre bezorbové technológie.
• Pri voľbe výsevku nie je žiaduce porasty
prehusťovať, nakoľko prehustené porasty dlhšie udržujú vhodnú mikroklímu pre
vznik infekcie.
• V lokalitách z častým výskytom choroby je
vhodné používať odolné odrody proti poliehaniu vôbec.
• Harmonická výživa, vrátane použitia morforegulátorov je vhodným opatrením na elimináciu škodlivosti chorôb a aj fyziologického
poliehania. Pri jednostrannom a nevyváženom hnojení dusíkom dochádza k zvýšeniu náchylnosti na hubové choroby vrátane
chorôb bázy stebla.
• V lokalitách s častým výskytom choroby alebo pri vysokom zastúpení obilnín v osevných postupoch býva potrebná aj chemická ochrana - foliárnymi fungicídmi, ktorých
rozsah je publikovaný v zozname registrovaných prípravkov. Fungicídy majú proti týmto chorobám iba čiastočný účinok, najmä
kvôli bohatému spektru patogénov, proti
ktorým parciálne neúčinkujú rovnako. V prípade fungicídneho zásahu je najdôležitejší
termín ošetrenia - rastová fáza koniec odnožovania, najneskôr začiatok steblovania (T0–
T1). V neskorších fázach má aplikácia už len
minimálny význam a na rozsah napadnutia
nemá väčší dosah. Aplikácii fungicídov by
však mala predchádzať prehliadka porastu
a zhodnotenie skutočného rozsahu napadnutia. Za prah škodlivosti (a aj ekonomickej
efektivity fungicídneho ošetrenia) sa vo všeobecnosti považuje až štvrtina (25 %) napadnutých rastlín - zo začínajúcimi symptómami, zistenými vo fáze koniec odnožovania.
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Click Plus
Základ herbicídnej ochrany kukurice

Širokospektrálny
herbicíd
s obsahom dvoch
najpoužívanejších
účinných látok
v kukurici:
214 g/l terbuthylazine
450 g/l acetochlór

Terbuthylazine

Výhody použitia

Účinná látka s výborným účinkom na široké
spektrum jednoročných dvojklíčnolistových
burín (durman obyčajný, horčiaky, láskavce,
mrlíky, pohánkovec ovíjavý a mnohé dalšie).

• kombinácia dvoch praxou overených a osvedčených
účinných látok v jednom prípravku
• výborná selektivita
• pôsobenie cez pôdu aj listy burín
• spoľahlivý a dlhodobý pôdny účinok
• vynikajúci pomer herbicídneho účinku k cene ošetrenia
• široký termín aplikácie - PPI, PRE a EPOST
• jednoduché dávkovanie - 3,5 l/ha
• praktické 20 l balenie
• následné plodiny bez obmedzenia

Acetochlór
Účinná látka s výborným účinkom na jednoročné jednoklíčnolistové buriny (ježatka kuria,
ovos hluchý, moháre a dalšie).
Synergicky podporuje účinnosť terbuthylazínu
na láskavce, mrlíky, lobody...

www.agrovita.sk

