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  Prípravky na ochranu rastlín 2016
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie o účinnosti 
a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. Obilniny, kukurica, 
cukrová repa, zemiaky, strukoviny, 
slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, kmín.

€ 21,00

  Přípravky na ochranu sadů a vinic 2016
Publikácia poskytuje podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave 
o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v sadoch a viniciach. Obsahuje 
prehľad účinnosti prípravkov do nasledovných 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. € 16,00 

  Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2015
Podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti prípravkov 
na ochranu rastlín. Ošetrenie koreňovej, listovej, hlúbovitej, plodonosnej, 
cibuľovej zeleniny a strukovín. Nakoľko je publikácia v českom jazyku, 
súčasťou je i česko – slovensko – latinský slovníček.

€ 15,00 

  Slunečnice - technologie pěstování
Komplexná technológia pestovania slnečnice. Podrobné informácie 
o pestovaní, chorobách, škodcoch, výžive, výbere osiva a zbere 
od popredných odborníkov na túto problematiku v Českej republike.
Autori: Málek Božetěch, Andr Jiří, Jursík Miroslav, Škarpa Petr, 
Říha Karel, Kazda Jan, Richter Rostislav, ČR
Celofarebné vydanie v pevnej väzbe. Rozsah 124 strán. € 16,00

  Trávníky - ochrana proti chorobám, škůdcům, 
plevelům a abiotickému poškození
Súhrn infomácií o najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách 
trávnikov, škodcom, burinám a abiotickým poškodeniam. 
V knihe sú obsiahnuté skúsenosti z ČR i zo zahraničia.
Autor: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., ČR
Celofarebné. Rozsah 96 strán. 

€ 15,00

  Pohledy do minulosti - hospodaření předků
Fotografi cká kniha približuje život na dedine na začiatku 20. storočia. Prináša 
obraz toho, ako žili naši predkovia a čím pracovali. Kniha zachytáva základné 
poľnohospodárske činnosti ako je zber, obrábanie pôdy ale i každodenný život.
Autor: Josef Pozděna, ČR
Pevná väzba. Rozsah 110 strán.

€ 15,00
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  Botanické pesticidy
Kniha prináša podrobný prehľad problematiky použitia botanických pesticídov 
v ochrane rastlín. Obsiahnuté sú podrobné návody na výrobu extraktov 
a možnosti ich použitia. Kniha je doplnená farebnou prílohou názorne 
zobrazujúce zdrojové rastliny a prejavy na ošetrovaných rastlinách.
Autor: Ing. Roman Pavela, ČR
Lepená väzba. Rozsah 132 strán vrátane farebnej prílohy. € 12,00

 Strukoviny – pestovanie a použitie
Farebná knižná publikácia obsahujúca kompletné informácie o pestovaní, 
ochrane a využití strukovín. Knihu pripravil kolektív odborníkov z vysokých 
škôl, výskumných ústavov a praxe. Kniha je bohatá na fotodokumentáciu, 
ilustrácie a nákresy.
Celofarebné vydanie, pevná väzba. Rozsah 140 strán.
Autor: Ing. Miroslav Houba, CSc. a kol., ČR € 12,00

  Škodlivé organizmy pšenice
Abiotická poškození, choroby, škůdci
Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy pšenice. Kniha má formu 
farebného atlasu svyobrazením 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, ČR

€ 10,95

  Škodlivé organismy ječmene 
Abiotická poškození, choroby, škůdci
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, ČR

€ 10,95

  Evidencia spotreby prípravkov na ochranu 
rastlín a pomocných prípravkov
Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín 
a pomocných prípravkov podľa zákona č. 405/2011 Z. z. 
o rastlinolekárskej starostlivosti a vyhlášky č. 491/2011 a zákona 
č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch a vyhlášky č. 477/2013. 
Balenie obsahuje 3 zošity. 

 
€ 12,60

Odborný poľnohospodársky časopis Agromanuál - Profesionální ochrana rostlin, z vydavateľstva Kurent, s.r.o. České Budějovice patrí v Českej republike 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 fi riem a ďalších odborných inštitúcií v Čechách i na Slovensku. 
Nakoľko sa časopis Agromanuál stal vyhľadávaným zdrojom informácií i na Slovensku, rozhodli sme sa od roku 2009 vydávať slovensku prílohu špeciálne 
pre čitateľov na Slovensku. Slovenská príloha je 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 2016: € 59,88 (spolu 10 vydaní).
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Aj s ďalším rokom existencie spoločnosť 
Adama Slovensko prináša okrem osvedče-
ných aj inovované riešenia v novom šate. 

Nosným herbicídnym produktom v roku 
2016 naďalej zostáva Pegas, širokospektrál-
ny prostriedok na odburinenie, s viacerými 
výhodami (miešateľnosť, široké aplikačné 
okno, nízke hektárové dávky, použitie v iných 
plodinách, atď.). 

Pegas je selektívny kombinovaný herbicíd 
a pôsobí prevažne ako systémový rastový 
herbicíd. Spoľahlivo rieši najviac rozšírené 
buriny ako napr. pichliač, lipkavec, paru-

manček či kapustovité buriny. Prípravok 
poskytuje používateľský komfort svojím ši-
rokým aplikačným oknom od skorých apli-
kácií na jar už od teploty 7 °C až po neskor-
šie ošetrenia, v štádiu 2. kolienka obilniny 
(BBCH 32). Účinné látky sú prijímané listami 
aj byľou a rýchlo translokované do rasto-
vých vrcholov. Prvé viditeľné prejavy účinku 
sa objavujú už 1–2 dni po ošetrení, citlivé 
buriny krátko po postreku zastavujú rast, 
dochádza k deformácii listov a bylí a k ty-
pickým farebným zmenám. Buriny hynú 
zvyčajne v rozmedzí 14–21 dní po aplikácii. 
Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii nema-
jú vplyv na účinok prípravku. V ozimných 
obilninách sa ošetruje dávkou 0,6 l/ha, v jar-
ných je to dávka 0,5 l/ha.

Žiadanou vlastnosťou herbicídov do obilnín 
v ostatných rokoch sa stalo bezproblémové 
pestovanie následných plodín. Aj v tom-
to ohľade používanie prípravku Pegas spĺ-
ňa požiadavky na bezpečnosť pre plodiny 
pestované po riadnom zbere ošetrovanej 
obilniny. 

Predaj prípravku v r. 2016 pokračuje naďalej 
ako sólo-produkt i ako súčasť zabehnutého 
užitočného balíka v zložení 20 l Pegas + 40 l 

Bumper Super. 

