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Čo môžete pre svoje porasty spraviť vy?
Starostlivo pripravovať a regulovať vaše po-
rasty počas vegetácie, či už výživou, chemic-
kou ochranou alebo regulátormi rastu. Po-
zorne sledovať stav vašich porastov obilnín 
v záverečných etapách vegetácie. Nenechať 
sa prekvapiť, ako to bolo minulý rok s epidé-
miou hrdze plevovej. A nespoliehať sa na ná-
hodu, že možno nebude vhodné obdobie pre 
klasové choroby. Šťastie praje pripraveným!

A čo môže pre vás urobiť spoločnosť 
ADAMA?
Sú to predovšetkým naše užitočné a funkčné 
riešenia. Naše špičkové produkty i produkty ce-
novo menej náročné, naše odborné poraden-
stvo zosobnené v tíme terénnych pracovníkov, 
ktorí prešli krstom výroby a môžu vám odo-
vzdať nielen svoje skúsenosti, ale aj skúsenosti 
kolegov z iných regiónov Slovenska či sveta.

Novinka roku 2015 pre reguláciu porastov
Vo svete inovácií, kde sa čoraz ťažšie nachá-
dzajú nové a funkčné účinné látky, je priestor 
pre vylepšenia napr. vo formulácii produktu. 
Typickým príkladom takéhoto zlepšenia je 
náš nový regulátor rastu a vývinu obilnín 
Optimus. Obsahuje dobre známu účinnú lát-
ku z iného originálneho produktu, čo je však 
iné, je to optimalizovaná koncentrácia účin-
nej látky a nová, tzv. E3 formulácia, ktorá prí-
pravku zabezpečuje predovšetkým výnimoč-
ne vysoké využitie účinnej látky, jej rýchlejší 
príjem do rastliny a ochranu pred nepriazni-
vými vonkajšími podmienkami a rýchly roz-
vod v systéme.

Pri očakávanom prípadnom suchšom a tep-
lejšom období odporúčame rozdeliť plnú re-
gistrovanú dávku 0,4–0,45 l/ha na dve čiast-
kové, napr. 2× 0,2–0,25 l/ha, pričom prvá časť 
sa aplikuje na začiatku aplikačného okna, 
napr. aj s herbicídnym ošetrením, príp. pre-
ventívnym fungicídnym ošetrením. Prípadná 
druhá časť sa použije na základe dosiahnuté-
ho výsledku prvou aplikáciou.

Vychovali ste porast do „dospelosti“ 
a čo s ním?
Prichádza obdobie, keď vaše porasty treba 
ochrániť pred poslednými čiastočne ovplyv-
niteľnými nástrahami, klasovými chorobami 
a chorobami horných listov.

Pre pokojnejší spánok a ZA MI(E)R  
vo vašej duši
Za roky svojej púte po slovenskom pesticíd-
nom trhu náš špecialista na klasové choroby 
Zamir 40 EW v konkurencii top produktov 
svetových firiem zaujal postavenie, ktoré mu 
právom náleží. Zaslúžil sa o to svojou univer-
zálnosťou použitia nielen v obilninách, ale aj 
slnečnici a v iných štátoch EU (DE) aj v repke 
olejnej. Napriek širokému aplikačnému oknu 
(od štádia plného odnožovania až do plné-
ho kvitnutia obilniny BBCH 25–65) a spo-
menutej univerzálnosti produktu (od steb-
lolamu cez septórie, múčnatku či hrdze až 
po klasové fuzáriá), potenciál prípravku, daný 
vhodnou kombináciou aj pomerom účinných 
látok (prochloraz a tebuconazole) predur-
čujú Zamir 40 EW prednostne pre závereč-
né ošetrenia, na ochranu zástavového lis-
tu a klasu obilnín. Najefektívnejším časom 
na zásah proti klasovým fuzáriám je obdobie 
od začiatku do plného kvitnutia obilni-
ny (BBCH 61–65), kedy sú najcitlivejšie voči 
infekcii. Ošetrenie prípravkom Zamir 40 EW 
v tomto čase nespôsobuje fytotoxicitu. Re-
gistrovaná dávka prípravku v pšenici ozimnej 
je 1,0 l/ha, v jačmeni jarnom 1,25 l/ha.

Zásahy pred alebo po uvedenom termíne 
strácajú na účinnosti voči fuzáriám, avšak 
jeho použitie aj mimo „fuzariózneho“ obdo-
bia chráni porast pred čoraz nebezpečnejší-
mi a neočakávanými výskytmi hrdzí, neprí-
jemnými septóriami či čerňami.

Využite partnerstvo fungicídu a univerzál-
nej pomocnej látky v užitočnom a zvýhod-
nenom balíku Zamir 40 EW + Agrovital (40 
+ 10 l) a ušetrite až 10 % oproti sólo nákupu 
jednotlivých prípravkov.

Prečo práve tento balík?
Spája v sebe výborné fungicídne vlastnosti prí-
pravku Zamir, ktorý chráni vaše porasty proti 
najnebezpečnejším chorobám tohto obdobia 
a univerzálne schopnosti prírodnej živice v prí-
pravku Agrovital, ktorý zabezpečí ešte lep-
šie rozprestretie postrekovej kvapaliny, jeho 
prichytenie na ošetrovanej ploche a ochra-
nu prípravku pred nepriaznivými vonkajšími 
podmienkami (napr. UV žiarenie, zrážky, od-
par atď.). Pre prípad zhoršenia podmienok 
zberu počas žatvy použite Agrovital oddelene 

od Zamiru, v termíne krátko pred plánovaným 
zberom porastu, v záujme zachovania čo naj-
lepších kvalitatívnych parametrov zberanej 
obilniny (napr. lepok, sklovitosť, dusíkaté látky 
atď.). Zároveň dosiahnete za týchto podmie-
nok možnosť skoršieho pokračovania žatvy 
za nižších zberových vlhkostí a nižších strát.

