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Zamir 40 EW - ochranný štít proti
hubovým chorobám obilnín
Ing. Ervín Máťuš; AGROVITA spol. s r.o.

V súčasnom období obchodné spoločnosti a spracovatelia očakávajú od
pestovateľov vysokokvalitnú zdravú
produkciu. V podmienkach uplynulej
sezóny to bola mimoriadne náročná
úloha, vzhľadom na veľké výkyvy počasia a vysoký úhrn zrážok.
Úhrn zrážok v roku 2010 prekročil dlhoročné
priemery o 70–100 %, v závislosti od lokality.
Porasty obilnín boli pod permanentným tlakom chorôb, obzvlášť však v kritickom období
kvitnutia. Intenzívne zrážky z veľkej časti zabránili včasnému zásahu a keď sa aj vykonal, vplyvom vysokých úhrnov nastal silný zrieďovací
efekt alebo úplné znehodnotenie účinnosti
prípravkov. Opravné postreky po uplynutí optimálneho rastového štádia obilnín už nesplnili
očakávania, iba „uľavili svedomiu“ agromanažérov, že predsa len niečo „vykonali“ v prospech svojich porastov. Uvedený stav vyústil
do znížených úrod a nižšej kvality zrna - kvalitatívne parametre i zdravotný stav (fuzáriá).
Pre úspešný boj s hubovými chorobami je dôležité nielen ošetrenie v správnom čase, ale aj
prípravkom na to najvhodnejším. Spoločnosť
Agrovita spol. s r.o. aj v roku 2011 ponúka pestovateľom obilnín prípravok Zamir 40 EW,
ktorý sa už úspešne etabloval na trhu.
Je to kombinovaný fungicíd pozostávajúci
z dvoch účinných látok s odlišným mechanizmom účinku.

Zamir 40 EW

steblolam


Imidazolová zložka prochloraz účinkuje
v mieste aplikácie a zostáva dlhodobo nezriedená na povrchu a v podpovrchových
vrstvách pletív a účinne dezinﬁkuje miesta ošetrenia. Systémová triazolová zložka
tebuconazole sa rozvádza transpiračným
prúdom do celej rastliny a chráni aj nové
prírastky. Má rýchly nástup účinku a výborné kuratívne pôsobenie. Obe účinné látky
sa vhodne dopĺňajú a vytvárajú fungicíd
s preventívnym, eradikatívnym a kuratívnym účinkom. Rozdielny mechanizmus pôsobenia jednotlivých zložiek zároveň znižuje riziko vzniku rezistencie patogénov
a umožňuje tým použitie prípravku až 2×
za sezónu.
Registrovaná dávka prípravku v pšenici ozimnej je 1,0 l/ha, v jačmeni jarnom
1,25 l/ha. Svojimi vlastnosťami zabezpečuje
Zamir 40 EW ošetrenej plodine výborný a vyrovnaný účinok na široké spektrum chorôb,
počnúc steblolamom, múčnatkou trávovou
cez septóriu pšenicovú, septóriu plevovú,
hnedú škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriovú
škvrnitosť jačmeňa až po hrdze a klasové fuzáriá. Použitie prípravku je možné od štádia
plného odnožovania až do plného kvitnutia
obilniny (BBCH 25–65), v závislosti od nástupu a intenzity tlaku patogénov. Veľkou
výhodou je jeho miešateľnosť s herbicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a pomocnými látkami. Pôsobenie prípravku trvá
3–4 týždne.
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trávová
jačmeňa
jačmeňa
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Graf 1: Úroda a netto zisk, pšenica ozimná,
odroda Pavlína - VÚRV Piešťany 2010, Ing. Sekerková, CSc.
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Pozn.: Porovnanie prínosu ošetrenia prípravkom Zamir 40 EW na neošetrenú kontrolu.
Priemerná cena pšenice v r. 2010: 180 €/t.
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9,05 t/ha

Zamir 40 EW - ochranný štít proti hubovým chorobám obilnín

9,39 t/ha

Ošetrenie pšenice v štádiu začiatku kvitnutia
(BBCH 61)
Výborný účinok proti hrdziam a klasovým
fuzáriám predurčujú Zamir 40 EW na ošetrenie obilnín ku koncu vegetácie, na ochranu
zástavového listu a klasu, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na asimilácii a tvorbe
úrody. Intenzívny tlak hrdzí dokáže spôsobiť
predčasné zaschnutie asimilačného aparátu
a tým ukončenie vegetácie rastliny. Ošetrenie proti hrdziam sa vykonáva preventívne
alebo pri pozorovaní prvých príznakov choroby v čase objavenia sa zástavového listu až
klasenia (BBCH 37–59).
Klasové fuzáriá produkciou toxínov výrazne zasahujú do kvality konečného produktu. Najefektívnejší zásah proti nim je v období od začiatku do plného kvitnutia obilniny
(BBCH 61–65). Aplikácia prípravku Zamir 40 EW
počas kvitnutia nespôsobuje fytotoxicitu. Obidve účinné látky použité v prípravku patria
k špičke v účinnosti proti klasovým fuzáriám,
čím sa Zamir 40 EW radí medzi špecialistov na
ošetrenie obilnín proti klasovým chorobám.
Pre zlepšenie účinnosti prípravku, ako prevenciu proti prípadnému zmytiu intenzívnymi zrážkami alebo degradácii UV-žiarením
odporúčame pridanie pomocnej látky Agrovital, v dávke 0,25 l/ha. Ošetrenie v závere
vegetácie obilnín má zásadný význam z hľadiska ochrany rastlín v období tvorby generatívnych orgánov, zásobných látok a kvalitatívnych parametrov. Opatrenie prináša
významný ﬁnančný prínos a pridanú hodnotu
vo forme vyššej kvality produktu a tým lepšej
trhovej realizácie. Voľba pre použitie prípravku Zamir 40 EW na ochranu v tomto období je
zodpovedným rozhodnutím pre účinné a cenovo dostupné riešenie problému.
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Listová výživa
Významný intenzifikačný faktor pri pestovaní
poľnohospodárskych plodín
Ing. Ladislav Varga, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Schopnosť rastlín prijímať živiny nielen koreňmi, ale aj listami a ďalšími nadzemnými časťami preukázali mnohé výskumné práce už pred viac než sto rokmi. Už v druhej polovici 19. storočia Gris (1844), Mayer (1874) a Bohm (1877)
potvrdili, že anorganické soli môžu do rastlín vstupovať aj listami. V súčasnej
dobe je táto možnosť veľmi dobre dokumentovaná a využívaná i pri hnojení
poľných a záhradných plodín.
Fyziologické aspekty listovej výživy
Po aplikácii roztoku živín prechádzajú jednotlivé ióny najprv pokožkou (epidermis), ktorá je
pokrytá takmer nepriepustnou kutikulou. Kutikula je nebunkový viacvrstvový útvar, ktorý sa
tvorí na vonkajšom povrchu bunkových stien
pokožky. Jej povrch tvoria rôzne , často druhovo špeciﬁcké, hydrofóbne mastné kyseliny
a vosky súhrne označované ako kutín. Pod ňou
uložená kutínová vrstva obsahuje okrem kutínu a celulózového skeletu i hydroﬁlné pektíny,
a preto je priepustnejšia pre vodu. Špongiovitá
štruktúra kutikuly umožňuje pomalý transport
vody a v nej rozpustené živiny. Táto priepustnosť je väčšia pri zvýšení vlhkosti povrchu
listu, kedy sa zvyšuje hydratácia a bobtnanie
kutikuly. Najmä pektínové látky inkrustované
v kutikule vytvárajú súvislé štruktúry s dobrou
vodivosťou pre roztoky až k povrchom bunkových stien, ktorými voľne difundujú.
Pretože sa kutikula vyvíja po celú dobu rastu listu, je jej povrch hydroﬁlný u mladých,
vyvíjajúcich sa listoch a naopak hydrofóbny
u listov dospelých. Bolo dokázané, že kutikula má veľké množstvo pórov (1010/cm2) o veľkosti menšej než 1nm, ktoré sú priepustné
pre vodu a malé molekuly.
Dôležitú súčasť pokožky tvoria prieduchy stomatá umiestnené prevažne na spodnej
strane listu v počte 100–200/mm2. Funkcia
prieduchov pri prenikaní a vstupe látok aplikovaných vo vodnom roztoku je zatiaľ málo
objasnená. Živiny prenikajú do listov prieduchmi, a to pomerne veľmi rýchlo. Napr. pomocou
značkovaných prvkov sa zistilo, že už za 10 sekúnd preniknú do vnútra buniek mezofylu
listu. Tento pasívny apoplastický transport je
v určitom mieste nahradený aktívnym vstupom do bunky cez plazmalému. Predpokladá
sa, že systém prenosu iónov cez membránu je
podobný systému zaisťujúcim príjem iónov
v koreni. Jedná sa o mechanizmy, ktoré sa zachovali od predkov dnešných suchozemských