Novinkou pre sezónu 2016 je prípravok 
Trimmer. Ide o osvedčenú účinnú látku v no-
vom šate, tzn. nová formulácia a koncentrácia 
účinnej látky. Trimmer je selektívny systémo-
vý postemergentný herbicíd na ničenie dvo-

klíčnolistových burín, vrátane pichliača, 
vo všetkých bežne pestovaných obilninách 
u nás. Účinná látka je prijímaná prevažne lis-
tami, avšak disponuje krátkodobým príjmom 
aj koreňmi burín, po dobu niekoľkých dní od 
aplikácie. Rast burín sa zastavuje už niekoľko 
hodín po ošetrení, viditeľné príznaky na bu-
rinách sa objavujú o cca 3–14 dní, v závislosti 
od citlivosti burín a vonkajších podmienok. 
Výhodami prípravku sú predovšetkým mož-
nosť aplikácie pri nižších teplotách (patrí do 
skupiny sulfonylmočovín), vysoká selektivita 
voči ošetrovaným plodinám, čo umožňuje ši-
roké aplikačné okno (BBCH 12–39), s optimom 
do 2. kolienka obilniny, pričom buriny by mali 
mať 2–4 pravé listy a pichliač by sa mal na-
chádzať vo fáze listovej ružice až začiatku 
predlžovacieho rastu. Ďalšími výhodami prí-
pravku sú nízke aplikačné dávky (20–30 g/ha), 
široké spektrum účinku či výborná miešateľ-
nosť s inými pesticídmi. 

V prípade nepriaznivých podmienok (napr. 
vyššie teploty, dlhšie obdobie sucha, silná 
vosková vrstvička atď.) odporúčame pridať 
adjuvant Rollwet, vhodným riešením je aj 
pridanie kvapalných hnojív ako DAM, SAM či 
roztok močoviny. 

Pre rozšírenie účinku o lipkavec v neskorých 
štádiách, resp. pupenec roľný či pohánkovec 
ovíjavý odporúčame TM s osvedčeným herbi-
cídom Tomigan 250 EC. Toto spojenie sa v po-
nuke spoločnosti pretaví do užitočného part-
nerstva v balíku na ošetrenie cca 50 ha obilnín.

Tomigan 250 EC je vhodným riešením či už 
sólo alebo ako TM partner alebo prípravok 
v následnej aplikácii (NA) pre opravné po-
streky a neskoré ošetrenia. Disponuje bez-

konkurenčným účinkom proti lipkavcu do 
jeho neskorých rastových fáz. Na herbicíd-
nom trhu je jedným z mála prípravkov, kto-
ré účinne potláčajú pupenec roľný. Výho-
dou prípravku je možnosť nasadiť ho až do 
konca steblovania obilniny, pretože je veľ-
mi selektívny voči ošetrovaným obilninám. 
Túto vlastnosť je možné využiť aj pri neskôr 
vzchádzajúcom výmrve slnečnice, obzvlášť 
pri likvidácii výmrvu slnečnice odolnej voči 
sulfonylmočovinovým herbicídom. 

V ponuke produktov spoločnosti Adama Slo-
vensko si prídu na svoje aj pestovatelia, ktorí 
zakladajú porasty viacročných krmovín s kry-
cou plodinou obilnina. Kontaktný prípravok 
Bromotril 25 SC sa vyznačuje rýchlym a ra-
zantným účinkom a jeho prednosťou je, že 
nezanecháva rezíduá, čo ho v porastoch bez 
podsevu robí veľmi bezpečným z hľadiska 
následných plodín. 

Viac informácií o našich produktoch a ich 
bezpečnom používaní nájdete na stránke 
www.adama.com/slovensko/sk



Postupujúce klimatické zmeny menia technologické postupy aj v pestovaní 

obilnín. V ostatných rokoch došlo k nárastu plôch jesenných herbicídnych oše-

trení obilnín, stále však dominantným spôsobom zostáva jarné odburinenie 

ozimných obilnín a pre jarné je to jediný spôsob ošetrenia. Práve odburine-

nie je zvyčajne aj prvým chemickým vstupom do obilnín na jar a v závislosti 

od vonkajších podmienok sa vykonáva buď samostatne alebo v spojení s inými 

pesticídmi, v súlade s agronomickými cieľmi. Vhodnosť použitia konkrétnych 

prípravkov v aktuálnych poveternostných a terénnych podmienkach je na kon-

krétnom agromanažérovi.

Jarné herbicídne ošetrenia 
obilnín prípravkami Adama
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Slovensko

Škála burín v zábere užitočného partnerstva 
Trimmer + Tomigan

Rumančekovité buriny
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Náročnosť jarnej špičky aplikačných prác 
v ochrane rastlín pre pestovateľa prináša 
u obilnín nástup vegetácie (ale aj burín), rých-
ly rast a vývoj, boj o živiny, o vlahu a priestor 
a je ovplyvnená priebehom zimy a premen-
livosťou počasia v jarnom období. K úspeš-
nému zvládnutiu jarnej herbicídnej ochrany 
ozimných aj jarných obilnín na jar prináša spo-
ločnosť F&N Agro Slovensko riešenia v podo-
be zvýhodnených balíčkov herbicídnych prí-
pravkov. Tieto zohľadňujú potrebu včasnej, 
a naopak oddialenej aplikácie, stav porastov, 
vývojové štádiá burín, spektrum bežných, naj-
rozšírenejších, ale aj problémových - trvácich 
burín. Spájajú v sebe doplnenie spektra účin-
nosti prípravkov využívajúc posilnenie syner-
gického pôsobenia viacerých účinných látok 
na buriny. Pre zvládnutie kumulácie jarných 
prác v celom osevnom slede, vrtochov poča-
sia, agrotechnických termínov a iných špeci-
fík pestovateľov F&N Agro Slovensko prináša 
nasledovné, cenovo zvýhodnené herbicídne 
balíčky do obilnín:

Pre skoré ošetrenie ozimných obilnín pri 

skorej alebo normálnej jari je výhodným 

riešením kombinácia Pike + Aurora 40 WG. 
Účinok prípravku Pike na veroniky, hluchav-
ky, maky a ďalšie bežné buriny obilnín je do-
plnený účinkom prípravku Aurora 40 WG na 
lipkavec, fi alky, ľuľok, úhorník, kolenec rožka-
tý a iné burinné druhy.

Kombinovaný balíček prípravkov Dicopur 

M 750 + Aurora 40 WG využíva lacnú a účin-
nú silu tradičnej účinnej látky MCPA na tr-
váce buriny - pichliač a pupenec, posilnenú 
účinkom carfentazone-ethylu na lipkavce, 
veroniky, hluchavky, rumančekovité a celý 
rad ďalších burín. Je určený na bežné ošetre-
nie ozimných aj jarných obilnín.

Pre porasty obilnín zaburinených dvojklíč-

nolistovými aj jednoklíčnolistovými bu-

rinami je vynikajúcim a výhodným riešením 
balíček Lentipur 500 FW + Aurora 40 WG. 
Kombinácia spoľahlivo rieši jednoklíčnolis-
tové buriny metličku obyčajnú, lipnicu ročnú 
a psiarku roľnú, ktoré sú v poslednom obdo-
bí častými návštevníkmi našich ozimín po 
ich prezimovaní. Zo širokého spektra účinku 
kombinácie na dvojklíčnolistové buriny je 

treba spomenúť lipkavec, rumančeky, veroni-
ky, hviezdicu prostrednú, láskavce, stavikrvy, 
fi alky, ľuľky a iné.