Nová registrácia fungicídu  
Orius 25 EW .
Významným úspechom pre spoločnosť  
ADAMA v uplynulej sezóne sa stalo rozšírenie 
registrácie klasického triazolového fungicídu 
Orius 25 EW v obilninách i repke. V obilni-
nách to znamená rozšírenie použitia do raže 
a ovsa a zároveň rozšírenie spektra účinku 
o klasové fuzáriá v dávke 1,0 l/ha, čo je najvyš-
šia registrovaná koncentrácia tebuconazolu 
(250 g/l) na trhu proti chorobám horných lis-
tov a klasu. Využite koncentrované a cenovo 
výhodné riešenie aj v extenzívnejších pod-
mienkach pestovania. V balíku Leander + 
Orius 25 EW (20 + 20 l) s 5% zvýhodnením 
dostanete naraz dva špičkové produkty.

TM prípravku Leander + Orius 25 EW (0,4–0,5 
+ 0,4–0,5 l/ha) je vhodný predovšetkým do jač-
meňov a tvrdých jarných pšeníc s dôrazom 
na riešenie škvrnitostí a silného tlaku múčnatky 
s excelentným STOP efektom Leanderu.

Viac informácií o použití našich prípravkov 
sa dozviete na našej novej webovej stránke  
www.adama.com.

S prípravkami ADAMA vám želáme úspešné za-
vŕšenie vášho celoročného úsilia.



Zamir - strecha fungicídnej ochrany
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Slovensko

Očakávania všetkých článkov obilninárstva, od pestovateľov cez spracovateľov 
až po obchodníkov, s prichádzajúcim záverom vegetácie sú každoročne vysoké . 
Menia sa trendy, podnebie, politici, ale jedno zostáva, záujem o kvalitný tovar 
v dostatočnom množstve . Kedy inokedy úspešne zavŕšiť celoročnú snahu, ak nie 
v období pred záverom vegetačnej sezóny .



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

Zamir 40 EW
registrovaný špecialista 
na klasové 
fuzáriá

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

Balenie: 5 l

Účinné látky: 
133 g/l tebuconazole
267 g/l prochloraz

Zamir 40 EW je fungicíd vyvinutý pre pestovateľov obilnín, ktorí 
požadujú zdravé zrno bez kontaminácie mykotoxínmy. Zamir 
40 EW prináša dva rozdielne mechanizmy účinku proti všetkým 
dôležitym chorobám klasu obilnín. Zvyšuje výnos a kvalitu Vašej 
produkcie za miernu cenu.
•  kombinovaný fungicíd proti všetkým významným chorobám obilnín
•  komplexná ochrana listov a klasov obilnín
•  znižuje výskyt fuzarióz v klase v pokusoch v priemere o 78%
•  systémové a lokálne systémové pôsobenie prípravku
•  preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
•  dlhodobé pôsobenie
•  záverečná poistka vašej investície
•  formulácia na báze repkového oleja šetrná voči ošetrovanej plodine
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Bontima® - pre zdravší a vitálnejší jačmeň

Od tejto sezóny prichádza na slovenský 
trh dlho očakávaná novinka fungicíd Bon-
tima, ktorý prináša nové možnosti v oblas-
ti ochrany jačmeňa. Bontima predstavuje 
vďaka svojmu zloženiu produkt novej ge-
nerácie, ktorý zaručuje kvalitné, spoľahlivé 
a dlhodobé riešenie všetkých dôležitých 
chorôb jačmeňa. Prípravok neobsahuje tria-
zoly ani strobiluríny a je preto kľúčom k an-
tirezistentnej ochrane jačmeňa. Popritom 
má priaznivý vplyv na kvalitatívne paramet-
re produkcie, ktoré pomáhajú zlepšiť zisko-
vosť tejto plodiny. 

Bontima obsahuje dve účinné látky s rôz-
nym mechanizmom pôsobenia: isopyrazam 

a cyprodinil, ktoré boli skombinované v ide-
álnom pomere výhradne pre ochranu jač-
meňa.

Isopyrazam - rýchly, efektívny 
a dlhodobý účinok
Isopyrazam patrí do skupiny karboxamidov, 
ktoré sú vzhľadom k spôsobu účinku nazý-
vané tiež SDH inhibítory (inhibítory sukcinát-
dehydrogenázy). Isopyrazam je mimoriadne 
účinný pretože pôsobí preventívnym ochran-
ným spôsobom. Vyniká vysokou účinnosťou 
proti listovým škvrnitostiam jačmeňa, múč-
natke trávovej a hrdze jačmennej. Výnimočný 
efekt isopyrazamu vytvára takzvaná „Duosafe 
technológia“. Ihneď po aplikácii isopyrazam 

rýchlo preniká do voskovej vrstvy listu, pev-
ne sa na ňu naviaže a poskytuje dlhotrvajúcu 
ochrannú bariéru proti napadnutiu choroba-
mi. Druhý efekt „Duosafe technológie“ spočíva 
v eliminácii škodlivého patogéna. Len čo spóra 
dopadne na list a začne klíčiť, isopyrazam je sil-
ne priťahovaný k miestu pôsobenia hubového 
patogéna (isopyrazam tieto miesta ľahko „vy-
hľadáva“), pevne sa na patogén naviaže a vzá-
pätí definitívne vypne tvorbu energie škod-
livého činiteľa. Isopyrazam dokáže odolávať 
meniacim sa poveternostným podmienkam 
ako je silný dážď, vysoké teploty a UV žiarenie. 
Jeho účinok umožňuje porastu jačmeňa do-
siahnuť plnohodnotný fotosyntetický poten-
ciál a maximalizuje produkciu energie. 