Listová výživa

rastlín žijúcich pôvodne vo vode. Avšak konkrétne porovnanie prenášačových systémov
a ich funkcií v liste a koreni doposiaľ chýba.
Hlavná funkcia listov nespočíva v prijímaní
živín. Je to len ich pridružená funkcia. Hlavná
funkcia listov je v asimilácii. Prieduchy tvoria
zatváravé bunky, a to bunky na spodnej strane (adaxiálnej prevažne), alebo na vrchnej
strane (abaxiálnej), prípadne na obidvoch
stranách listov tzv. amﬁstomatické listy. Prieduchy spĺňajú pri rastlinách okrem prijímania
živín najmä dve hlavné funkcie, a to výmenu
plynov (prijímanie CO2 zo vzduchu a odvádzanie O2 a výdaj vody z rastliny v podobe
vodných pár (transpirácia).
Nás z hľadiska výživy zaujíma najmä asimilačná činnosť listov. List za spoluúčasti
chlorofylov, svetelnej energie, oxidu uhličitého, vody a z koreňa privedených látok vytvára organické látky - asimiláty. Tieto listom
vytvorené látky sa potom vodivým pletivom
rozvádzajú do ostatných častí tela rastliny.
Čím viac listov má rastlina, tým viac asimilátov sa vytvorí. Pravda, ide o charakter týchto asimilátov. Ak by sa v listoch tvorilo veľa
látok, ktoré tvoria zasa len ďalšie asimilačné
orgány (listy, stonky), nedosiahli by sme náš
účel. Je potrebné, aby sa pri asimilačnej činnosti produkovali aj také látky, ktoré dávajú
základ pre vznik reprodukčných a zásobných
orgánov. Dôležité je, aby bola medzi tvorbou asimilátov a výživou správna súhra. A to
nielen medzi výživou jednotlivými prvkami,
ale aj v aplikačnom čase dodávania týchto
prvkov - výživných látok. Keby sme napríklad vyživovali rastliny najmä prvkami, ktoré
podporujú rast (dusíkom a pod.), nadmerne
by rástli a mohutneli práve vegetatívne časti
rastliny, no málo by sa vyvíjali generatívne
a zásobné orgány. Keby sme zasa podporovali určitými živinami len vývin generatívnych a zásobných orgánov, nemali by sa
tieto orgány z čoho vyživovať (nedostatok

listov) a aj pri prudkom začiatočnom vývine
by museli neskôr zakrpatieť alebo odumrieť.
Preto pri každom hnojení - pri každej výžive
treba pamätať na zachovanie súladu medzi týmito funkciami jednotlivých orgánov
rastlín. Aby však boli tieto živiny dostatočne
účinné, je potrebná vhodná vlhkosť. Roztok
solí na povrchu listov totiž rýchle zasychá
a potom sa živiny prijímajú veľmi pomaly. Až
po ich rozpustení (napr. rosou) môžu ich listy znova prijať. Rovnako aj pri nižšej teplote
prijímajú listy živiny lepšie ako pri vyššej teplote ovzdušia. Tento poznatok sa využíva pri
mimokoreňovej výžive rastlín.
Mimokoreňová výživa rastlín, ako z uvedeného vyplýva, je najracionálnejšia a najlepšie
využiteľná pri optimálnej teplote (pri minimálnej transpirácii) a vyššej relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Využitie listovej výživy
Praktického uplatnenia sa listová výživa dočkala až v posledných niekoľkých desaťročiach vďaka rozvoju postrekovacej techniky
používanej v ochrane rastlín. Za pomerne
krátku dobu však táto forma výživy zaznamenala veľmi rýchly rozvoj a v posledných
rokoch sa stáva štandardnou súčasťou väčšiny pestovateľských technológií.
V súčasnej dobe je na rastlinnú výrobu neustále stupňovaný tlak najmä v oblasti zvýšenia
kvality produkcie. Táto skutočnosť vyžaduje nové prístupy v spôsobe výživy rastlín. Pre
dosiahnutie požadovanej kvality produkcie je
potrebné okrem základného hnojenia dodať
účinné živiny i v priebehu vegetácie. Jedným
z možných a v súčasnosti zrejme najviac využívaných spôsobov prihnojovania je aplikácia
živín mimokoreňovou - listovou výživou.
Hnojivami určenými na listovú výživu možno
progresívnejšie optimalizovať výživu rastlín.
Ich aplikáciou s obsahom nielen základných
makrobiogénnych prvkov (N, P, K, Mg , Ca
a S), ale i mikroelementov a rôznych stimulačných látok, možno dosiahnuť efektívnejšie
zhodnotenie makroživín, vyššiu kvalitu produktov, zníženie obsahu nitrátov, zvýšenú
biosyntézu dusíkatých látok a pod.
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Z makroelementov sa pri listovej výžive najviac uplatňuje dusík. K osvedčeným a veľmi
často používaným listovým hnojivám patrí
roztok močoviny. Podľa viacerých zdrojov
možno za približne rovnako účinné považovať i roztoky močoviny s dusičnanom amónnym (DAM 390) a samostatne aplikovaný roztok dusičnanu vápenatého, ktorý je zároveň
významným zdrojom vápnika. V prijímaní P
a K úloha listov nie je rovnocenná s koreňmi,
pretože listy sú pasívnejšie pri odovzdávaní P
a K do iných orgánov rastliny. Vzhľadom k pomalému prenikaniu fosforu do listu je používanie fosforu v listovej výžive obmedzené, za
najvhodnejšiu formu je považovaný dihydrogénfosforečnan amónny. Foliárne aplikovaný
draslík je lepšie prijímaný z organických solí.
Príjem draslíka z anorganických solí je silne
závislý na rýchlosti jeho transportu z listu, nie
je ovplyvnený sprievodným aniónom (K 2SO4,
KNO3), ani spoločnou aplikáciou s močovinou. Príjem katiónov z hygroskopických zlúčenín je spravidla účinejší. Platí to napríklad
pre zinok, jeho príjem zo Zn(NO3)2 je dvojnásobný v porovnaní zo ZnSO 4 . Podobne
príjem horčíka z MgCl2 prebieha už pri 30%
relatívnej vlhkosti, zatiaľ čo použitie MgSO4
vyžaduje 80% vzdušnú vlhkosť.
Všeobecne je známa skutočnosť, že použitím listových hnojív nemožno riešiť dlhodobé nedostatky vo výžive rastlín. Foliárna
výživa nemôže nahradiť výživu rastliny
z pôdy cez koreňovú sústavu. Ani intenzívnym listovým hnojením v 14-dňových intervaloch alebo v 7-dňových intervaloch nemožno pokryť plnú potrebu živín, pretože
v listových hnojivách je koncentrácia nízka,
a preto v žiadnom prípade nemožno aplikáciu listových hnojív považovať za náhradu
základného hnojenia do pôdy. V praxi má
listová výživa význam ako účinné doplnkové
opatrenie v systéme hnojenia, alebo presnejšie , ako efektívna forma zvyšovania úrovne
výživy rastlín počas vegetácie.
O potrebe listovej výživy sa rozhodujeme na
základe chemických analýzy listov a tiež na
základe vizuálnych príznakov deﬁcitu živín.
Vizuálne symptómy nedostatku vznikajú až
pri dlhodobejšom deﬁcite, zatiaľ čo chemickými analýzami možno zistiť už ich začínajúci
nedostatok.
Aby sa živiny dostali do systému rastlín, musia prejsť cez prieduchy, alebo cez kryciu
vrstvu listu. Prienik rozpustných látok cez kutikulu do listov je tým intenzívnejší, čím dlhšie a rovnomernejšie je povrch listov pokrytý
vodným ﬁlmom. Rýchlosť vysychania ﬁlmu
závisí od teploty, vlhkosti vzduchu, rýchlosti
jeho prúdenia, a pod. Postriekaný list zasychá v priebehu 15–45 min., pričom za tento
čas stačí do listu z roztoku preniknúť len asi
1/5 až 1/3 živín, zvyšok živín, ktoré zaschli na
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Listová výživa

povrchu a vytvorili usadeninu môžu opätovne preniknúť cez kutikulu až po opätovnom
rozpustení, napr. účinkom rosy. Rýchlosť príjmu živín cez listy je uvedená v tab. 1.

Tab. 1: Rýchlosť príjmu vybraných
živín pri ich listovej aplikácii

Hlavné prednosti používania hnojív na listovú výživu spočívajú v ich rovnomernejšej aplikácii a v použití menších dávok živín (najmä
mikroelementov) v porovnaní s pôdnou aplikáciou ako i v uplatnení výživy cez list počas
vegetácie. Foliárna aplikácia hnojív umožňuje
rýchlejšie využitie živín v porovnaní s ich aplikáciou cez pôdu a korigovanie ich deﬁciencie.
Ďalšou výhodou listovej aplikácie hnojív je
možnosť ich miešania a prípravy viaczložkových hnojív s určitou skladbou živín, prípadne sa dajú súčasne využiť ako nosné médium
herbicídov a aj rastových stimulátorov.

dusík
fosfor
draslík
vápnik
horčík
síra
železo, molybdén
mangán
zinok

Ďalšie výhody aplikácie hnojív na list spočívajú v:
• možnosti ich aplikácie aj v suchších obdobiach, keď je príjem živín z pôdy sťažený
a tiež v období intenzívneho rastu plodín,
• možnosti použitia u plodín, ktoré majú kratšiu vegetačnú dobu, podliehajú viac nástrahám počasia, aj u plodín so slabým koreňovým systémom,
• možnosť ich aplikácie aj letecky, čo sa môže
využiť pri prihnojovaní zapojených alebo
vyšších porastov,
• spájaní vstupov na pozemok, čím sa znižuje poškodzovanie porastu a pôdnych vlastností najmä za daždivých podmienok,
• možnosti podpory regenerácie porastov
na jar a porastov prehnojených niektorou
živinou,
• možnosti použitia hnojív aj pri pestovaní
plodín na zasolených pôdach a na málo
prevzdušnených pôdach, kde je obmedzená mikrobiálna činnosť a uvoľňovanie živín
z pôdnej zásoby,
• urýchlení distribúcie živín v rastline,
• znížení pracnosti pri manipulácií a aplikácií
a vo zvýšení hygieny práce.
Najvýhodnejším spôsobom hnojenia mikroelementmi je ich aplikácia na list. Výhodou
takejto aplikácie je:
• väčšia istota účinku hlavne pri nedostatku informácií o obsahu mikroelementov v pôde,
• nižšie náklady na hnojivá, pretože pri ich
aplikácií do pôdy je potrebné zvýšiť potrebnú dávku hnojív viacnásobne,
• že nedochádza ku kontaminácií pôdy ťažkými kovmi,
• saturácia mikroživín pri odrodách s vysokým úrodotvorným potenciálom pestovaných pri vysokých dávkach NPK.
Medzi nevýhody foliárnej - listovej aplikácie
hnojív patrí, že niektoré hnojivá opotrebovávajú aplikačnú techniku, môžu upchávať dýzy
a podobne. Požadovaná nízka koncentrácia
živín v aplikačnej dávke má určité obmedze-