Po dosiahnutí denných teplôt nad +10 °C je 
pre porasty obilnín zaburinených širokým 
spektrom (aj trvácich) burín určený zvýhod-
nený balíček Optika + Pike. Hasí problémy 
na pozemkoch s výskytom lipkavca, pichlia-
ča, štiavov, zemedymu, hluchaviek, hviez-
dice, rumančekov, konopnice napuchnutej, 
pohánkovca a ďalších burín.

Zvýhodnené herbicídne balíčky F&N Agro 
Slovensko sú alternatívou výhodnej, vysoko 
účinnej a fl exibilnej ochrany obilnín proti buri-
nám - samozrejme popri možnosti aj sólo po-
užitia ich jednotlivých prípravkov na riešenie 
dielčích problémov zaburinenia. Takým je aj 
Ipuron (úč. látka isoproturon 500 g/l) určený 
na postemergentnú kontrolu porastov pšeni-
ce ozimnej a tritikale proti metličke obyčajnej, 
psiarke roľnej, lipnici ročnej, rumančekovitým 
burinám, hviezdici prostrednej, konopnici na-
puchnutej a ďalším dvojklíčnolistým burinám.



Zvýhodnené herbicídne balíčky F&N Agro 
šité obilninám na mieru
Ing. Ladislav Závodský; F&N Agro Slovensko

F&N Agro Slovensko spol. s r.o.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29
fnagro@fnagro.sk, www.fnagro.sk

Pike

Aurora 40 WG

3 x 100 g

1 x 400 g
+

Dicopur M750

Aurora 40 WG

1 x 10 l

1 x 400 g
+

Lentipur 500 FW

Aurora 40 WG

2 x 10 l

1 x 400 g
+

Optica

Pike

1 x 10 l

3 x 100 g
+

VÝHODNÉ BALÍČKY DO OBILNÍN

Ing. Kyzeková Barbora
0903 265 501

kyzekova@fnagro.sk

Konzultujte s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia! Distribúcia firiem

Ing. Marián Macko
0948 979 399

macko@fnagro.sk

Ing. Závodský Ladislav
0903 730 489

zavodsky@fnagro.sk

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509

lichvarova@fnagro.sk
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Biathlon® 4D je herbicídna novinka spoloč-
nosti BASF, ktorá môže pestovateľom obilnín 
značne zjednodušiť život. Je najlepšou voľ-
bou, ak hľadáte skutočne univerzálny pro-
dukt, spľňajúci požiadavky v štyroch rôznych 
smeroch:

1. Flexibilita aplikácie

Biathlon® 4D má široké aplikačné okno. Mož-
nosť vykonať postrek vtedy, kedy sa vám to 
bude hodiť.

2. Nezávislosť na počasí

Biathlon® 4D je schopný pôsobiť na cieľové 
buriny od začiatku vegetácie, kedy sa teplota 
môže pohybovať aj okolo 3 °C. To umožňuje 
vykonať aplikáciu na jar, kedy sú ešte teplot-
né výkyvy, a zároveň zabezpečiť efektívnu 
účinnosť. Prvé príznaky na burinných rastli-
nách a ich postupné odumieranie sa môžu 
pri nízkych teplotách spomaliť, ale rastlina 
prestáva rásť hneď po aplikácii. Dokonca už 
za hodinu po aplikácii je odolný voči zmytiu 

dažďom. Buďte nezávislí na teplote a pre-
menlivých poveternostných podmienkach. 

3. Vynikajúca miešateľnosť

Biathlon® 4D je vynikajúci partner do tank 
mix kombinácie s herbicídmi proti metličko-
vitým burinám, fungicídmi, regulátormi rastu 
aj hnojivami. 

4. Široké spektrum účinnosti

Biathlon® 4D poskytuje na jar poľnohospo-
dárom spoľahlivú účinnú likvidáciu všetkých 
významných dvojklíčnolistových burín, ako 
sú lipkavec, mak, nevädza, hviezdice, kapus-
tovité buriny, hluchavka, veronika roľná, pa-
kost, láskavec, mrlík a stavikrv, pričom zaisťuje 
vynikajúcu ochranu všetkých druhov obilnín. 

Synergické pôsobenie

Kombinácia týchto faktorov vedie k význam-
nému synergickému efektu a k zlepšeniu 
účinnosti produktu Biathlon® 4D oproti jed-
notlivým účinným látkam testovaným samo-
statne. Výsledkom je lepšia regulácia burín 
v širšej škále poveternostných podmienok, 
čo pestovateľom poskytuje spoľahlivé a efek-
tívne riešenie dvojklíčnolistových burín na jar 
za takmer akejkoľvek situácie.

Dash® pre posilnenie efektívnosti

Dôležitou zložkou technológie prípravku 
Biathlon® 4D je Dash®. Maximalizuje príjem 
účinných látok translokáciu v cieľových bu-

Pestovatelia obilnín sa musia vysporiadať s mnohými problémami: s rastúcim 

tlakom na efektívne využitie času a nákladov, s nutnosťou činiť správne roz-

hodnutia pri voľbe tých najlepších odrôd plodín a druhov prípravkov na ochra-

nu rastlín, a zároveň musia dodržiavať nové regulačné nariadenia týkajúce sa 

poľnohospodárskeho podnikania. Profesia poľnohospodára je rok čo rok zlo-

žitejšia, ovplyvňovaná samozrejme aj tradičnými faktormi ako sú počasie, ceny 

komodít a dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe. 

Biathlon® 4D 
Štyri rozmery boja proti 
burinám v obilninách
Ing. Matúš Czakó; BASF 
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1. Flexibilita aplikácie

2. Nezávislosť na počasí

3. Vynikajúca miešateľnosť

4. Široké spektrum účinku

Biathlon® 4D
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Obr. 1: Vľavo neošetrená kontrola a vpravo Biathlon® 4D v kombinácii s graminicídom

1. Vynikajúci pomer ceny 
a účinku = aplikácia 
proti druhej a tretej vlne 
dvojklíčnolistových burín.

2. Vysoká selektivita a rýchle
 odbúravanie reziduí 

v pôde = bezproblémové 
pestovanie následných 
plodín.

3. Spoľahlivý účinok 
na dvojklíčnolistové buriny 
v kukurici a v obilninách.

Vývoj

nezast
avíš!

www.agro.basf.sk

Arrat® Plus

rinných rastlinách tým, že zvyšuje retenciu 
a penetráciu účinnách látok do listov.

Účinné látky

Dve overené účinné látky a vylepšený spô-
sob ich príjmu zaisťujú maximálny účinok.