Cyprodinil - významný element 
v boji proti chorobám jačmeňa
Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselín. 
Do rastliny preniká prostredníctvom listov už 
v priebehu 2 hodín po aplikácii. Po uplynutí 
tejto doby nemôže byť účinná látka zmytá 
dažďom. V rastline sa účinná látka pohybuje 
translaminárne a akropetálne. Cyprodinil je 
takisto dôležitým prvkom v prevencii proti 
vzniku rezistencie. 

Bontima®
Pre zdravší a vitálnejší  
jačmeň
Ing. Ján Murín; Syngenta Slovakia s.r.o.

Požiadavky na vyššiu úrodu a lepšiu kvalitu súčasne spolu s obavami zo zníže-
nej účinnosti terajších prípravkov intenzívne volajú po inováciách vo fungicíd-
nych technológiách pre ochranu jačmeňa . Popri bežne vyskytujúcich sa choro-
bách dochádza v poslednom období aj k pomerne rýchlemu šíreniu v minulosti 
menej významných chorôb ako je ramuláriová škvrnitosť alebo čoraz častejšie 
sa vyskytujúca fyziologická škvrnitosť listov . Používaním stále rovnakých účin-
ných látok sa pozvoľna vytvára odolnosť voči hnedej a rynchospóriovej škvr-
nitosti . To sa prejavuje zníženou účinnosťou niektorých kľúčových účinných 
látok . Čoraz častejšie sa objavujú obavy zo vzniku rezistencie voči triazolom 
a strobilurínom .



Bontima® - pre zdravší a vitálnejší jačmeň

•  Unikátna kombinácia účinných látok 
sformulovaná výhradne pre jačmeň

•  Technológia Duosafe - silné priľnutie 
k voskovej vrstve a patogénovi

•  Výnimočne dlhodobo zdravý porast

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. www.syngenta.sk

TM
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Praktické použitie prípravku  
v jačmeni 
Fungicíd Bontima patrí do intenzívnych tech-
nológii pestovania jačmeňa ozimného a jar-
ného. V týchto technológiách sa zvyčajne 
využíva preventívna aplikácia fungicídov. 
Snahou pestovateľa je udržať porast v čo naj-
lepšej kondícii, aby boli vytvorené optimálne 
podmienky pre dosiahnutie maximálnej úro-
dy a kvality jačmeňa.

Bontima sa odporúča aplikovať na začiat-
ku infekcie, keď je jačmeň v rastovom štá-
diu na začiatku predlžovania stebla najne-
skôr však do štádia začiatku kvitnutia, kedy 
sú už prvé peľnice viditeľné. Základným 
fungicídom pre prvú T1 aplikáciu je prí-
pravok Stereo v dávke 1,6–2,0 l/ha v tank-
-mix kombinácii s morforegulátorom Mod-
dus v dávke 0,3–0,4 l/ha pre jačmeň jarný, 
resp. 0,6–0,8 l/ha pre jačmeň ozimný. Ná-
sledne pre T2 fungicídne ošetrenie sa 
odporúča fungicíd Bontima 1,6–2,0 l/ha. 
Vždy je potrebné sledovať aktuálny stav 
porastu, poveternostné podmienky a tlak 
chorôb. V systéme dvoch fungicídnych ošet-
rení vykazuje prípravok Stereo dostatočne 
silný, v prípade potreby kuratívny/eradikatív-
ny účinok a následné ošetrenie fungicídom 
Bontima zaistí kvalitnú a dlhodobú ochranu 
porastu jačmeňa proti veľmi širokému spek-
tru chorôb jačmeňa ako sú: hnedá škvrnitosť, 
ramuláriová škvrnitosť, rynchospóriová škvr-
nitosť, múčnatka trávová, hrdza jačmenná 
alebo fyziologické škvrnitosti listov.

Cieľom druhej aplikácie je čo najdlhšie za-
chovanie rastliny na vysokom stupni asimi-
lácie, teda dlhodobo chrániť a udržať zelenú 
listovú plochu. V intenzívnych technológi-
ách je potrebné vyhnúť sa kuratívnym alebo 
eradikatívnym zásahom a snažiť sa aplikovať 
fungicídy predovšetkým preventívne.

Ak je signalizovaný vysoký tlak chorôb 
je vhodné skrátiť interval medzi prvým 
a druhým ošetrením a použiť vyššiu dávku 
fungicídu Bontima (1,8–2,0 l/ha). V prípade 
voľby jednej sólo aplikácie prípravku Bon-
tima sa odporúča ošetrenie vo fáze BBCH 33 
(podľa tlaku chorôb) v plnej dávke 2,0 l/ha 
pre maximálny fungicídny efekt a dlhodo-
bosť účinku.

Maximálne využitie fungicídneho potenci-
álu sa dosiahne pri preventívnom použití 
prípravku. Pri takomto použití dokáže Bonti-
ma poskytnúť až 7 týždňov účinnej ochrany 
jačmeňa. Porast má po aplikácii prípravku 
Bontima preukázateľne zvýšenú úroveň asi-
milácie, čo pomáha rastlinám k zvýšeniu to-
lerancie k suchu a stresovým podmienkam, 
a má priaznivý vplyv na množstvo a kvalitu 
úrody.
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Systemický fungicíd s preventívnym a kura-
tívnym účinkom vo forme kvapalného sus-
penzného koncentrátu pre riedenie vodou, 
určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa 
ozimného, jačmeňa jarného a repky ozimnej 
a repky jarnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka: Azoxystrobin 250 g/l

Upozornenie
SPe3  Z dôvodu ochrany vodných organiz-

mov udržiavajte medzi ošetrovanou 
plochou a povrchovými vodnými plo-
chami ochranný pás zeme v šírke 5 m.