Živina

Čas potrebný na dosiahnutie
50% príjmu foliárne
aplikovanej živiny
0,5–4 hodiny
1–10 dní
1–3 dni
1–4 dni
2–5 hodín
7–8 dní
10–20 dní
asi 2 dni
asi 1 deň

nia týkajúce sa množstva dodaných živín. Pri
aplikácií za nevhodných podmienok a pri nesprávnej koncentrácií hnojiva môže dôjsť k poškodeniu porastu. V prípade výskytu poaplikačných zrážok sa môže aplikované hnojivo
zmyť z povrchu listov a tým sa znižuje ich účinok a zvyšujú sa náklady na pestovanie plodín.
Pravidlá pre doplnenie živín listovou výživou
sú nasledovné. Hlavným pravidlom je sústrediť sa na živiny, ktoré sú v deﬁcite. Druhým
dôležitým bodom je otázka vhodného termínu aplikácie. S ohľadom na rôzne termíny
aplikácie a rôzne nároky rastlín v rôznych
podmienkach je potrebné využívať možnosti, ktoré rešpektujú špeciﬁcké výživárske
a fyziologické potreby rastlín. Hnojivá pre
jesenné ošetrenie ozimín by mali obsahovať najmä P, Mg a S . Zároveň by aplikované
hnojivá pred ukončením vegetácie mali mať
fyziologicky pozvoľné pôsobenie, aby nedochádzalo k zriedeniu bunkových štiav pred
príchodom neskorých mrazov a nezhoršovala sa mrazuvzdornosť rastlín. Hnojivá pre jarnú regeneráciu porastov by naopak mali byť
vo fyziologickom účinku razantnejšie a mali
by obsahovať rýchlo priateľné formy N, S,
Mg a niektorých mikroprvkov ako sú B a Zn.
Na listovú výživu sa v najväčšej miere využívali
hlavne kvapalné hnojivá s rozmanitým zastúpením jednotlivých živín, sortiment kvapalných hnojív ponúkaných na trhu je veľký. V posledných rokoch okrem využívania kvapalných
hnojív predstavujú perspektívny trend v listovej výžive poľných a záhradníckych plodín vodorozpustné hnojivá, vyznačujúce sa vysokou
čistotou, nízkym obsahom balastných látok,
so zastúpením makroelementov a dôležitých
mikroelementov a veľmi rýchlou rozpustnosťou. Novinkou v oblasti listovej výživy sú gélové hnojivá, ktoré svojim komplexným zložením makrobiogénnych a mikrobiogénych
prvkov spolu s rastovým stimulátorom s výrazným vplyvom na intenzitu fotosyntézy (tzv.
ozeleňovacím efektom), budú v budúcnosti
predstavovať vážnu konkurenciu klasickým
kvapalným listovým hnojivám.
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Slnečnica - fungicídy
Fungicíd

Orientačná
cena
ošetrenia
1 ha

Obsah účinnej látky v l (kg)
prípravku
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

(bez DPH)

AMISTAR
250 g azoxystrobin
N|Vč3|–

68,26 €
Syngenta

Použitie proti chorobám - dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina
Biela hniloba
Sclerotinia
sclerotiorum

Ochranná doba (dni)
Alternáriová
Botrytída
škvrnitosť
Botrytis cinerea
Alternaria spp.

Poznámka
Hnedosivá
škvrnitosť stonky
Phomopsis helianthii

1,0 l/200–400 l
OD 56

Slnečnica - proti chorobám stonky
ošetrujte v rastovej fáze 14–16 listov
slnečnice (BBCH 24–26), proti chorobám úboru ošetrujte v rastovej fáze
začiatok kvitnutia (BBCH 60).

0,75 l/400 l
OD 30

0,75 l/400 l
OD 30

Odporúčame aplikovať v rastovej fáze
4–12 listov (BBCH 14–22) na ochranu
stonky a listového aparátu, resp. neskôr v rastovej fáze BBCH 60–začiatok
kvitnutia - proti chorobám úboru.
Dávka vody 400 l/ha.

1,0 l/400–600 l

1. ošetrenie vo fáze 4–8 listov (zabraňuje primárnej infekcii hubovými
chorobami), 2. fungicídne ošetrenie
v prípade neskoršieho nástupu chorôb
na začiatku kvitnutia až do konca kvitnutia. Toto ošetrenie zaisťuje ochranu
proti neskorým infekciám úborov
a stoniek, zvyšuje kvalitu úrody. Ako
jediný s registrovaných prípravkov
účinkuje aj proti verticíliovému
vädnutiu - Ing. Málek 2010.

AMISTAR XTRA
200 g azoxystrobin
+ 80 g cyproconazole
Xn,N|Vč3|–

45,50 €

0,75 l/400 l
OD 30

Syngenta

BUMPER SUPER
400 g prochloraz
+ 90 g propiconazole
Xi,N|Vč3|–

29,90 €

1,0 l/400–600 l

1,0 l/400–600 l

1,0 l/400–600 l

Agrovita

21,50–43,00 €

1,0–2,0 kg/
300–500 l

Biologický fungicíd likviduje
skleróciá bielej hniloby (Sclerotinia
sclerotiorum) v pôde. Aplikuje sa pred
sejbou predplodiny (pšenica, jačmeň)
so zapravením do hĺbky 8–10 cm.
Po zbere predplodiny pred sejbou
slnečnice je možné spracovanie pôdy
do hĺbky max. 10 cm.

30,00 €

0,2 kg/400–600 l
 40–70 l
OD 35

Discus v porastoch slnečnice aplikujte
preventívne v štádiu 6–8 listov proti
bielej hnilobe v dávke 0,2 kg/ha.
Je možná aj letecká aplikácia. Dávka
vody je 200–400 l/ha.

CONTANS WG
100 g. kg-1 Coniothyrium
minitans
–|Vč3|–

Agrovita

DISCUS
500 g kresoxim-methyl
Xn,N|Vč3|–

BASF

PICTOR
200 g boscalid
+ 200 g dimoxystrobin
Xn,N|Vč3|PHO3

BASF

Vhodný na 1 ošetrenie (6–8 listov)
slnečnice, aj na druhé ošetrenie
(začiatok kvitnutia). Znižuje infekciu
0,3–0,5 l/200–400 l 0,3–0,5 l/200–400 l 0,3–0,5 l/200–400 l 0,3–0,5 l/200–400 l
26,22–43,70 €
koreňového krčka sklerotíniou.
OD 56
OD 56
OD 56
OD 56
Vedľajší účinok na Macrophomina.
Aplikovať max. 1,0 l/ha prípravku
počas vegetácie.

SFERA 535 SC
375 g trifloxystrobin
+ 160 g cyproconazole
Xn,N|Vč3|–

43,40 €

0,4 l/200–400 l,
 40–80 l

29,80–44,70 €

0,4–0,6 kg
OD 36

Bayer

TANOS 50 WG
250 g cymoxanil
+ 250 g famoxadone
Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

ZAMIR 40 EW
133 g tebuconazole
+ 267 g prochloraz
Xn,N|Vč3|–

36,50 €
Agrovita

Slnečnica - fungicídy

1,0 l/400–600 l

0,4 l/200–400 l,
 40–80 l

Prvé ošetrenie vykonajte ihneď
po zistení napadnutia porastu. Pokiaľ
nie je v skorých rastových štádiách
napadnutý, prípravok aplikujte
preventívne v štádiu 14–16 listov.
Ošetrenie zopakujte v období keď je
15–20 % úborov už rozkvitnutých.
Účinnosť aj proti bielej hnilobe,
plesni sivej a Diaporte helianthi.
Aplikácia v čase dokvitania slnečnice.
Ošetrenie je možné vykonať 2×
(v závislosti od infekčného tlaku),
v čase butonizácie a na začiatku
kvitnutia.
Agromanuál • Regionálna príloha • Apríl 2011

5

Manuál

Repka - fungicídy
Použitie proti chorobe - dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Fungicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
Zaradenie
Človek|včely|PHO

Zástupca

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha
(bez DPH)

Čerň repková
Alternaria spp.