Tritosulfuron je účinná látka zo skupiny sul-
fonylmočovín. Inhibuje delenie buniek na-
rušením biosyntézy aminokyselín, čo vedie 
k poškodeniu a následnému úhynu burín.
Florasulam je osvedčená účinná látka zo 
skupiny triazolpyrimidinov. Rovnako ako tri-
tosulfuron inhibuje enzým ALS.

Obe účinné látky sú primárne prijímané lista-
mi. Po absorpcii sú distribuované do celej rast-
liny, pričom sa dostanú k cieľovému enzýmu 

ALS, kde zablokujú syntézu esenciálnych ami-
nokyselín. Nedostatok týchto aminokyselín za-
staví ďalší rast a buriny postupne odumierajú. 
Prvým príznakom je výskyt chloróz a vädnutie 
listov, ktoré sa neskôr mení na nekrózy. Výho-
dou kombinácie účinných látok tritosulfuron 
a fl orasulam je to, že nepatria do rovnakej sku-
piny účinných látok, a preto sa líšia spôsobom 
väzby na enzým ALS. To spôsobuje:
 silnejší prejav účinnosti v rozmanitých 
podmienkach prostredia,
 synergický efekt, ktorý sa prejaví účinnos-
ťou aj na ťažko regulovateľné buriny.

Hlavné prínosy a prečo použiť Biathlon® 4D:

 jednoduchosť: jeden produkt pre všetky 
obilniny a všetky významné dvojklíčnolis-
tové buriny,

 unikátna fl exibilita načasovania aplikácie 
až do fázy BBCH 39 s vysokou selektivitou 
a bezpečnosťou pestovania nasledujúcich 
plodín v osevnom postupe,
 nezávislosť na počasí a odolnosť proti 
zmytiu dažďom,
 výborná miešateľnosť v tankmixoch s fun-
gicídmi, regulátormi rastu (Medax® Top), 
graminicídmi a listovými hnojivami,
 nehrozí poškodenie susediacich citlivých 
plodín (vinice, ovocné sady, záhrady) úle-
tom postreku.

Doporučená aplikačná dávka kombinácie je 
50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 l/ha Dash® v širo-
kom rozpätí rastových fáz všetkých obilnín 
od 3. listu po vyvinutý zástavový list.
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V súčasnom Syngenta portfóliu nájdete veľa 
prípravkov overených praxou. Tie sa starajú 
počas roka o zdravie vašich porastov, čistotu 
vašich pozemkov a o váš profi t z produkcie. 
Ale tak ako je to v Syngente zvykom prichá-
dzame aj tento rok do slovenských chotá-
rov s novinkami, ktoré rozšíria portfólio a aj 
možnosti farmára dosahovať vysoké úrody, 
zdravý a kvalitný produkt. 

Inak tomu nie je ani v prípade novinky 

do obilnín s názvom Archer Turbo. Dalo by 
sa síce polemizovať, či vôbec môžeme hovo-
riť o novinke pretože je to rokmi praxou ove-
rený produkt u našich susedov. Už predchod-
ca, prípravok Archer s prívlastkom „Top“ mal 

fantastické výsledky naprieč Českou republi-
kou a dobrú reputáciu, no zvýšením účinnej 
látky fenpropidín sa dosiahlo ozajstnej Turbo 
sily, ktorá zabráni chorobám v šírení od sko-
rých rastových fáz porastu. 

Fenpropidín je zo skupiny účinných látok 
nazývaných morpholíny a vyznačuje sa veľ-
mi rýchlym vstrebávaním do rastlinných ple-
tív, čo ochráni jeho silu pred zmytím dažďom 
a už asi hodinu po aplikácií je značná časť ab-
sorbovaná rastlinnými pletivami a rovnomer-
ne rozvádzaná rastlinou akropetálne transpi-
račným prúdom tak, aby svojím kuratívnym 
a silným eradikatívnym účinkom zastavila 
choroby napádajúce porasty obilnín. Pôso-

bí ako inhibítor biosyntézy ergosterolu, ale 
na úplne inom princípe ako väčšina azolo-
vých prípravkov. Takže má výbornú pozíciu aj 
ako účinný prvok v antirezistentnej stratégii. 
So širokospektrálnou systémovou účinnou 
látkou propiconazole, ktorá sa rastlinou šíri 
pomocou xylému a funguje ako DMI - deme-
tylačný inhibítor s preventívnou a kuratívnou 
účinnosťou, spoločne vytvárajú neprekona-
teľnú dlhotrvajúcu bariéru pre choroby ako 
múčnatka trávna, hrdze, septórie v pšenici 
ako aj hnedú a rynchospóriovú škvrnitosť 
v jačmeni už v skorých rastových fázach. 

Český farmár si pochvaľuje výborný účinok 
prípravku Archer Turbo na múčnatku trá-

vovú čo dokazuje aj jeho umiestnenie vy-
soko v rebríčku používaných fungicídov vo 
fáze T1. Jeho silný Stop-efekt na múčnatku 
pôsobí nielen preventívne ale veľmi dob-
re aj pri vypuknutí ochorenia a dokonca 
aj na odolné kmene, ktoré už aj pri výsky-
te v poraste dokáže razantne zastaviť a to 

Koniec zimy sa nezadržateľne blíži, a tak sa nás jar čoskoro opäť spýta, či sme 

cez zimu nezaháľali a či sme si pre ňu niečo pripravili. Spoločnosť Syngenta je aj 

tento pestovateľský rok, tak ako vždy, pripravená postarať sa o porasty a to nie-

len so svojimi inovatívnymi produktmi ako napríklad minuloročnou novinkou, 

prípravkom Bontima do jačmeňa s účinnou látkou isopyrazam a technológiou 

dvojitej väzby. 

Turbo silou proti múčnatke
Ing. Miroslav Béreš; Syngenta Slovakia s.r.o.



Turbo silou proti múčnatke

aj za chladného počasia. Prípravok Archer 
Turbo v dávke 0,8–1,0 l/ha jednoznačne roz-
šíri arzenál zbraní hlavne proti múčnatke, 
na ktorú je právom špecialista a do schémy 
ošetrenia obilnín sa zaradí hneď vedľa pro-
duktu Stereo, ktorý je obľúbený hlavne v ba-
líku spolu s rastovým regulátorom Moddus.

Priaznivá cena, široké spektrum účinku ako 
aj široké aplikačné okno predurčujú fungicíd 
Archer Turbo na zaručený úspech aj v slo-
venskom portfóliu prípravkov určených pre 
ošetrenie obilnín. Svoju Turbo silu výbor-
ne demonštruje taktiež v spoločnej apliká-
cií s rastovým regulátorom Moddus vo fáze 
prvého kolienka, kedy nie len v pokusoch do-
kázal navýšiť úrodu oproti kontrole až o 33 % 
a je naozaj veľmi dobrý partner v tank-mixe 
aj s bežne používanými prípravkami (Axial 
50 EC, Karate Zeon 5 CS, Artea Plus). Tak teda 
zaraďme prípravok Archer Turbo ako dobré-
ho „parťáka“ medzi overené produkty ako sú 
Stereo, Artea Plus, Amistar Xtra, Amistar Opti 
síce ako novinku v roku 2016, ale poriadne 
preverenú praxou a oznámkovanú výborným 
hodnotením českého poľnohospodára.