PHO1  Prípravok je vylúčený z použitia vo 
vnútornej časti 2. ochranného pásma 
zdrojov podzemných vôd a povrcho-
vých vôd; ak nie je v konkrétnych prí-
padoch 2. ochranné pásmo rozdelené 
na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zá-
kaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Výrobca: NUFARM SAS, 28 Boulevard Caméli-
nat, BP75, 92233 Gennevilliers Cedex, FRANCE
Držiteľ autorizácie: NUFARM GmbH & Co 
KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko
Poverený zástupca: F&N Agro Slovensko 
s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tazer® je ochranná známka firmy NUFARM
Číslo autorizácie ÚKSÚP: 14-02-1475
Balenie: 1 l a 5 l HDPE fľaša, 10 l HDPE kanister 

Pôsobenie prípravku
Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej 
skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové 
deriváty). Účinná látka má translaminárny 
a lokálno-systémový účinok. Mechanizmus 
účinku spočíva v inhibícii transportu elektró-
nov pri dýchaní mitochondrií. Tento mecha-
nizmus účinku umožňuje použiť prípravok 
proti chorobám, pri ktorých bola zazname-
naná znížená citlivosť k iným skupinám účin-
ných látok v dôsledku rezistencie. Preven-
tívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola 
vykonaná pred alebo na začiatku infekcie.

Azoxystrobin pôsobí proti širokému spektru 
hubových patogénov a vyznačuje sa dlho-
dobým účinkom. To umožňuje v závislosti od 
prírastkov listov a od infekčného tlaku zabrá-
niť novej infekcii po dobu 3–8 týždňov. Azo-
xystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú 
dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). 

Tento efekt sa významne prejavuje tak, že 
rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne 
ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen 
nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale 
aj vyššia kvalita zrna.

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok aplikujte preventívne alebo na za-
čiatku výskytu choroby nasledovne:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,  
jačmeň jarný
Množstvo vody: 200–400 l/ha
Maximálny počet aplikácií počas vegetačné-
ho obdobia: 2×
Interval medzi aplikáciami: 10–21 dní
Proti fuzariózam klasov aplikujte prípravok 
od začiatku kvitnutia, keď sú prvé peľnice 
viditeľné (BBCH 61) až po koniec kvitnutia, 
keď sú všetky klásky kompletne rozkvitnuté, 
ale niektoré peľnice sú zaschnuté (BBCH 69).
Proti ostatným chorobám obilnín ošetrujte 
od začiatku predlžovania stebla, kedy sú už 
odnože vzpriamené, 1. internódium sa začí-
na predlžovať a vrchol klasu je min. 1 cm nad 
odnožovacím uzlom (BBCH 30) až do štádia 
konca klasenia, keď je už klas celkom vyras-
tený (BBCH 59).

Repka ozimná, repka jarná
Množstvo vody: 200–500 l/ha
Maximálny počet aplikácií počas vegetačné-
ho obdobia: 1×1 l
Prípravok aplikujte na jar v čase kvitnutia, od 
štádia kedy je 10 % kvetov v hlavnom strap-
ci otvorených a hlavný strapec sa predlžuje 
(BBCH 61) až do konca kvitnutia (BBCH 69).

Informácie o možnej fytotoxicite, 
odrodovej citlivosti a všetkých  
ďalších priamych a nepriamych  
nepriaznivých účinkoch na rastliny 
alebo rastlinné produkty
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych a ne-
priamych nepriaznivých účinkoch na rastliny 
alebo rastlinné produkty nie sú známe. Nie-
ktoré odrody jabloní sú citlivé na tento prí-
pravok, preto by nemal byť použitý v dobe, 
keď hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej 
zmesi na jablone rastúce v blízkosti ošetro-
vanej plochy obilnín. Postrekovač, ktorý bol 
použitý na aplikáciu prípravku, by nemal byť 
použitý na ošetrenie jabloní.

Opatrenia proti vzniku rezistencie
Účinná látka azoxystrobin patrí podľa FRAC do 
skupiny C3: kód 11 medzi tzv. QoI fungicídy, 
s vysokým rizikom vzniku rezistencie. Pre zní-
ženie rizika vzniku rezistencie, prípravok Ta-
zer 250 SC používajte preventívne. Dodržujte 
dávku prípravku a maximálny počet aplikácií 
za vegetačnú sezónu! V prípadoch, kedy je 
na ničenie ochorenia potrebné vykonať viac 
ošetrení počas jedného vegetačného obdo-
bia, použite prípravky s iným mechanizmom 
účinku. Pri dodržaní zásad správnej poľnohos-
podárskej praxe a antirezistentnej stratégie je 
riziko vzniku rezistencie minimalizované.

Vplyv na následné,  
náhradné a susediace plodiny
Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úle-
tom postrekovej kvapaliny zasiahnuté sused-
né ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty 
a okolité pozemky.
Použitie prípravku nemá negatívny vplyv a ani 
obmedzenia pre následné a náhradné plodiny. 

Príprava postrekovej kvapaliny 
a zneškodnenie obalov
Odmerané množstvo prípravku vlejte do 
nádrže postrekovača naplnenej do polovi-
ce vodou a za stáleho miešania doplňte na 
požadovaný objem. Prázdny obal z tohto 
prípravku vypláchnite vodou a to buď ruč-
ne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom 
zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. 
Výplachovú vodu vlejte do nádrže postre-
kovača a obal odovzdajte vášmu zmluvné-
mu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber 
a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri-
pravte len také množstvo postrekovej kva-
paliny, ktoré spotrebujete.