Botrytída
Botrytis cinerea

Ochranná doba (dni)
Fómová hniloba
Phoma lingam
jeseň
jar

ALERT S
250 g carbendazim + 125 g flusilazole
T,N|Vč3|–

24,95 €

1,0 l/200–400 l
OD 56

35,52 €

0,8 l/200–400 l
OD 56

45,50 €

0,75 l/min. 400 l
OD 30

53,45 €

0,5 kg/300 l

Du Pont (MV Servis)

ALERT EXTRA
250 g carbendazim + 125 g flusilazole
T,N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

AMISTAR XTRA
200 g azoxystrobin + 80 g cyproconazole
Xn,N|Vč3|–

Biela hniloba
Sclerotinia sclerotiorum

Syngenta

CANTUS
500 g boscalid
N|Vč3|–

BASF

CAPITAN 25 EW
250 g flusilazole
T,N|Vč3|–

22,38–29,84 €

0,6–0,8 l/min. 400 l

Du Pont (MV Servis)

CARAMBA
60 g metconazole

23,65–44,35 €

Xn,N|Vč3|–

BASF

1,5 l/min. 400 l
OD 56

0,8 l
morforeg. efekt
1,0 l/min. 400 l
OD 56

1,5 l/min. 400 l
OD 56

0,7–1,0 l/150–400 l

1,0–1,4 l/150–400 l

1,0–1,5 l/min. 400 l
OD 56

CARYX
30 g metconazole + 210 g mepiquatchlorid
Xn,N|Vč3|–

21,21–42,42 €

BASF

CONTANS WG
100 g. kg-1 Coniothyrium minitans
–|Vč3|–

21,50–43,0 €

HORIZON 250 EW
250 g tebuconazole
Xn,N|Vč3|–

1,0–2,0 kg/300–500 l

Asra
34,80 €

1,0 l/min. 400 l
 40–80 l

1,0 l/min. 400 l
 40–80 l
(vedľajšia účinnosť)

1,0 l/min. 400 l
 40–80 l

35,00 €

1,0 l/min. 400 l

1,0 l/min. 400 l
(vedľajšia účinnosť)

1,0 l/min. 400 l
 40–80 l

34,00 €

1,0 l/min. 400 l

1,0 l/min. 400 l
(vedľajšia účinnosť)

1,0 l/min. 400 l

33,00 €

1,0 l/min. 400 l

1,0 l/min. 400 l
(vedľajšia účinnosť)

1,0 l/min. 400 l

Bayer

LYNX
250 g tebuconazole
Xn,N|Vč3|–

DowAgro

ORIUS 25 EW
250 g tebuconazole
Xi,N|Vč3|–

Agrovita

ORNAMENT 250 EW
250 g tebuconazole
Xn,N|Vč3|−

AgroAliance

PICTOR
200 g boscalid + 200 g dimoxystrobin
Xn,N|Vč3|PHO3

26,22–43,70 €

BASF

0,3–0,5 l/200–400 l
OD 56

0,3–0,5 l/200–400 l
OD 56

0,3–0,5 l/200–400 l
OD 56

0,3–0,5 l/200–400 l
OD 56

0,75 l/200–400 l

0,75 l/200–400 l

0,75 l/200–400 l

0,75 l/min. 400 l

PROSARO 250 EC
125 g prothioconazole + 125 g tebuconazole
Xn|Vč3|–

37,42 €

0,75 l/200–400 l

Bayer

VERSION
250 g flusilazole
T,N|Vč3|–
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0,8 l/min. 400 l
Sumi Agro
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Poznámka

V ozimej repke Alert S používajte proti bielej hnilobe v priebehu kvitnutia, najneskôr pri začínajúcom opade kvetných lupienkov.
Možno kombinovať s insekticídmi.
V ozimej repke Alert Extra používajte proti bielej hnilobe v priebehu kvitnutia, najneskôr pri začínajúcom opade kvetných lupienkov.
Možno kombinovať s insekticídmi.
Proti bielej hnilobe a černi repkovej ošetrujte na začiatku kvitnutia až do rastového štádia, keď začínajú opadávať prvé korunné lupienky
BBCH 60–65 (začiatok kvitnutia až plný kvet). Dávka vody 200–500 l/ha.
Postrek sa vykonáva preventívne alebo podľa signalizácie, keď je otvorených 50–60 % kvetov. Odporúčané množstvo vody je 300 l/ha.
Vedľajšia účinnosť na alternáriu, fómovú hnilobu a pleseň sivú.
Použitie Capitanu 25 EW v repke má významný pozitívny vpľyv na rast a vývoj rastliny (rastovo-regulačný účinok). Včasná jesenná
aplikácia vo fáze 4–8 listov (listovej ružice) zabraňuje prerastaniu repky a optimalizuje porast na prezimovanie (zvyšuje priemer
koreňového krčku a hmotnosť koreňov). Jarná aplikácia vo fáze predlžovacieho rastu ovplyvňuje pozitívne počet nasadených plodných
vetví a znižuje riziko poliehania repky.
• dávka 0,6 l/ha - Phoma lingam
• dávka 0,8 l/ha - do 4. listu
• dávka 0,6 l/ha + 2,0 l RETACEL EXTRA
Možno kombinovať s insekticídmi, morforegulačný efekt:
• jesenná aplikácia 3.–6. list (BBCH 13–16) zvýš. mrazuvzdornosti, 0,8 l/ha - klasické odrody, 1,0 l /ha - hybridné odrody,
• jar cca do 25–30 cm výšky repky (BBCH 39)
Najvhodnejším termínom na aplikáciu je, keď rastliny repky majú vytvorených 4–6 listov. Na jeseň sa odporúča dávka od 0,7–1,0 l/ha
a v jarnom období (BBCH 33–39) 1,0–1,4 l/ha. V prípade výskytu fómovej hniloby aplikovať hornú hranicu dávkovania.
Prípravok likviduje sklerócia huby v pôde, aplikuje sa pred výsevom repky (2,0 kg) alebo predplodiny (1,0 kg pšenice, jačmeň) so zaoraním do hĺbky 8–10 cm. Po zbere predplodiny pred výsevom repky je možné spracovanie pôdy do hĺbky max. 10 cm.
Možno kombinovať s insekticídmi a listovými hnojivami typu WUXAL, morforegulačný efekt: (vyššie nasadenie pukov bočných vetiev),
• jesenná aplikácia 0,5 l/ha - (4–5 listov repky) + 0,1 l/ha na každý ďalší list zvýšenie zimovzdornosti (0,5 l + 1–2 l/ha CCC)
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poľahnutiu
Možno kombinovať s insekticídmi a listovými hnojivami typu WUXAL, morforegulačný efekt: (vyššie nasadenie pukov bočných vetiev),
• jesenná apl. 0,5 l/ha (4–5 listov repky) + 0,1 l/ha na každý ďalší list - zvýšenie zimovzdornosti (0,5 l + 1–2 l/ha CCC),
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poľahnutiu
Možno kombinovať s insekticídmi, morforegulačný efekt: (vyššie nasadenie pukov bočných vetiev),
• jesenná apl. 0,5 l/ha (4–5 listov repky) + 0,1 l/ha na každý ďalší list - zvýšenie zimovzdornosti (0,5 l + 1,0–2,0 l/ha CCC),
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poľahnutiu,
• začiatok kvetu 0,75 l/ha
Možno kombinovať s insekticídmi a listovými hnojivami typu WUXAL, morforegulačný efekt: (vyššie nasadenie pukov bočných vetiev),
• jesenná apl. 0,5 l/ha (4–5 listov repky) + 0,1 l/ha na každý ďalší list - zvýšenie zimovzdornosti (0,5 l + 1–2 l/ha CCC),
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poľahnutiu
Flexibilita aplikácie. Vynikajúci účinok proti sklerotínií, optimálny čas aplikácie v dobe plného kvitnutia. Aplikovať max. 1,0 l/ha
prípravku počas vegetácie.
Možno kombinovať s insekticídmi a listovými hnojivami typu WUXAL, morforegulačné pôsobenie prípravku Prosaro 250 EC je však
vzhľadom na nižší obsah úč. látky tebuconazole nižšie v porovnaní s Horizon 250 EW. Možno kombinovať s prípravkom BISCAYA 240 OD.
Použitie VERSION v repke má významný pozitívny vpľyv na rast a vývoj rastliny (rastovo-regulačný účinok). Včasná jesenná aplikácia vo
fáze 4–8 listov (listovej ružice) zabraňuje prerastaniu repky a optimalizuje porast na prezimovanie (zvyšuje priemer koreňového krčku
a hmotnosť koreňov). Jarná aplikácia vo fáze predlžovacieho rastu ovplyvňuje pozitívne počet nasadených plodných vetví a znižuje
riziko poliehania repky.
• dávka 0,6 l/ha - Phoma lingam
• dávka 0,8 l/ha - do 4. listu
• dávka 0,6 l/ha + 2,0 l RETACEL EXTRA
Repka - fungicídy
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Obilniny - fungicídy
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha

Registrácia v obilninách
Fungicíd

Jačmeň

42,40 €

Múčnatka trávová, septorióza
pšenice, hrdza pšeničná
1,0 l/200–400 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, múčnatka
trávová, hrdza jačmenná,
rynchosporiová škvrnitosť
1,0 l/200–400 l, OD 35

24,95 €

Steblolam, múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
1,0 l/300–400 l, OD 42,
zákaz skrmovania na zeleno

Steblolam, múčnatka trávová,
hrdze, hnedá škvrnitosť,
rynchosporiová škvrnitosť
1,0 l/300–400 l, OD 42,
zákaz skrmovania na zeleno

35,52 €

Steblolam, múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
0,8 l/300–400 l, OD 42

Steblolam, múčnatka trávová,
hrdze, hnedá škvrnitosť,
rynchosporiová škvrnitosť
0,8 l/300–400 l, OD 42

54,60–68,26 €

Múčnatka trávová, septórióza
pšenice, hrdza pšeničná
0,8–1,0 l/200–400 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, hrdza
jačmenná, múčnatka trávová
1,0 l/200–400 l, OD 35

52,72 €

Múčnatka trávová, septórióza
pšenice, hrdza pšeničná
2,5 l/200–400 l, OD 35

30,33–45,50 €

Múčnatka trávová, septórióza
pšenice, hrdza pšeničná
0,5–0,75 l/200–400 l, OD 45

Hnedá škvrnitosť,
múčnatka trávová
0,5–0,75 l/200–400 l, OD 45

30,90 €

Xi,N|Vč3|–

DowAgro

Múčnatka trávová, septoriózy,
hrdze, steblolam
1,0 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka
trávová, rynchospóriová
škvrnitosť
1,0 l/300–400 l, OD 42
DA 0,5 l + 0,5 l