• Najsilnejší Stop-efekt na múčnatky
• Veľmi široké spektrum účinnosti
•  Rýchly a spoľahlivý účinok 

i za chladného počasia

Zastavte 
listové choroby

silou!

NOVINKA

www.syngenta.sk
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
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Európska produkcia cukru bola v nedávnej 
dobe výrazne ovplyvnená reformou spoloč-
ného trhu krajín EÚ s cukrom, pestovaného 
na systéme produkčných kvót. Cieľom reformy, 
ktorá začala v roku 2006, bolo reštrukturalizo-
vať odvetvie na báze konkurencieschopnosti. 
V jej dôsledku došlo k zníženiu kvótovanej 
produkcie cukru v EÚ. Zníženie plôch viedlo až 
k ukončeniu pestovania cukrovej repy v piatich 
krajinách a výraznému obmedzeniu v ďalších 
piatich štátoch. Dôsledkom toho bolo i ukon-
čenie prevádzky až 78 cukrovarov. EÚ tak stra-
tila svoju cukrovú sebestačnosť. 

Pre Slovenskú republiku táto reforma zname-
nala zníženie produkčnej kvóty, uzavretím 
väčšiny cukrovarov a pokles pestovateľských 
plôch. Celkovo sa ekonomika pestovania plo-
diny v rámci celej EÚ aj napriek nastaveniu 
kompenzačných opatrení zhoršila a v súčas-
nej dobe je cítiť určitú snahu znížiť rozsah jej 
pestovania a to i v nadväznosti na rast cien 
iných rastlinných komodít a technologickú 
náročnosť pestovania.

História pestovania

Ktorú krajinu je možné považovať za pravlasť 
kultúrnej repy, nie je možné dodnes s urči-
tosťou určiť. Do úvahy pripadá západná Ázia, 
kaspické a kaukazské stepi, Sýria, Mezopotá-
mia a India, predná Ázia a Európa. 

Predpokladá sa, že prechod repy do kultúry 
nastal v 4. až 6. storočí pred naším letopoč-
tom. Existuje predstava, že predhistorický 
človek ako zberač listov a možno i koreňov 
planých rastlín pre prípravu potravy pre-
šiel pri cennejších rastlinách k ich vysieva-
niu. Hippokratos, známy grécky lekár (460–
377 pr. n. l.), hovorí o repe ako o potrave pre 
chorých a odporúča jej šťavu. V Aténach bola 
repa každodenným tržným tovarom a jedol 
sa list aj koreň. V Egypte bola repa používa-
ná ako liečivá rastlina okolo roku 300 pr. n. l. 
a v starom Ríme okolo roku 200 pr. n. l.

Správy zo stredoveku sú z polovice 9. sto-
ročia z kláštora v St. Gallene, aj z cisárskych 
majetkov Karola Veľkého a popisujú repu 
ako liečivú rastlinu i ako zeleninu. V Španiel-
sku sa repa pestovala najneskôr od 10. sto-
ročia. Platter (1499–1582) hovorí už o repe 
ako o krmive pre zvieratá. Je však otázne, či 
sa repa na kŕmenie zvierat nepoužívala už 
v starom Ríme.

Na Slovensku prvé pokusy s javorovým cuk-
rom a neskôr s repou robil prešovský lekárnik 
Gertinger. Pri pokusoch v laboratóriu z repy 
v roku 1801 vyrobil 2,8 kg a v roku 1803 do-
konca 30 kg cukru. Pre nedostatok prostried-
kov však výrobu skončil.

V roku 1747 vyrobil ako prvý kryštálový cukor 
z repy berlínsky lekárnik Margraf. Ale až o 40 
rokov neskoršie sa začal touto myšlienkou za-
oberať jeho žiak Achard, ktorý na svojom ma-
jetku pri Berlíne začal pestovať repu. V roku 
1798 vyrobil cukor a v roku 1802 zriadil malý 
cukrovar. Achardove úspechy boli preskúšané 
vo Francúzsku, ale až keď Napoleon v novem-
bri 1806 vydal dekrét o uzavretí európskej 
pevniny, a teda aj dovozu trstinového cukru, 
rozšírilo sa pestovanie cukrovej repy a začali 
sa stavať cukrovary a to nielen vo Francúzsku, 
ale aj v Nemecku, Rusku a aj u nás. V Rakúsko-
-Uhorsku poznali cukrovú repu ako krmivo 
pre dobytok od polovice 18. storočia. Mikuláš 
Lačný, rodák z Bratislavy, začal pestovať repu 

Cukrová repa je v našich podmien-

kach fotosynteticky najvýkonnej-

šou plodinou a stáva sa preto vedľa 

produkcie cukru i možným zdrojom 

výroby bioetanolu a najnovšie sa 

v Nemecku rozvíja jej využitie v pre-

vádzke bioplynových staníc.

Pestovanie repy cukrovej na Slovensku
Ing. Štefan Žák, CSc.; Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Tab. 1: Hlavni producenti cukru

(http://www.eastagri.org/publications/pub_docs/4_sugar_web.pdf)

Plodina Krajina

Ukazovateľ

Úroda

(t/ha)

Obsah cukru

(%)

Úroda cukru

(t/ha)

Zisk

(Eur/ha)

Náklady

(Eur/ha)

Cukrová repa

Poľsko 39,5 13,9 5,5 1 011 945,0

Ukrajina 19,5 11,2 2,2 355 262,5

USA 46,1 14,6 6,7 2 082 1 887,5

Nemecko 60,3 16,6 10,0 3 253 2 542,2

Cukrová

trstina

Brazília 68,5 11,5 7,9 548 762,5

Austrália 97,7 14,0 13,7 1 686 1 564,5

Thajsko 42,5 10,0 4,3 636 665,5

Južná Afrika 53,6 11,5 6,2 1 072 951,5

India 73,8 9,9 7,3 1 545 860,0

USA 74,4 11,7 8,7 2 176 2 501,5
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Napriek tomu, že plochy slnečnice za po-
sledné roky mierne poklesli, slnečnica stále 
predstavuje dôležité miesto v rámci osevné-
ho postupu mnohých poľnohospodárskych 
podnikov. Dopyt po nej neustupuje, komo-
ditné trhy a spracovatelia majú naďalej záu-
jem aj o výkup slnečnice s vyšším obsahom 
kyseliny olejovej.