Čistenie aplikačného zariadenia
Ihneď po skončení postreku musia byť aké-
koľvek stopy prípravku odstránené z mieša-
cej nádrže a postrekovača podľa nasledujú-
ceho postupu:
1)  Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, 

ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou 
objemu nádrže postrekovača).

2)  Vypustite oplachovú vodu a celé zariade-
nie znovu prepláchnite čistou vodou (štvr-
tinou objemu nádrže postrekovača), prí-
padne s prídavkom čistiaceho prostriedku 
alebo sódy (3% roztokom). V prípade po-
užitia čistiacich prostriedkov postupujte 
podľa návodu na ich použitie.

3)  Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dva-
krát.

4)  Trysky a sitká musia byť čistené oddelene 
pred zahájením a po ukončení preplacho-
vania.



Skrátená etiketa - Tazer® 250 SC

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba

jačmeň jarný
jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnistosť 
jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov

0,8 l 35 dní

pšenica ozimná
múčnatka trávová, hrdza ražná, septorióza plevová, 
septorióza pšenice, fuzariózy klasov

0,8 l 35 dní

repka jarná, repka ozimná pleseň sivá, čerň repková, biela hniloba 1,0 l 66 dní
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Mystic obsahuje systémovo pôsobiacu účin-
nú látku tebuconazole (250 g/l), ktorá inhi-
buje klíčenie spór a blokuje rast mycélia na-
sledovných hubových patogénov: múčnatka 
trávová, septoriózy, hrdze a fuzariózy klasov 
ozimnej pšenice a fómové černanie stoniek 
repky ozimnej. Morforegulačný účinok tebu-
conazolu je prínosom pre oz. pšenicu a hlav-
ne pre repku ozimnú z hľadiska cieleného 
rastu zosilnených rastlín s odolnosťou voči 
vonkajším vplyvom a z pohľadu pozitívneho 
ovplyvnenia úrodotvorných prvkov.

Novým systémovým fungicídnym príprav-
kom zo skupiny strobuilurínov, určeným 
na ošetrenie pšenice ozimnej, oz. a jarného 
jačmeňa, ako aj oz. a jarnej repky je Tazer 
250 SC (účinná látka azoxystrobín 250 g/l). 
Vyniká tým, že ním ošetrené porasty obil-
nín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green 

efekt). Vyznačuje sa dlhodobým účinkom: za-
braňuje novej infekcii po dobu 3–8 týždňov. 
Tazer 250 SC spoľahlivo rieši všetky význam-
né listové choroby a choroby klasov ozim-
ných aj jarných obilnín, v repkách pleseň 
sivú, čerň repkovú a bielu hnilobu. Partner 
do tank-mixu s Mysticom.

Širokospektrálnym trojzložkovým fungicí-
dom určeným na ochranu ozimnej pšenice, 
ozimného a jarného jačmeňa je Rombus 
Trio. Má vynikajúci preventívny, kuratívny 
a eradikatívny účinok vďaka účinným látkam 
spiroxamine, tebuconazole a triadimenol, 
ktoré pôsobia jednotlivo a cielene, zároveň aj 
komplexne, využívajúc synergického účinku 
na hubové choroby. Rombus Trio je spoľahli-
vým riešením múčnatky, hrdzí a septorióz 
oz. a jarnej pšenice, ako aj múčnatky, hnedej 
a rynchospóriovej škvrnitosti oz. a jarného 

jačmeňa. Okrem toho je obľúbeným príprav-
kom vinohradníkov v boji proti múčnatke 
viniča. Rombus Trio zabezpečuje tzv. “Stop 
Efekt“, t.j. jav, ktorý sa nazýva tiež efektom 
spálenia spór a má veľký význam v boji pro-
ti múčnatke trávovej - patogénovi s veľmi 
rýchlym nástupom a rozvojom infekcie. Účin-
ná látka spiroxamine pozitívne ovplyvňuje 
príjem azolov (tebuconazole a triadimenol) 
a ich rozmiestnenie v listových pletivách. 
Tento tzv. “sánkový efekt“ zvyšuje príjem 
účinných látok pletivami a podstatne znižuje 
riziko ich zmytia následnými zrážkami.

Spoločnosť F&N Agro ponúka tiež možnosti 
lacného fungicídneho ošetrenia obilnín kon-
taktným prípravkom Penncozeb 75 WG pro-
ti septoriózam a hrdziam. Penncozeb 75 WG 
predstavuje novú formuláciu známej účinnej 
látky mancozeb vo forme vodou dispergo-
vateľných granúl, čo zlepšuje hygienu práce 
s týmto prípravkom.



Fungicídna ochrana
Ďalší krok pred úspešnou žatvou
Ing. Ladislav Závodský; F&N Agro Slovensko s.r.o.

Jarné fungicídne ošetrenie obilnín a repky je nevyhnutným opatrením agronó-
ma na zúročenie vstupov vrátane osiva, hnojív a herbicídov . Spoločnosť F&N 
Agro vám prináša fungicídne prípravky na ochranu proti hubovým chorobám 
k zaisteniu stabilných úrod a kvality vypestovanej produkcie .

Osvedčená preventívna medicína

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

Kyzeková Barbora
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk

Dobrovodský Juraj
0948 979 399
dobrovodsky@fnagro.sk

Závodský Ladislav
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk

Konzultujte s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia!

Penncozeb® 75 WG
Postrekový fungicídny prípravok 
určený na ochranu pšenice jarnej, 
pšenice ozimnej, zemiaka, jablone 
a cibule.