ARTEA 330 EC

Múčnatka trávová, septórióza
pšenice, hrdze
22,60–28,26 €
0,4–0,5 l/200–400 l, OD 42
TM 0,5 l + 0,8 l AMISTAR
Syngenta

Hnedá škvrnitosť, múčnatka
trávová, hrdze
0,5 l/200–400 l, OD 42
TM 0,5 l + 0,8 l AMISTAR

Zástupca

(bez DPH)

Pšenica

Obmedzenie
Človek|Včely| PHO

ACANTO
250 g picoxystrobin
N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

ALERT S
250 g carbendazim
+ 125 g flusilazole
T,N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

ALERT EXTRA
250 g carbendazim
+ 125 g flusilazole
T,N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

AMISTAR
250 g azoxystrobin
N|Vč3|–

Syngenta

AMISTAR OPTI
80 g azoxystrobin
+ 400 g chlorothalonil
Xn,N|Vč3|PHO3

Syngenta

AMISTAR XTRA
200 g azoxystrobin
+ 80 g cyproconazole
N|Vč3|–

Syngenta

APEL
90 g propiconazole
+ 400 g prochloraz

80 g cyproconazole
+ 250 g propiconazole
Xn,N|Vč3|–

ATLAS
24,58 €

Múčnatka trávová
0,2 l/300–400 l, OD 42

33,64 €
Syngenta

Pšenica ozimná
Septória plevová
2,2 l/200–400 l, OD 42

24,25 €
Agrovita

Múčnatka trávová, septorióza
pšenice, hrdze
0,5 l/300–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL

Hnedá škvrnitosť, múčnatka,
hrdza jačmenná,
rynchosporiová škvrnitosť
0,5 l/300–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL

29,90 €

Múčnatka trávová, septoriózy,
hrdze, steblolam
1,0 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť,
múčnatka trávová,
rynchospóriová škvrnitosť
1,0 l/300–400 l, OD 42
DA 0,5 l + 0,5 l

500 g quinoxyfen
Xi,N|Vč3|–

DowAgro

BRAVO 500
500 g chlorothalonil
Xn,N|Vč3|–

BUMPER 25 EC
250 g propiconazole
N|Vč3|–

BUMPER SUPER
90 g propiconazole
+ 400 g prochloraz
Xi,N|Vč3|–

8

Obilniny - fungicídy

Agrovita

Raž

Tritikale

Múčnatka trávová, hrdza
pšeničná, listové škvrnitosti
0,8 l/300–400 l, OD 42

Septoriózy
0,8 l/300–400 l, OD 42

Múčnatka trávová
0,2 l/300–400 l, OD 42

Múčnatka trávová
0,5 l/300–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL
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Steblolam

Múčnatka
trávová

Septórie

Helmintosporiová
škvrnitosť

Hnedá škvrnitosť
jačmeňa

Ramuláriová
škvrnitosť listov

Rhynchosporiová
škvrnitosť
jačmeňa

Hrdze

• Systémový fungicíd (strobilurín)
• Pôsobí protektívne, kuratívne a výparom

1,0 l/ha:
250 g picoxystrobin



















• Systémový fungicíd
(benzimidazol + triazol)

1,0 l/ha:
250 g carbendazim
125 g flusilazole





















• Systémový fungicíd
(benzimidazol + triazol)

0,8 l/ha:
200 g carbendazim
100 g flusilazole





















• Systémový fungicíd (strobilurín)
• Preventívna aplikácia

0,8 l/ha:
200 g azoxystrobin



















• Systémový fungicíd
(strobilurín + ftalimid)

2,5 l/ha:
200 g azoxystrobin
1000 g chlorothalonil





















• Systémový fungicíd
(strobilurín + triazol)

0,75 l/ha:
150 g azoxystrobin
60 g cyproconazole





















• Systémový a lokálne systémový
(triazol + imidazol)

1,0 l/ha:
90 g propiconazole
400 g prochloraz





















• Systémový fungicíd (triazol + triazol)

0,5 l/ha:
40 g cyproconazole
125 g propiconazole

















• Systémový fungicíd (chinolín)
• Aplikácia preventívne alebo pri prvých
príznakoch
• Dlhodobé pôsobenie 6–8 týždňov
• TM 0,1–0,15 l + triazoly, strobiluríny,
benzimidazoly

0,2 l/ha:
100 g quinoxyfen

Poznámka

Množstvo
účinnej látky
na ha pri max. dávke

• Kontaktný fungicíd (ftalimid)
• 1× za sezónu

2,2 l/ha:
1100 g chlorothalonil

• Systémový fungicíd (triazol)

0,5 l/ha:
125 g propiconazole

• Systémový a lokálne systémový
(triazol + imidazol)

1,0 l/ha:
90 g propiconazole
400 g prochloraz

Obilniny - fungicídy



Fuzariózy
v klasoch

Pleseň snežná

Orientačná účinnosť na choroby ( špecialista,  výborná,  dobrá,  nízká,  slabá, neúčinkuje)
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Obmedzenie
Človek|Včely| PHO

Zástupca

(bez DPH)

obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha

Registrácia v obilninách
Fungicíd

Pšenica

Jačmeň

Raž

Tritikale

Choroby päty stebiel (PO)
0,3 l/400 l,
zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel
0,3 l/400 l,
zákaz skrmovania na zeleno

CAPALO
200 g fenpropimorph
+ 62,5 epoxiconazole
+ 75 g metrafenone

Múčnatka trávová, hrdze,
28,20–42,30 € septorióza pšenice, steblolam
1,0–1,5 l/200–400 l, OD 35

Xn,N|Vč3|–

BASF

29,84 €

Múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
0,8 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka
trávová, hrdza jačmenná,
rynchospóriová škvrnitosť
0,8 l/300–400 l, OD 42

35,48–44,35 €

Múčnatka trávová, septorióza
pšenice, hrdze
1,2–1,5 l/200–600 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdze,
fuzariózy
1,5 l/200–600 l, OD 42

36,50 €

Múčnatka trávová, septorióza
pšenice, hrdze
1,0 l/200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka
trávová, rynchospóriová
škvrnitosť, hrdze
1,0 l/200–400 l, OD 42

21,50 €

Múčnatka trávová,
septorióza pšenice
2,0 kg, OD AT
Zákaz skrmovania na zeleno

25,32 €

Múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
0,6 l/200–400 l, OD 35

Múčnatka trávová,
hnedá škvrnitosť,
rynchospóriová škvrnitosť
0,6 l/200–400 l, OD 35

19,68–29,52 €

Septorióza pšenice,
múčnatka trávová, hrdze
0,6 l/200–400 l, OD AT

Múčnatka trávová
0,4–0,6 l/200–400 l, OD AT
Hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť
0,6 l/200–400 l, OD AT

36,82–49,09 €

Steblolam, fuzariózy klasov,
múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
0,75–1,0 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdze,
hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť,
fuzariózy klasov
0,75–1,0 l/200–400 l

27,84 €

Múčnatka trávová, septorióza
pšenice, hrdze
0,8 l/200–400 l, OD 35

56,56 €

Múčnatka trávová,
septorióza pšenice
1,5 l/200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť,
múčnatka trávová,
rynchosporiová škvrnitosť
1,5 l/200–400 l, OD 42

33,52–41,90 €

Múčnatka trávová, septória
plevová, hrdza plevová,
hrdza pšeničná
0,8–1,0 l/200–300 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť,
múčnatka trávová, hrdze,
rynchospóriová škvrnitosť
0,8–1,0 l/200–300 l, OD 35

6,51–10,85 €

Steblolam, múčnatka trávová,
septorióza pšenice
0,3–0,5 l/400 l,
zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel
0,3 l/400 l,
zákaz skrmovania na zeleno

26,10 €

Múčnatka trávová,
hrdze, septorióza pšenice
0,6 l/200–400 l, OD 35

Múčnatka trávová,
hnedá škvrnitosť,
rynchospóriová škvrnitosť
0,6 l/200–400 l, OD 35

28,00 €

Múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
0,8 l/200–400 l, OD 35

CAPITAN 25 EW
250 g flusilazole
T,N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

CARAMBA
60 g metconazole
Xn,N|Vč3|–

BASF

CERELUX PLUS
160 g flusilazole
+ 375 g fenpropimorph
T,N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

DITHANE DG NEO-TEC
750 g mancozeb
Xi,N|Vč3|–

DowAgro

DUETT TOP
310 g thiophanate-methyl
+ 187 g epoxiconazole
Xn,N|Vč3|–

BASF

FALCON 460 EC
250 g spiroxamine
+ 167 g tebuconazole
+ 43 g triadimenol
C,N|Vč3|–

Bayer

FANDANGO 200 EC
100 g fluoxastrobin
+ 100 g prothioconazole
N|Vč3|–

Bayer

HORIZON 250 EW
250 g tebuconazole
Xi,N|Vč3|–

Bayer

CHARISMA
106,7 g flusilazole
+ 100 g famoxate
T,N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

JUWEL
125 g kresoxim-methyl
+ 125 g epoxiconazole
Xn,N|Vč3|–

BASF

KARBEN FLO STEFES
500 g carbendazim
Xn,N|Vč3|–

Agro Aliance

LIMIT
310 g thiophanate-methyl
+ 187 g epoxiconazole
Xn,N|Vč3|–

Dow Agro

LYNX
250 g tebuconazole
Xi,N|Vč3|–

10

Hnedá škvrnitosť,
1,0–1,5 l/300–400 l, OD 35

Obilniny - fungicídy

DowAgro
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Pleseň snežná

Steblolam

Múčnatka
trávová

Septórie

Helmintosporiová
škvrnitosť

Hnedá škvrnitosť
jačmeňa

Ramuláriová
škvrnitosť listov

Rhynchosporiová
škvrnitosť
jačmeňa

Hrdze

Fuzariózy
v klasoch

Orientačná účinnosť na choroby ( špecialista,  výborná,  dobrá,  nízká,  slabá, neúčinkuje)