Pestovanie slnečnice prešlo v posledných 
rokoch výraznými zmenami, ktoré boli reak-
ciou na požiadavky praxe a priniesli jednak 
výhody vo forme vyšších úrod a na druhej 
strane nové technológie na zníženie agro-
nomických rizík. Práve Limagrain je spoloč-
nosť, ktorá v nemalej miere prispela k daným 
pokrokom v rámci šľachtenia. Jej cieľom je 
zabezpečiť hybrid slnečnice, ktorý uspokojí 
zákazníka či už z hľadiska úrodnosti, kvali-
ty nažiek, zdravotného stavu a správania sa 
v rôznych pôdno-klimatických podmienkach. 
Kladie veľký dôraz na komplexnosť odrôd, 
aby v sebe zahŕňali rôzne technológie a kva-
litatívne vlastnosti. Najžiadanejšou je herbi-
cídna tolerancia slnečnice voči účinnej látke 
imazamox. Za posledné dva roky sa zvýšil 
záujem trhu aj o HO (High Oleic) slnečnice 
s vysokým obsahom kyseliny olejovej v oleji.

Spoločnosť Limagrain ponúka na Slovensku 
širokú škálu komplexných hybridov slnečnice 
- konvenčné, herbicíd tolerantné, vysoko olej-
naté HO a zároveň odolné voči rôznym pato-
génom a chorobám (Orobanche, Sclerotinium, 
Botrytis cinerea, Plasmopara helianthi atd.).

Najžiadanejšou LG slnečnicou je stredne 
skorý hybrid LG 56.58 CL, ktorý sa okrem 
úrodnosti, vysokej odolnosti voči prísušku 
a chorobám, vyznačuje aj vysokou toleran-
ciou voči postemergentnému herbicídnemu 
ošetreniu bez akýchkoľvek známok fytotoxi-

city. Zo skúseností z predchádzajúcich rokov 
možno povedať, že sa vie dobre adaptovať 
na rôzne extrémy počasia. Ďalším skorým 
CL hybridom (tolerantný voči herbicídu Pul-
sar 40) je LG 56.33 CL. Jeho silnou stránkou 
je vysoká odolnosť voči nízkym teplotám, 
dobre si poradí s neskoršími jarnými mrazmi. 
Veľmi dobre vieme, že v čase herbicídneho 
ošetrenia slnečnice nie sú vždy ideálne pod-
mienky a v prípade nižších teplôt je slnečni-
ca veľmi citlivá na herbicídne zásahy. Práve 
v tomto momente môže byť dobrým výbe-
rom hybrid LG 56.33 CL alebo LG 56.58 CL, 
ktoré znižujú riziko fytotoxickej reakcie.

Za posledné roky aj pestovatelia HO slnečníc 
si môžu vybrať z Clearfi eld hybridov a tak 
zabezpečiť čistejšie polia. Limagrain ponú-
ka hybrid LG 54.92 HO CL, pri ktorom nie je 
nutné robiť kompromis medzi kvalitou a úro-
dou. Jedná sa o slnečnicu s vysokým úrodo-
vým potenciálom a stabilným obsahom ky-
seliny olejovej v oleji (85–90 %). Minuloročné 
skúsenosti ukázali, že vie dobre reagovať 
a vysporiadať sa s negatívnymi vplyvmi po-
časia, ako je sucho a extrémne teplo.

Limagrain v rámci šľachtiteľských programov 
zameraných na herbicíd-tolerantné ošetre-
nie slnečníc, kladie veľký dôraz aj na bezpeč-
nosť pestovania. Koncentruje sa aj na me-
niace podmienky riešenia burín na poliach. 
Výsledkom tohto programu je hybrid slneč-
nice LG 56.97 CLP vhodný pre technológiu 

Clearfi eld Plus. Je stredne skorý, vyznačuje sa 
veľmi dobrou úrodnosťou, odolnosťou voči 
suchu a chorobám. Dôkazom je minuloroč-
ná úroda 3,7 t/ha dosiahnutá v Diakovciach 
(okres Šaľa) v poloprevádzkovom pokuse.

V našej ponuke si nájdu svoje aj pestovatelia 
konvenčnej slnečnice a to v podobe stredne 
skorého hybridu LG 56.55. Je to stálica, kto-
rá vyniká svojou spoľahlivosťou, zdravotným 
stavom a vysokými úrodami.

Slnečnica je rastlina, ktorej agrotechnika pri 
súčasných technológiách nemusí byť náročná. 
Predovšetkým je potrebné zvoliť si kvalitnú 
odrodu, ktorá zabezpečí stabilitu, vysokú úro-
du a zdravý porast. Práve odolnosť slnečnice 
voči hubovým chorobám je kľúčovým mo-
mentom, keď pestovateľ môže veľa získať, ale 
aj stratiť. Všetky LG slnečnice vykazujú vysokú 
odolnosť a práve preto sú vhodnou voľbou aj 
v rokoch s vysokými zrážkami, keď sú ideálne 
podmienky pre vývoj rôznych patogénov. Vie-
me, že niektoré choroby ako je Sclerotinia ale-
bo Botrytis dokážu znížiť úrodu až o 20–30 %. 
Výber vhodného hybridu, účinná ochrana 
a poprípade správna predplodina sú základné 
faktory úspechu pestovania slnečnice.

Aj napriek veľkému množstvu odrôd na trhu 
sú LG hybridy to správne rozhodnutie. Ve-
ríme, že budú základom vašej spokojnosti 
a úspešnosti pri pestovaní slnečnice.



Správna voľba pestovateľa 
je LG slnečnica
Ing. Silvia Mayerová; LIMAGRAIN Slovensko

Každú jar pred zostavením osevného 

postupu stojí pestovateľ pred otáz-

kou: Ako si osev naplánovať hospo-

dárne, podľa správnej agronomickej 

praxe? Vychádzajúc z minulých rokov, 

ktoré prinášali napr. mohutné a vý-

datné dažde v roku 2014 a extrémne 

sucho a teplo v roku 2015, sa pestova-

teľ dostáva do situácie, keď 

nemôže robiť nedomysle-

né rozhodnutia.
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Poznámky pre aplikáciu

ACCURATE DELTA
600 g/kg difl ufenican,  F

60 g/kg metsulfuron-methyl  B

PHO|SPe Arysta

WG

Pšenica 
  POST od 1. odnože až doobjavenia sa 

2. kolienka (BBCH 21–32)

•  Dvojklíčnolistové buriny optimálne 

1–2 pravých listov (citlivé až do 6. listu), 

metlička do začiatku odnožovania

1

70–100 g/200–400 l

70 g buriny do 4 listov, 100 g 

buriny do 6 listov 

12–17 €
•  Pre urýchlenie účinnosti sa odporúča TM so 

zmáčadlom nebo DAM 390

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticídy ™ POST 70–100 g + 0,7–1,0 l AGROXONE (pichliač)

AGRITOX 50 SL
500 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO|SPe Agro Aliance

SL

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

(BBCH 14–29)

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     

1 1,5 l/300–400 l 13 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390

™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG (P)

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX

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

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

AGROXONE
750 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO Arysta

SL

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

(BBCH 14–29)   

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy   

1 0,7–1,0 l/200–400 l 8–12 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

Odporúčané kombinácie:  ™ POST DAM 390, CCC (v tritikale nie je možné TM DAM)

™ POST 0,7–1,0 l + 70–100 g ACCURATE DELTA (P)