Prolectus®

Fungicíd určený proti hubovým 
chorobám vo viniči, zelenine, jahodách, 
broskyniach a nektarinkách.

Tazer® 250 SC
Fungicíd s preventívnym a kuratívnym 
účinkom na ochranu pšenice, jačmeňa 
a repky proti hubovým chorobám.

NOVINKY

Mystic®

Postrekový fungicídny prípravok 
na ošetrenie pšenice ozimnej proti 
hubovým chorobám a na ošetrenie 
repky ozimnej.

Nando® 500 SC
Postrekový fungicídny prípravok 
určený na ošetrenie zemiakov proti 
plesni zemiakovej.

Rombus® Trio
Systémový kombinovaný fungicíd 
určený na ochranu pšenice a jačmeňa 
proti hubovým chorobám a viniča proti 
múčnatke.

Cuproxat® SC
Meďnatý fungicíd určený na 
ochranu viniča, chmeľu, broskýň 
a rajčiakov proti hubovým 
chorobám.

03_15_INZERAT_fungicidy_186x125mm_agromanual_fnagro.indd   1 23.3.2015   11:46
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Postrekový fungicídny prípravok v úprave 
suspenznej emulzie, určený na ochranu rep-
ky ozimnej, pšenice ozimnej a pšenice jarnej 
proti hubovým chorobám

Účinné látky:  Tetraconazole 62,5 g/l 
Chlorothalonil 250 g/l

Upozornenie
SPe 3  Z dôvodu ochrany vodných organiz-

mov udržiavajte medzi ošetrovanou 
plochou a povrchovými vodnými plo-
chami ochranný pás zeme v dĺžke 15 m.

PHO3  Používanie prípravku je vylúčené 
v 1. ochrannom pásme vodných zdro-
jov. Prípravok je vylúčený z použitia vo 
vnútornej časti 2. ochranného pásma 
zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je 
v konkrétnych prípadoch 2. ochranné 
pásmo rozdelené na vnútornú a von-
kajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 
2. ochranné pásmo).

Výrobca: ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San 
Siro - Edificio D - ala 3 Via Caldera, 21, 20153 
Milano, Taliansko, tel: 0039 (0)2 4090 1276
Držiteľ autorizácie: ISAGRO S.p.A., Centro 
Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 Via Calde-
ra, 21, 20153 Milano, Taliansko, tel: 0039 (0)2 
4090 1276
Poverený zástupca: Agro Aliance SK, s.r.o., 
ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046 5400 501
Eminent® Star je registrovaná ochranná 
známka firmy ISAGRO S.p.A., Taliansko
Registračné číslo ÚKSÚP: 14-02-1474
Veľkosť obalu: 1 l HDPE COEX fľaša; 5 l HDPE 
COEX kanister

Pôsobenie prípravku 
Eminent Star je fungicídny prípravok vo for-
me suspenznej emulzie na ochranu repky 
ozimnej proti bielej hnilobe, černi repko-
vej, plesni sivej, na ochranu pšenice ozim-
nej a pšenice jarnej proti múčnatke trávovej, 
septoriózam, hrdziam. Tetraconazole je širo-
kospektrálna systémová fungicídna účinná 
látka s preventívnym, kuratívnym a eradika-
tívnym účinkom. Patrí do chemickej skupiny 
triazolov, podskupiny DMI (SBI trieda 1), ktoré 
inhibujú biosynézu sterolu (SBI) so stredným 
rizikom vzniku rezistencie. Metabolickou ces-
tou bráni tvorbe sterolov v bunkách patogé-
nov. Tým pôsobí na vegetatívne formy húb 
a blokuje rast mycélia patogénov, a to zvon-
ku i vnútra ošetrenej rastliny. Prípravok má 
dlhú ochrannú dobu. 

Chlorothalonil je širokospektrálna kontakt-
ná fungicídna účinná látka s dlhodobým re-
ziduálnym účinkom. Vznik hubovej infek-
cie obmedzuje v podobe ochrannej bariéry 

na povrchu rastlín. Chlorothalonil je inhibítor 
ovplyvňujúci rôzne enzýmy a metabolické 
procesy húb a má nízke riziko vzniku rezis-
tencie. Inhibuje klíčenie spór a je jedovatý 
pre bunkové membrány húb.

Návod na použitie

Plodina Škodlivý  
organizmus
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pšenica ozimná, 
pšenica jarná

múčnatka trávová, 
septoriózy pšenice, 
hrdze

2,0 l 42

repka ozimná 
biela hniloba, čerň 
repková, pleseň sivá

2,0 l 42

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok aplikujte maximálne 1× za vegetá-
ciu. Aj keď má Eminent Star aj kuratívne účin-
ky, používajte ho najmä preventívne alebo 
v skorých štádiách vývoja chorôb v súlade 
s odporúčaniami anti-rezistentenej stratégie.

Pšenica ozimná a pšenica jarná
Dávka vody: 200–400 l/ha. 
Ošetrujte od ukončenia predlžovania stebla 
až do konca kvitnutia (BBCH 40–69) v dáv-
ke 2,0 l/ha.

Repka ozimná
Dávka vody 300 l vody. 
Ošetrujte od štádia vytvorenia kvetných pu-
peňov stále obkolesených listami (BBCH 50) 
do štádia, kedy 50 % šešúľ dosiahlo konečnú 
veľkosť (BBCH 75) v dávke 2,0 l/ha.

Zabezpečte dostatočné pokrytie porastu po-
strekovou kvapalinou. Odporúčame použiť 
zmáčadlo Silwet Star alebo Designer.

Odolnosť proti zmytiu dažďom vzniká 
po 2–4 hodinách od aplikácie. 