• Systémový fungicíd (triazol + morfolín
+ benzofenon)

1,5 l/ha:
300 g fenpropimorph
93,75 g epoxiconazole
112 g metrafenone





















• Systémový fungicíd (triazol)
• Ochranná lehota platí pre skrmovanie

0,8 l/ha:
200 g flusilazole



















• Systémový fungicíd (triazol)

1,5 l/ha:
90 g metconazole

















1,0 l/ha:
160 g flusilazole
375 g fenpropimorph





















































































Poznámka

• Systémový fungicíd (triazol + morfolín)

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)

• Systémový fungicíd
(benzimidazol + triazol)

• Systémový fungicíd
(spiroketalamin + triazol)
• TM 0,3–0,4 l + 0,3–0,5 l KARBEN FLO
STEFES

• Systémový fungicíd (dihydrodioxaziny
- analógy strobilurinov + triazolinthiony
- analógy triazolov)

• Systémový fungicíd (triazol)

• Systémový fungicíd
(triazol + dikarboximid)

• Systémový fungicíd
(strobilurín + triazol)

• Systémový fungicíd (benzimidazol)

• Systémový fungicíd
(benzimidazol + triazol)

• Systémový fungicíd (triazol)

Obilniny - fungicídy

Množstvo
účinnej látky
na ha pri max. dávke



2,0 kg/ha:
1500 g mancozeb

0,6 l/ha:
112 g epoxiconazole
186 g thiophanate-methyl





0,6 l/ha:
150 g spiroxamine
100 g tebuconazole
26 g triadimenol

1,0 l/ha:
100 g fluoxastrobin
100 g prothioconazole



0,8 l/ha
200 g tebuconazole
1,5 l/ha:
160 g flusilazole
150 g famoxate
1,0 l/ha:
125 g kresoxim-methyl
125 g epoxiconazole



















































0,3 l/ha:
150 g carbendazim













0,6 l/ha:
112 g epoxiconazole
186 g thiophanate-methyl





































0,8 l/ha
200 g tebuconazole
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Obmedzenie
Človek|Včely| PHO

Zástupca

Pšenica

Jačmeň

Raž

Tritikale

Steblolam, septorióza pšenice
1,0 l/200–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam, hnedá škvrnitosť,
rynchospóriová škvrnitosť
1,0 l/200–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam
1,0 l/200–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam
1,0 l/200–400 l, OD 42
TM + 0,3 l AGROVITAL

Múčnatka trávová,
septorióza pšenice
1,0 l/200–400 l, OD 42
Hrdze 0,6 l/200–400 l

Múčnatka trávová,
hrdza jačmenná
1,0 l/200–400 l, OD 42

25,50 €

Múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
0,75 l/200–400 l

Múčnatka trávová,
hrdza jačmenná
0,75 l/200–400 l

26,40 €

Múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
0,8 l/200–400 l, OD 35

Steblolam
1,0 l/200–400 l

Steblolam
1,0 l/200–400 l

Steblolam
1,0 l/200–400 l

Steblolam
1,0 l/200–400 l

(bez DPH)

obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha

Registrácia v obilninách
Fungicíd

MIRAGE 45 EC
450 g prochloraz

29,87 €

Xn|Vč3|–

Agrovita

OPUS
125 g epoxiconazole
Xn|Vč3|–

BASF

ORIUS 25 EW
250 g tebuconazole
Xi,N|Vč3|–

Agrovita

ORNAMENT 250 EW
250 g tebuconazole
Xi,N|Vč3|–

Agro Aliance

PROSARO 250 EC
125 g prothioconazole
+ 125 g tebuconazole
Xn,N|Vč3|–

Bayer

SFERA 535 SC
375 g trifloxystrobin
+ 160 g cyproconazole
Xn,N|Vč3|–

Bayer

SPARTAKUS
450 g prochloraz
Xn|Vč3|–

Agro Aliance

SPORTAK HF
450 g prochloraz
Xn|Vč3|–

BASF

STEREO 312,5 EC
250 g cyprodinil
+ 62,5 g propiconazole
N|VČ3|–

Syngenta

Fuzariózy klasov
0,8–1,0 l/200–400 l
39,92 €
Hnedá škvrnitosť,
rynchospóriová škvrnitosť
0,8 l/200–400 l
Múčnatka trávová, hrdza
Múčnatka trávová, hrdze,
jačmenná, rynchospóriová
54,25 €
septorióza pšenice
škvrnitosť, hnedá škvrnitosť
0,5 l, OD 42
jačmeňa
0,4 l, OD 42
Steblolam (JO) 1,0 l/200–400 l
Septorióza pšenice, múčnatka
Hnedá škvrnitosť,
31,50 €
trávová, hrdze, steblolam
rynchospóriová škvrnitosť
1,0 l/200–400 l, OD 35
1,0 l/200–400 l, OD 35
Steblolam (JO) 1,0 l/200–400 l
Septorióza pšenice, múčnatka
Hnedá škvrnitosť,
trávová, hrdze, steblolam
rynchospóriová škvrnitosť
1,0 l/200–400 l, OD 35
1,0 l/200–400 l, OD 35
Hnedá škvrnitosť,
Steblolam, múčnatka trávová,
múčnatka trávová
septoriózy, hrdze
36,59–45,74 €
1,6 l/200–400 l
2,0 l/200–500 l,
Steblolam 2,0 l/200–400 l
OD 42
OD 42
Fuzariózy klasov,
septorióza pšenice,
múčnatka trávová, hrdze
0,8 l/200–300 l

TALIUS
200 g proquinazid
Xn,N|Vč3|–

28,75 €

Múčnatka trávová
0,25 l/200–400 l, OD 42

Múčnatka trávová
0,25 l/200–400 l, OD 42

30,80 €

Múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
1,0 l/200–300 l, OD 42

(JJ) Múčnatka trávová,
hrdza jačmenná,
rynchospóriová škvrnitosť,
hnedá škvrnitosť jačmeňa
1,0 l, OD 42

9,96 €

Múčnatka trávová
3,0 kg

Múčnatka trávová
3,0 kg

9,87 €

Steblolam (PO)
0,7 l/200–400 l, OD 35

Du Pont (MV Servis)

TANGO SUPER
84 g epoxiconazole
+ 250 g fenpropimorph
Xn,N|Vč3|–

BASF

THIOVIT JET
800 g síra
–|Vč3|–

Syngenta

TOPSIN 500 SC
500 g thiophanate-methyl
Xn,N|Vč3|–

Sumi Agro

VERSION
250 g flusilazole
T,N|Vč3|–

ZAMIR 40 EW
133 g tebuconazole
+ 267 g prochloraz
Xn,N|Vč3|–

12

Obilniny - fungicídy

Sumi Agro

Múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
0,8 l/300–400 l, OD 42

Steblolam, múčnatka trávová,
septoriózy, hrdze, fuzariózy
36,50–45,62 €
v klasoch (PO) 1,0 l/ha,
OD 42 (max. 2 aplikácie)
Agrovita

Múčnatka trávová
3,0 kg

Hnedá škvrnitosť, múčnatka
trávová, hrdza jačmenná,
rynchospóriová škvrnitosť
0,8 l/300–400 l, OD 42
Fuzariózy v klasoch (JJ)
1,25 l/ha,
OD 35 (max. 2 aplikácie)
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Septórie

Helmintosporiová
škvrnitosť

Hnedá škvrnitosť
jačmeňa

Ramuláriová
škvrnitosť listov

Rhynchosporiová
škvrnitosť
jačmeňa

Hrdze

Fuzariózy
v klasoch

1,0 l/ha:
450 g prochloraz

Múčnatka
trávová

• Lokálne systémový fungicíd (imidazol)

Množstvo
účinnej látky
na ha pri max. dávke

Steblolam

Poznámka

Pleseň snežná

Orientačná účinnosť na choroby ( špecialista,  výborná,  dobrá,  nízká,  slabá, neúčinkuje)







































• Systémový fungicíd (triazol)

1,0 l/ha:
125 g epoxiconazole

• Systémový fungicíd (triazol)

0,75 l/ha
188 g tebuconazole

















• Systémový fungicíd (triazol)

0,8 l/ha
200 g tebuconazole















































• Systémový fungicíd
(triazolinthione + triazol)
• Vedľajšia účinnosť proti steblolamu

• Systémový fungicíd
(strobilurín + triazol)

1,0 l/ha:
125 g prothioconazole
125 g tebuconazole





0,5 l/ha:
188 g trifloxistrobin
80 g cyproconazole

• Lokálne systémový fungicíd (imidazol)

1,0 l/ha:
450 g prochloraz





















• Lokálne systémový fungicíd (imidazol)

1,0 l/ha:
450 g prochloraz





















• Systémový fungicid (pyrimidin + triazol)
• Preventívna a kuratívna účinnosť, veľmi
široké spektrum účinnosti
• Účinkuje na oba typy steblolamu

2,0 l/ha:
500 g cyprodinil
125 g propiconazole



















• Systémový fungicíd (chinozalinony)
• TM triazoly, strobiluríny, benzimidazoly
• Doba účinnosti 6–8 týždňov

0,25 l/ha:
50 g proquinazid

• Systémový fungicíd (triazol + morfolín)

1,0 l/ha:
84 g epoxiconazole
250 g fenpropimorph



























• Kontaktný prípravok na báze síry







3,0 kg/ha:
2400 g síra

• Systémový fungicíd (benzimidazol)
• TM DAM 390, CCC, insekticídy, listové
hnojivá