™ POST 0,7–1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (P)

™ POST 0,7–1,0 l + 25–45 g BIPLAY SX

™ POST 0,7–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC

™ POST 0,7–1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

AMINEX 500 SL
500 g/l MCPA (DMA soľ) O

PHO Agrofert

SL

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

(BBCH 14–29)   

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listy     

1 1,5–1,9 l/300–400 l

•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

•  Trváce buriny (pichliač, púpava, praslička, 

štiav) dostatočná listová plocha

Odporúčané kombinácie:  ™ POST CCC, DAM 390

™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG (P)

™ POST 1,0–1,5 l + 25–45 g BIPLAY SX

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

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 

™ POST 1,0–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

AMIRAL
75 g/kg pyroxulam B

 BASF

WG

Pšenica, tritikale, raž
  POST na vzídené buriny, od 3. listu obilniny 

(BBCH 13–32)       

•  Citlivé buriny 2–10 pravých listov 

1 0,125 kg/200–400 l

Predaj len 

v balíku 

AMIRAL 

+ AZIMUT

38 €

•  Teplo a vlhko podporujú účinok

•  Vhodný pre skoré jarné aplikácie - účinok sa 

dostavuje aj pri nižších teplotách

•  Ne aplikovať na zmrznutú pôdu, inoväť

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, CCC, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,125 kg + 0,1 l AZIMUT

ARELON 500 SC
500 g/l isoproturon   C

SPe Lucagra

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale 
  POST od 3 listov do konca odnožovania 

(BBCH 13–29)  

•  Metlička opt. 2–3 listov, dvojklíčnolistové 

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 očakávajú 

teploty pod bodom mrazu

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

™ 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

ARRAT 
500 g/kg dicamba,  O

250 g/kg tritosulfuron B

PHO|SPe BASF

WG

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

(BBCH 13–29)      

•  Dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, 

lipkavec do 8 praslenov

1 0,2 kg/200–400 l 21 €

•  Neaplikovať pri výraznom poklese teplôt

•  Aplikácia pri teplom, vlhkom počasí 

vhodnom pre rast plodiny

•  V prípade horších klimatických podmienok 

aplikácia sa zmáčadlom

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390, rastové regulátory, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (zmáčadlo)

ATLANTIS WG
6 g/kg iodosulfuron-methyl,  B

30 g/kg mesosulfuron-methyl B

SPe Bayer

WG

Pšenica 
  POST od 2 listov do konca odnožovania 

(BBCH 12–29)  

•  Dvojklíčnolistové buriny vzchádza-

nie–6. list, metlička od 1. listu do 1. kolien-

ka, ovos hluchý do začiatku odnožovania

•  Vždy použiť so zmáčadlom MERO STEFES

1 0,1–0,15 kg + 1,0 MERO STEFES

14–20 €

spolu s

ISTROEKOL/

MERO 

STEFES

•  Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť, vlhká pôda 

urýchľujú účinnosť 

Odporúčané kombinácie:  ™ POST 0,15 kg + CCC + z (MERO STEFES)

™ POST 0,15 kg + 0,12 l SEKATOR OD + 1,0 l MERO STEFES

™ POST 0,15 kg + DAM 390 (riedenom s vodou v pomere min. 1:3) + z

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

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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60:40

6–8 týždňov
                      

™ POST 70–100 g + 0,08 l SARACEN (lipkavec)

10–23 °C

4

5:95

Niekoľko dní
                      

™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG

™ POST 1,4 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

™ POST 1,0–1,25 l + 26 g LOGRAN 20 WG 

™ POST 0,5–1,0 l + 0,12–0,15 l SEKATOR OD

™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

10–23 °C

4

5:95

Niekoľko dní
                      

™ POST 0,7–1,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG 

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

™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (J,P,R)

™ POST 0,7–1,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG 

™ POST 0,7–1,0 l + 0,08–0,1 l SARACEN

™ POST 0,7–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

10–23 °C

4

5:95

Niekoľko dní
                      

™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG

™ POST 1,4 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

™ POST 1,0–1,25 l + 26 g LOGRAN 20 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

7–25 °C

2

10:90

 
                      

8–23 °C

2

60:40

2–3 mesiace
                      

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l HERBOXONE

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

™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA

™ POST 1,5–2,0 l + 1,5–2,5 l OPTICA TRIO

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

7–23 °C

4

10:90

 
                      

™ POST 0,2 kg + 0,5–0,7 l DASH (zmáčadlo) ™ POST 0,2 kg + 1,5–2,0 l herbicídy na báze isoproturon

5–23 °C

2

10:90

2–3 týždne
                      

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

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia
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Vzhľadom na výborné úspechy našich 6 po-
predných nemeckých šľachtiteľov v portfóliu 
ozimných pšeníc (Genius, Mulan) by sme vám 
radi predstavili i úspechy s jarnými pšenica-
mi. Na slovenský trh sme ich priniesli až po 
pozitívnych ohlasoch z okolitých štátov, kde 
boli pestované v klimatických podmienkach 
podobných tým slovenským.

V minulom roku 2015 jarnú pšenicu Quin-

tus pestovali i na podniku AT Tatry Spišská 
Belá s dosiahnutou úrodou 8,2 t/ha brutto. 
Ako dodáva Ing. Peter Firek, agronóm spo-
ločnosti, ide o najvýnosnejšiu jarnú pšenicu 
v histórii podniku. Vyzdvihol hlavne jej vý-
borné kvalitatívne potravinárske parametre 
skupiny A, a tiež i rovnomerný proces do-

zrievania a plasticitu. Vyniká tiež i výborným 
zdravotným stavom, najmä odolnosťou voči 
fuzáriám a hrdziam. O dobrom zdravotnom 
stave tejto odrody sa mohla uplynulú sezó-
nu presvedčiť i Ing. Henrieta Bagoňová zo 
spoločnosti Heba Poprad, kde jej Quintus dal 
úrodu 6,67 t/ha za pomoci iba jedného fun-
gicídu, čo len pomohlo vylepšiť ekonomiku 
pestovania pšenice v tejto nadmorskej výške. 
Keďže ide o osinatú pšenicu, je vhodná i na 
pozemky kde je vysoká početnosť divej zveri.

V spoločnosti Rapool Slovakia sme zazna-
menali vysoký dopyt aj po tvrdých jar-

ných pšeniciach. Po výborných výsledkoch 
z predchádzajúcej sezóny by sme vám radi 
predstavili i 2 odrody z tejto skupiny. Prvou 

je odroda Duramant, ktorá vyniká výbornou 
sklovitosťou, vysokým obsahom bielkovín 
a je vhodná i do suchších podmienok. Vý-
znamný skúsený pestovateľ a množiteľ Ing. 
Peter Kendra z MATEX Veľké Kapušany bol 
s touto odrodou nadmieru spokojný, keďže 
mu nasypala 6,2 t/ha, čo je výsledok kon-
kurencieschopný i s ozimnou formou tvrdej 
pšenice. Ďalšou tvrdou jarnou pšenicou je 
Duramonte - klasová odroda s vysokou po-
četnosťou zŕn v klase, ktorá sa vyznačuje sta-
bilným číslom poklesu, vysokým obsahom 
pigmentu a bielkovín. Tvorí stredne vysoké 
steblo a jej tolerancia voči múčnatke trávovej 
(Blumeria graminis) je ohodnotená číslom 7.