Informácie o možnej fytotoxicite, 
odrodovej citlivosti a všetkých ďa-
ľších priamych a nepriamych nepri-
aznivých účinkoch na rastliny alebo 
rastlinné produkty 
Pri prípravku Eminent Star nebola zazname-
naná fytotoxicita na ošetrovaných plodinách. 
Neexistujú žiadne obmedzenia pre násled-
né plodiny. Prípravok nemá negatívny vplyv 
na užitočné a iné necielené organizmy. Za-
bráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné 
plodiny, rybníky, vodné cesty alebo priekopy. 

Opatrenia proti vzniku rezistencie
Možný vznik rezistencie obmedzte strieda-
ním prípravkov s odlišným mechanizmom 
účinku alebo miešaním tank mix zmesí prí-
pravkov s odlišným mechanizmom účinku.

Vďaka dvom účinným látkam s odlišným me-
chanizmom účinku (systémovej a kontakt-
nej) je Eminent Star významným nástrojom 
v antirezistentnej stratégii pri používaní fun-
gicídov v ochrane rastlín.

Účinná látka tetraconazole je podľa spôsobu 
a cieľového miesta účinku G1 zaradená podľa 
FRAC do skupiny DMI (SBI: trieda I) inhibítory 
biosyntézy sterolu, FRAC kód 3, so stredným rizi-
kom vzniku rezistencie. Doposiaľ nebola zazna-
menaná žiadna odolnosť kmeňov patogénnych 
húb voči prípravkom s účinnou látkou tetra-
conazole. Podobne ako pri iných produktoch 
zo skupiny triazolov aj v tomto prípade existuje 
riziko vzniku odolnosti rás patogénnych húb. 

Účinná látka chlorothalonil je podľa spôsobu 
a cieľového miesta účinku zaradená do sku-
piny M - fungicídy so širokospektrálnym 
účinkom, FRAC kód M5, pre ktorú sa vznik 
rezistencie nepredpokladá.

Príprava postrekovej kvapaliny 
a zneškodnenie obalov
Pred aplikáciou zabezpečte dôkladné vyčiste-
nie a kontrolu kvality postrekovača. Odmerané 
množstvo prípravku vlejte do nádrže postre-
kovača naplnenej do polovice vodou a za stá-
leho miešania doplňte na požadovaný objem. 
Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vo-
dou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v pri-
miešavacom zariadení, ktoré je súčasťou po-
strekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže 
postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluv-
nému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber 
a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte 
len také množstvo postrekovej kvapaliny, kto-
ré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho 
použitia na iné účely!

Miešateľnosť
Eminent Star je miešateľný s mnohými fun-
gicídmi a insekticídmi používanými v obil-
ninách a repke ozimnej. Vždy skontrolujte 
fyzikálnu miešateľnosť prípravkov v malom 
množstve pred aplikáciou. Neprekračujte 
povolené dávkovanie. Prípravok Eminent 
Star nemiešajte s prípravkami, pri ktorých je 
v etikete zakázaná príprava tank mix zmesi.
Pri príprave zmesí je zakázané miešať kon-
centráty, prípravky vlievajte do nádrže po-
strekovača oddelene. Aplikačný roztok bez-
odkladne spotrebujte. Postrekovú kvapalinu 
miešajte až do úplného spotrebovania. Pri 
používaní zmesí sa riaďte najprísnejšími po-
kynmi z etikiet všetkých prípravkov použi-
tých v tank mix zmesi.



Skrátená etiketa - Eminent® Star

Firma:

Meno a 
priezvisko:

Adresa:

IČO: DIČ:

Tel.:

Podpis
Pečiatka

e-mail:

Počet ks:

Dňa:

Objednávací lístok
Záväzne si objednávame celoročné predplatné časopisu Agromanuál® na rok 2008*). 
Celorocne predplatne v SR: 1490 Sk + DPH (1773 Sk vrátane DPH), 10 čísiel, vrátane poštovného.

Objednávkový lístok zašlite 
poštou na adresu:

PROGARD, Mgr. Martin Majerský, 
Rezedová 4, 
821 01 Bratislava

Alebo faxom: 02/43 42 66 86

Alebo emailom: 
majersky@progard.eu

*) Časopis Agromanuál je možné objednať 
len vo forme celoročného predplatného. 
Príjem písomných objednávok na uvede-
nej adrese alebo faxom (02/43 42 66 86).

Záväzne si objednávame Prípravky na ochranu rastlín 2015.
Cena: € 21,00 - vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného.

Objednávací lístok zašlite 
poštou na adresu: 

PROGARD, s.r.o.
Rezedová 4
821 01 Bratislava
www.progard.eu

Alebo emailom: 
majersky@progard.eu

Prípravky na ochranu rastlín 2015

Dovoľujeme si Vám ponúknuť odbornú publikáciu 
Prípravky na ochranu rastlín 2015, z vydavateľstva 
Kurent, s.r.o. České Budějovice.

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, 
rasca, lúky a pasienky, trávniky, krmoviny. 
Rozsah: 244 strán, formát A4.

Cena: € 21,00 - vrátane DPH, 
poštovného na dobierku a balného.
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Okrem správneho zaradenia jačmeňa jar-
ného v osevnom postupe je treba zabezpe-
čiť kvalitnú prípravu pôdy, vyváženú výživu 
a dodržať optimálny termín sejby. Musíme 
však pružne reagovať na požiadavky trhu, 
teda na zmeny v odrodovej skladbe, z toho 
vyplývajúcu výšku a kvalitu úrody a tiež na 
požiadavky na zdravotnú nezávadnosť pro-
dukcie jačmeňa.