0,7 l/ha
350 g thiophanate-methyl













• Systémový fungicíd (triazol)
• Ochranná lehota platí pre skrmovanie

0,8 l/ha:
200 g flusilazole



















1,0 l/ha:
133 g tebuconazole
267 g prochloraz



















• Systémový fungicíd
(triazoly + imidazoly)
• Kombinovaný systémový a translaminárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym
a eradikatívnym účinkom
Obilniny - fungicídy
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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

Fungicídna ochrana obilnín v kocke
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univezita v Nitre

Správna fungicídna ochrana je druhým najvýraznejším intenziﬁkačným faktorom po hnojivách. Požiadavky trhu a aj ponuka šľachtiteľov favorizujú vysoko
výkonné (úrodné) a kvalitné odrody obilnín. Vysoká výkonnosť však málokedy
ide ruka v ruke s odolnosťou, preto mnohé z citlivých odrôd vyžadujú intenzívnu fungicídnu ochranu a naopak. Cieľom tohto článku je poukázať na základné aspekty správnej fungicídnej ochrany obilnín, čo by mohlo prispieť nielen
začínajúcim agronómom k správnemu rozhodovaniu.
Nezodpovedanou otázkou zostáva, čo je to
správna, resp. optimálna fungicídna ochrana.
Prehnane intenzívna fungicídna clona sa totiž
„nezaplatí“ a môže spôsobiť aj zníženie (kvality) úrody. Na druhej strane prehnane úsporná
ochrana sa síce „zaplatí“, ale z porastu by sa
dalo získať aj viac. Najjednoduchšie by bolo,
keby existovali jasné pravidlá, napr. presný
počet postrekov v presných rastových fázach
a bolo by po diskusii. Žiaľ, toto nie je možné,
pretože ide o modely a hlavne o prispôsobenie
sa aktuálnym podmienkam. Za príkladmi ani
netreba chodiť ďaleko. Napr. v roku 2009 vo
väčšine pšeníc stačil jeden fungicíd, no v roku
2010 boli miestami málo aj tri. Navyše, nie je
fungicíd ako fungicíd a nie je choroba ako choroba. Výber fungicídu treba prispôsobiť nielen
počasiu, ale aj odrode, prevládajúcim chorobám, rastovej fáze, stupňu vývoja chorôb
a pod. Pri ozimných obilninách sa ľahko môže
stať, že vynechaním fungicídov pestovateľ príde aj o polovicu plánovanej úrody. Choroby
totiž zabránia porastu dostatočne využiť hnojivami podporený a v osive naprogramovaný
úrodový potenciál. Inými slovami - dokážu
znehodnotiť značnú časť vstupov. Pre pestovateľov je smerodajná kvantiﬁkácia tohto vplyvu,
ktorý sa pohybuje v intervale 0–70 %. Každá
krajná hodnota je extrémna, takže aj v tomto
prípade teoreticky možné nulové poškodenie
porastu v praxi neexistuje a takisto je výnimkou extrémne - 70% poškodenie. Dalo by sa
síce pripustiť aj 100% poškodenie, ale aj to iba
pri 100% napadnutí osiva prašnou sneťou (Tilletia tritici, resp. Ustilago nuda). Zaujímavejším
údajom pre pestovateľov je skôr hodnota, akú
dokážu fungicídy zachrániť. V percentuálnom
vyjadrení je to väčšinou 10–30 %.

listov dosiahne porast už pred kvitnutím, takže až po tomto maxime dochádza k samotnej
tvorbe úrody. Od tohto obdobia sú porasty
najviac zraniteľné a citlivé na stratu asimilačnej plochy chorobami, preto fungicídy musia
účinnosťou pokryť práve toto obdobie. Pre
zaujímavosť možno uviesť, že v tomto období (vyplňovania zrna) priemerne narastá
úroda tempom 0,2 t/ha/deň. Ak súčasne dochádza k znižovaniu asimilačnej plochy chorobami, nárast úrody sa nezvratne spomalí
a potenciál porastu sa naplno nevyužije.
Správne načasovanie fungicídnej ochrany závisí najmä od empirických skúseností, pozorovaní a pochopenia úlohy jednotlivých listových poschodí na tvorbe úrody. Bolo zistené
a overené, že posledné 2 listy zabezpečujú
v prípade pšenice 60% asimilátov pre úrodu,
preto sú z hľadiska zdravotného stavu vo vzťahu k úrode kľúčové. Úloha 3. listu (zhora) sa
z hľadiska tvorby úrody zdá byť zanedbateľná,
pohybuje sa na úrovni 10 %. Tretí list je však
dôležitým indikátorom transmisie chorôb na
posledné 2 listy, najmä v prípade S. tritici.
Pri jačmeni je situácia mierne odlišná, posledné 3 listy zabezpečujú 40 % úrody zrna.
Klas a listové pošvy pri pšenici dodávajú 22 %
a pri jačmeni 38 % asimilátov.

Pri účinnosti foliárnych fungicídov je potrebné zdôrazniť, že spoľahlivo chránia iba tie
listy, na ktoré boli aplikované. Ak bol fungicíd aplikovaný po objavení sa napr. 2. listu,
nemožno očakávať, že ochráni aj práve vyrastajúci zástavovitý list. Bráni však rozvoju
a prestupu chorôb zo starších listov na mladší, v tomto prípade zástavovitý list.
Všeobecne je načasovanie aplikácie viazané
na objavenie sa jednotlivých listov a aplikácie možno rozdeliť na nasledovné termíny:
• T0 - pred objavením sa 3. listu (BBCH 30–31)
• T1 - objavenie sa 3. listu (BBCH 32)
• T2 - objavenie sa zástavového listu (BBCH 39)
• T3 - aplikácia do (kvitnúceho) klasu (BBCH
59–65)

Pšenica ozimná
Pri pšenici prichádzajú do úvahy všetky štyri
termíny. To však neznamená, že pšenicu treba automaticky fungicídne ošetriť 4×, to by
bol nezmysel.
T0 termín pri pšenici spadá do začiatku steblovania až po 1. kolienko a znamená ochranu
proti chorobám bázy stebla. V tomto prípade je rozhodovanie o potrebe fungicídneho
ošetrenia pomerne jednoduché a metodiky
a literatúra odporúča prah škodlivosti - zistené symptómy na 25% rastlín. Na tieto ošetrenia sa s obľubou používajú fungicídy na báze
carbendazimu, ktoré však bude kvôli novej
legislatíve nahradiť inými účinnými látkami.
T0 termín sa považuje za alternatívny a používa sa výlučne podľa aktuálnej situácie,
teda na paušálne ošetrenie porastov nie je
žiaden dôvod.

Správne načasovanie aplikácie
Priamou úlohou fungicídov je chrániť porast
pred hubovými chorobami. Samotná tvorba
úrody závisí v prvom rade od schopnosti porastu transformovať fotosyntetické žiarenie
spolu so živinami a vodou na úrodu. Aktivita fotosyntézy pritom priamo závisí od veľkosti asimilačnej plochy, ktorú atakujú okrem
iných škodlivých činiteľov aj hubové choroby.
Práve fungicídy majú zaistiť maximálnu asimilačnú plochu potrebnú pre vyplňovanie
zrna obilnín. Maximálnu asimilačnú plochu
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Obr. 1: Choroby bázy stebla - cieľ T0 aplikácie
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T1 termín (objavenie sa 3. listu) sa používa
často v zahraničí, v niektorých prípadoch aj na
Slovensku. V prípade viacnásobných ošetrení
pšenice, prípadne pri tzv. fungicídnych programoch je T1 začiatkom fungicídnej ochrany.
Na Slovensku je termín fungicídny program
používaný skôr pri zemiakoch, viniči a jadrovinách, kde sú viacnásobné fungicídne ošetrenia
pravidlom. V obilninách sa možno stretnúť aj
s termínmi „spôsoby ošetrovania“ alebo „technológie ochrany“ - podľa počtu postrekov, čo
však stále vzbudzuje dojem paušalizovania
ochrany vrátane počtu postrekov.
Na Slovensku je T1 termín vnímaný a používaný rôzne. Rôzna býva aj jeho opodstatnenosť v jednotlivých ročníkoch. Často však
pestovatelia robia chybu, ak plánujú porast
ošetriť len 1× a vyberú si práve termín T1.
Na jediný fungicíd do porastu je často príliš
skoro a fungicídne chránené nebudú najdôležitejšie - posledné 2 listy. Jediný fungicíd
aplikovaný v T1 termíne je potom nezriedka
zbytočný a na úrode sa nijako neprejaví.

T1 termín je dôležitý na potlačenie skorých
infekcií, najmä septoriózy. Tak tomu bolo aj
v roku 2010, kedy bol infekčný tlak septórie
enormný a ak nebol fungicídne podchytený v T0 resp. v T1 termíne, potom bol už
postup septórie na posledné tri listy nezadržateľný. T1 termín preto nemá slúžiť ako
signál na automatické ošetrenie porastu, ale
na zhodnotenie situácie o reálnej potrebe.
V niektorých extrémne suchých rokoch sa
ukázal T1 termín ako zbytočný, v iných potrebný ako soľ. Správny termín T1 aplikácie
je hneď ako sa objaví resp. vyvinie väčšina
z 3. listu, čo nemožno presne ohraničiť rastovou fázou, nakoľko to často býva medzi
BBCH 31–32.

Pri konečnom rozhodovaní o potrebe T1
aplikácie je potrebné zvážiť aj charakter odrody. Ak je infekčný tlak uvedených patogénov slabý, ročník suchý a teplý a odroda
s výbornou odolnosťou, T1 ošetrenie možno
vynechať a naopak.

Cieľové spektrum patogénov na ktoré je zameraná T1 aplikácia sú čiastočne choroby
bázy stebla, z listových chorôb Septoria spp.,
múčnatka a v niektorých oblastiach aj hrdza
plevová. Na tieto choroby preto treba upriamiť pozornosť pri posudzovaní o potrebe T1
aplikácie.