Milí pestovatelia, už roky vám prinášame to 
najlepšie z práce našich šľachtiteľov, pričom 
sa riadime heslom: „Od profesionálov k pro-
fesionálom“. Veríme preto, že s odrodami 
a hybridmi od Rapool SK i v nastávajúcej se-
zóne dosiahnete opäť vynikajúce výsledky.



Pre väčšinu pestovateľov jarnej repky je 
Achat jednoznačnou voľbou. O jeho kvalite 
hovoria vaše skúsenosti:

Dušan Ferenčík, SHP a.s. Turčianske Tepli-

ce: „Jarné repky majú v našich podmienkach 
nezastupiteľný význam, pretože výrazne eli-
minujú škody spôsobené zverou. Zároveň sú 
vhodnou alternatívou v prípadoch, keď nie je 
možné stihnúť jesenné agrotechnické termíny 
založenia porastov. Pokiaľ však chceme dosiah-

nuť maximálnu efektívnosť, je nutné siahnuť po 
kvalitnom hybride jarnej repky. Takým je bez-
pochyby Achat. S týmto hybridom sme dosiahli 
najlepšiu úrodu 3,95 t/ha v roku 2014. Milo nás 
však Achat prekvapil aj v extrémne suchom 
roku 2015 úrodou 2,81 t/ha, veď celkové zrážky 
počas jeho vegetácie od vzchádzania po zber 
boli len cca 30–40 mm.“

Ing. Ivan Bonda, PD GADER Blatnica: „Jarné 
repky sú vhodnou alternatívou, pokiaľ sa do-
stanú jesenné práce do časového sklzu. Hybrid 
jarnej repky Achat je o to cennejší, že sa v krát-
kom vegetačnom období dokáže razantnejšie 
presadiť a priniesť maximálnu úrodu. V roku 
2015 sa úrodou 3,04 t/ha vyrovnal ozimným 
repkám.“ 

Ing. Anna Žembová, PD Smrečany: „V našich 
podmienkach eliminuje jarná repka hlavne 
škody spôsobené zverou. Limitujúcim faktorom 

je ďalej množstvo zrážok a ich rozloženie počas 
vegetácie. O tom, ako efektívne dokáže zhod-
notiť hybrid Achat aj malé množstvo zrážok, 
sme sa presvedčili aj v roku 2015, keď najlepšia 
parcela dala 3,1 t/ha.“

Štefan Cehuľa, Agrozami Tvarožná: „Jarná 
repka Achat pripomína skôr rastliny ozimnej 
repky ako jarnej. Napriek svojej výške a bo-
hatému rozvetveniu má vynikajúcu odolnosť 
voči poliehaniu. Tento hybrid pestujem od jeho 
uvedenia na slovenský trh a ani raz mi porast 
nepoľahol. Dokáže veľmi dobre využiť vysoké 
dávky dusíka na tvorbu hlavného stebla a ne-
prenáša ho až tak na listy. Zanecháva dostatok 
organickej hmoty po žatve pre následnú plo-
dinu. Má stabilné úrody aj v prípade redších 
porastov. V našej oblasti sa veľmi dobre prispô-
sobuje tunajším podmienkam a dobre znáša 
sucho, ale aj mokrejšie roky. Achat pestujem už 
5 rokov a dosiahol som s ním dlhodobý priemer 
2,6 t/ha, pričom v jednom ročníku nám nasy-
pal dokonca 3,4 t/ha, čo je úroda zrovnateľ-
ná s úrodami aké dosahujú repky ozimné. Na 
slovenskom trhu je Achat podľa môjho názoru 
určite najlepšou jarnou repkou.“



Úspechy s jarnými pšenicami 

od fi rmy Rapool Slovakia
Ing. Zoltán Apacs; Rapool Slovakia s r.o.

Drahokam medzi jarnými repkami - Achat

Spoločnosť Rapool Slovakia vám prináša odrody obilnín od značky SAATEN-

-UNION už niekoľko rokov. Sú zárukou vysokého a kvalitného výnosu z kaž-

dého hektára. Lepší zdravotný stav, vyššia plasticita a kvalitatívne parametre 

boli dosiahnuté pomocou moderných šľachtiteľských technológií. Našim neu-

stálym cieľom je už dnes pracovať na top odrodách zajtrajška.

Od uvedenia na slovenský trh jarnej repky sa hybrid Achat teší veľkej pozor-

nosti. Záujem o jeho pestovanie je mimoriadny, svedčí o tom aj fakt, že na Slo-

vensku v žiadnej inej plodine sa nenájde odroda, ktorá by mala viac ako 70 % 

podiel na celkovej pestovateľskej ploche. A tento priam neuveriteľný podiel 

dosahuje Achat už tretí rok po sebe. 

Graf: Podiel pestovania hybridu Achat
z celkovej plochy repky olejky jarnej 
na Slovensku v rokoch 2013–15

2013

71 % 73 %

2014

60 %

2015



Kukurice, slnečnice, jarná repka, 
jarné obilniny a hrachy  
od RAPOOL Slovakia  
www.rapool.sk

Ešte je čas 

 správne sa rozhodnúť, 
   čo vložíme  
 do zeme našich predkov

Aby zem žila 
   a živila naďalej



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

Trimmer
Tomigan 
Užitočné partnerstvo

Trimmer je selektívny herbicíd 
na báze tribenuron-methylu 
500 g/l vo WG formulácii proti 
dvojklíčnolistovým burinám, 
vrátane pichliača v jarných 
a ozimných obilninách.  

V TM s prípravkom Tomigan 
250 EC riešacieho odolné 
dvojklíčnolistové buriny vrátane 
lipkavca - tvorí užitočné 
partnerstvo pre efektívne jarné 
odburinenie. 

Využite užitočný balík 
v zložení 1,5 kg Trimmer 
+ 20 l Tomigan 250 EC 
na ošetrenie 50 ha jarných 
a ozimných obilnín. 

•  špičkové herbicídne riešenie
•  nízke aplikačné dávky 20–30 g/ha Trimmer 

+ 0,4–0,6 l/ha Tomigan 250 EC
•  účinok aj pri nižších teplotách (menej ako 10 °C)
•  aplikačné okno od fázy 3 listov 

- až do tretieho kolienka (BBCH 33)
•  na lipkavec s Tomiganom? Kedykoľvek! 
•  krátkodobý príjem koreňmi 

(reziduálne pôsobenie) Trimmeru
•  výborná selektivita
•  registrácia vo všetkých bežne pestovaných obilninách
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