V termíne T2 situácia v suchých rokoch často
zvádza pestovateľov, že porast netreba vôbec
ošetriť, najmä ak je výskyt chorôb nulový alebo zanedbateľný. Skúsený agronóm však vie,
že po kvitnutí prídu na rad neskoré listové
choroby (DTR a hrdze), ktoré budú decimovať
posledné 2 listy v najchúlostivejšom období
a na ochranu bude už neskoro. Preto ak by sa
musel v pšenici určiť iba jeden termín nutného ošetrenia, tak je to T2, resp. obdobie medzi
T2–T3. Tento termín sa totiž osvedčil v každom roku, aj v rokoch s extrémne suchým
a teplým počasím (napr. 2009).

T2 termín (objavenie sa zástavového listu
- BBCH 39) je všeobecne považovaný za najdôležitejší termín pre fungicídy. Vo väčšine
prípadov, ak pestovateľ plánuje použiť iba
1 fungicídne ošetrenie, najvhodnejším termínom je T2 (resp. obdobie medzi T2–T3). Jeho
úlohou je totiž zasiahnuť a chrániť posledné
dva listy, ktoré sú pre výživu klasu a tvorbu
zrna rozhodujúce.

T3 termín je v podmienkach SR vnímaný ako
vyslovene fungicídna ochrana klasu, v zahraničí (najmä v prímorských oblastiach) sa viacej dáva do súvislosti s listovými chorobami.
Spomedzi chorôb klasov je v prípade obilnín
najnebezpečnejšia fuzarióza klasu, proti ktorej sa najčastejšie používa.

Obr. 2: Listové choroby - cieľ T1–T3 aplikácií

T3 ošetrenie je v SR najviac diskutabilné.
Keďže na vznik fuzariózy klasu je okrem
predplodiny, náchylnej odrody, intenzity výživy a iných faktorov kľúčové daždivé počasie
pred a počas kvitnutia, v horúcom a suchom
počasí počas kvitnutia je zbytočný, najmä
ak nadväzuje na už realizovanú T2 aplikáciu.
V rokoch s ideálnymi podmienkami pre infekciu (napr. 2010) bol naopak viac ako potrebný, najmä na náchylných odrodách.
Pri porovnávaní vplyvu termínov aplikácií na
výšku úrody bol najväčší vplyv zistený pri T3,
menej pri T2 a najmenší v prípade T1 aplikácie. V ostatných rokoch (okrem 2010) sa vo
väčšine lokalít SR ukazuje, že v prípade jedinej
fungicídnej aplikácie je ideálnym termínom
obdobie medzi T2 a T3 aplikáciami, s ohľadom
na aktuálny vývoj chorôb v poraste.
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Obr. 3: Akú úrodu prinesie porast, ak choroby zničia listy?

Celkovo je vyššie uvedený prehľad termínov aplikácie iba orientačný a poskytuje návod, v ktorých fázach vývoja porastu je treba
o fungicídnej ochrane uvažovať. Popri uvedených faktoch treba zvážiť aj náchylnosť
resp. odolnosť odrody, ktorá spolu s roční-
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vodov (napr. podmáčanie pôdy) uskutočnená. V roku 2010 bol taký silný infekčný tlak, že
cielené T3 aplikácie boli v mnohých lokalitách
potrebné pre ozimné aj pre jarné jačmene.
Pri plánovaní účinnej ochrany je najdôležitejšie stanovenie optimálneho termínu aplikácie. Výber vhodného fungicídu je až na
druhom mieste. Ani najkvalitnejší a najúčinnejší fungicíd neprinesie očakávaný efekt, ak
nie je použitý vo vhodnom termíne. Účinnosť fungicídneho ošetrenia všeobecne
trvá zhruba 4 týždne, pri silnejšom infekčnom tlaku sa na fungicídy možno spoľahnúť
max. 2–3 týždne po ošetrení.

Ktorý fungicíd je najlepší?

Obr. 4: Markantný rozdiel medzi fungicídne ošetreným a neošetreným porastom

Pri tejto otázke sa zamyslí každý seriózny pokusník a odborník. Ak je oslovený odborník
objektívny a skutočne seriózny, tak odpoveď
znie - taký neexistuje. Niektorí servilní prednášatelia síce občas na firemných seminároch prezentujú názvy zaručene najlepších
fungicídov, ale ide o krátkozrakú naivitu. Najlepší fungicíd nemožno vyčítať dokonca ani
z množstva serióznych pokusov, najmä ak sa
porovnávajú viaceré ročníky. Každý seriózny
pokusník vie, že na popredných priečkach sa
fungicídy menia z roka na rok, z odrody na
odrodu a z ukazovateľa na ukazovateľ. Fungicíd s najlepšou fungicídnou účinnosťou proti
určitej chorobe často neobháji prvú pozíciu
vo výške dosiahnutej úrody a podobne. Alebo stačí iná lokalita, iné zloženie chorôb listov,
proti ktorým fungicídy neúčinkujú rovnako,
a poradie je opäť iné. Aj sedliacky rozum vraví, že keby existoval jeden fantastický fungicíd
a všetky ostatné by boli nanič, asi by neexistovalo toľko ﬁriem s takým počtom fungicídov.

Obr. 5: Fuzarióza klasu - primárny cieľ T3 aplikácie
kom rozhoduje o potrebe počtu ošetrení. Aj
samotní šľachtitelia v charakteristike odrôd
upozorňujú na to, či odroda vyžaduje intenzívnu fungicídnu ochranu alebo má určitú
odolnosť voči konkrétnym patogénom. Na
tento aspekt sa v praxi často neprihliada, čo
je na škodu veci aj z ekonomického hľadiska.

Ozimný a jarný jačmeň
Pri jačmeňoch všeobecne dochádza k miernemu posunu dôležitosti termínov, pretože
na rozdiel od pšenice zástavovitý list nemá
pre tvorbu úrody ani zďaleka taký význam
ako pri pšenici.
Pre jarný jačmeň sa často ukazuje ako kľúčová už T0 a T1 aplikácia. V T0 termíne na
náchylných odrodách sladovníckeho jačmeňa začínajú prvé výskyty múčnatky, hnedej
škvrnitosti a rhynchospóriovej škvrnitosti
a pri premeškaní T0 resp. T1 termínu je už následná eradikatívna účinnosť oneskoreného
fungicídu znížená. T1 aplikácia je nevyhnutná najmä v prípadoch zlého osevného postu-

Fungicídna ochrana obilnín v kocke

pu a najmä pri pestovaní jačmeňa po jačmeni, kedy výrazne narastá infekčný potenciál.
V prípade ozimného jačmeňa sa často v SR
v termínoch T1 a krátko po nich nevyskytujú nijaké choroby, najmä kvôli jeho skorému
a rýchlemu vývoju. Preto pri odolných odrodách ozimného jačmeňa sa pri jedinej fungicídnej aplikácii osvedčila najmä T2 aplikácia.
Kľúčový význam T2 aplikácie (s prípadným posunom smerom k T3 termínu) podčiarkuje aj
skúsenosť z posledných rokov, kedy krátko po
T2 termíne nastupuje v SR hlavný nápor huby
Ramularia collo-cygni, ktorá v posledných rokoch radikálne ukončuje vegetáciu dozrievajúcich jačmeňov, a to ozimných aj jarných.
T3 aplikácie pri ozimných a jarných jačmeňoch sú v podmienkach SR skôr výnimkou
pri veľmi vlhkom počasí. Keďže T3 aplikácia je
zameraná najmä na fuzariózu klasu, rozhodne
nepatrí do skupiny každoročne potrebných
aplikácií. Jej význam však môže byť kľúčový
najmä ak T2 aplikácia nebola z nejakých dô-

Správna otázka preto znie: Ktorý fungicíd je
v danej situácii najvhodnejší? Na túto otázku
je síce objektívna odpoveď, ale nie v jednotnom čísle. Ak odborník posúdi konkrétnu situáciu (lokalitu, odrodu, rastovú fázu, doterajší
a predpokladaný priebeh počasia, druhové
spektrum, štádium a rozsah infekcií patogénov v jednotlivých poschodiach porastu), do
úvahy prichádza vždy viacero (3–6) vhodných
fungicídov. Potom je už len otázkou ekonomiky, vybrať podľa ceny, alebo aj iných faktorov...
Hlavným mottom správnej fungicídnej ochrany je pravidelné sledovanie porastu, s ohľadom
na rastovú fázu, druhové spektrum a stupeň
rozvoja chorôb v poraste. Len aktuálna situácia
spolu s charakterom počasia a odrody určí, koľko fungicídnych ošetrení a v ktorých termínoch
bude potrebných. Preto dopredu plánované
stanovovanie „spôsobov“ alebo „technológií
ochrany“ podľa počtu fungicídnych ošetrení je
strieľanie do vetra. V jednom roku stačí jedno
fungicídne ošetrenie, v druhom sú málo aj dva.
A aký bude nasledujúci ročník? To nevie nikto!


Agromanuál • Regionálna príloha • Apríl 2011

17

Zamir
40 EW
registrovaný špecialista na klasové fuzáriá

Efektívna ochrana
obilnín s výbornou
ekonomikou je teraz
vo Vašich rukách...

Výhody použitia
• kombinovaný fungicíd proti všetkým významným
chorobám obilnín
• komplexná ochrana listov a klasov obilnín
• systémové a lokálne systémové pôsobenie prípravku

Účinné látky:

• preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok

133 g/l tebuconazole
267 g/l prochloraz

• dlhodobé pôsobenie

NOVÁ NOVÁ NOVÁ NOVÁ

www.agrovita.sk
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