Pokus na porovnávanie odrôd
V rokoch 2011 a 2012 bol založený pokus na 
porovnávanie odrôd jačmeňa slovenského 
pôvodu, z rôznych období registrácie. Zara-
dených bolo 24 odrôd, po 8 z každej skupiny 
sladovníckej akosti: skupina A - odrody s vý-
berovou sladovníckou kvalitou, skupina B - 
odrody so sladovníckou kvalitou a skupina C 
- nesladovnícke odrody.

Vegetačné obdobie v pestovateľskom roku 
2011 bolo z hľadiska spadnutých zrážok 
značne vlhšieho charakteru a naopak v rok 
2012 mal charakter extrémne suchého roku. 
Priemerné teploty počas vegetácie jačmeňa 
v roku 2011 a 2012 zodpovedali dlhodobé-
mu normálu.

Úroda zrna
Najdôležitejší znak pri pestovaní jačmeňa je 
úroda zrna, ako komplexný znak tvorený nie-
koľkými prvkami úrodnosti, najmä počtom 
klasov na m2, počtom zŕn v klase a hmotnos-
ťou 1000 zŕn. V priemere pokusu v rokoch 
2011 a 2012 dosiahla úroda zrna 8,14 t/ha, 
keď v roku 2011 to bolo 9,02 t a v roku 
2012 7,26 t/ha, čo predstavuje 80,5 % relatív-
nych. Treba poznamenať, že uvádzané hod-
noty celkovej úrody sú vyššie, z dôvodu vy-
hodnotenia úrody zrna z experimentálnych 
parciel s menšou zberovou plochou, pre-
počítaním na t/ha. Medzi rokmi bol vysoko 
preukazný rozdiel, čo poukazuje na význam-
ný vplyv vegetačného ročníka na výslednú 
úrodu zrna.

Najvyššiu úrodu zrna dosiahol priemer od-
rôd zo skupiny A (8,16 t/ha), nasledoval prie-
mer odrôd skupiny C (8,15 t/ha) a skupiny B 
(8,12 t/ha). Medzi priemermi odrôd jednotli-
vých skupín boli minimálne rozdiely a tieto 
neboli štatisticky významné.

Zo skupiny sladovníckych výberových jač-
meňov (A) dosiahla najvyššiu úrodu zrna 
odroda Donaris (9,10 t/ha) a najnižšiu od-
rody Expres a Jubilant (zhodne 7,38 t/ha), 
takže rozptyl bol 1,72 t/ha. Zo skupiny B 
najvyššiu úrodu zrna dosiahla odroda Vla-

dan (9,25 t/ha) a najnižšiu odroda Novum 
(5,93 t/ha), takže rozptyl bol až 3,32 t/ha. 
Zo skupiny C najvyššiu úrodu zrna dosiahla 
odroda Pribina (9,08 t/ha) a najnižšiu odro-
da Slaven (5,28 t/ha), takže rozptyl bol do-
konca až 3,8 t/ha.

Počet klasov na m2

Pre tvorbu dobrej úrody zrna je veľmi dôle-
žitý znak počet klasov na 1 m2. V priemere 
pokusu v rokoch 2011 a 2012 dosiahol po-
čet klasov na 1 m2 hodnotu 588,5 ks, keď 
v roku 2011 to bolo 592,7 ks a v roku 2012 to 

Zmeny vo vybratých znakoch 
odrôd jačmeňa jarného
Ing. Michaela Benková, Ph.D.; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚRV Piešťany

Sladovnícky jačmeň je jednou z naj-
významnejších poľnohospodárskych 
plodín pestovaných na Slovensku . Je 
to dôsledok tradície pestovania ako aj 
dobrých pozícií slovenských sladovní 
na zahraničných trhoch, kde od roku 
1998 Slovenská republika zvyšuje 
a stabilizuje export sladu .
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Pri prvej vlne hybridov Optimum AQUAmax 
dosiahli vedci z DuPont Pioneer zásadný 
prielom. Tieto produkty ukázali svoju „bo-
jovnosť“ počas horúceho a suchého vege-
tačného obdobia roku 2012 s priemerným 
náskokom vo výnosoch 533 kg/ha v prostre-
dí s obmedzenou vlahou a 260 kg/ha v oblas-
tiach s priaznivými zrážkami.

„Uvedomujeme si, že musíme produkovať 
viac zrna s rovnakým množstvom vody alebo 
v niektorých prípadoch rovnaké množstvo 
zrna s menším množstvom vody,“ hovorí 
Jeff Schussler, manažér výskumu spoločnosti  
DuPont Pioneer. „Pokusné štúdie ukazujú 
zlepšenú produktivitu a efektívnosť využitia 
vody u hybridov Optimum AQUAmax v po-
rovnaní s ostatnými elitnými hybridmi.“

Zákazníci si pochvaľujú
Ak je akceptácia zo strany pestovateľov dob-
rým meradlom, hybridy Optimum AQUAmax 

dosahujú veľmi dobré známky. „Zaznamenali 
sme zvýšenú úroveň osvojenia týchto hyb-
ridov zákazníkmi,“ hovorí Jeremy Groe teke, 
manažér agronomického výskumu spoloč-
nosti DuPont Pioneer v USA. „Výkony do-
siahnuté počas sucha v roku 2012 vyvolali 
veľký záujem.“

„V roku 2014 sme mali tieto hybridy (P9175, 
P9241, P9911, P0216) vypredané ako prvé “ 
potvrdzuje Marek Jakubec, produktový ma-
nažér Pioneer HI-Bred Slovensko.

Zákazníci sledujú väčšiu stabilitu výnosov, 
bez ohľadu na poveternostné podmienky. 
„Výnosy kukurice môžu utrpieť aj v prípade 
kratších, prechodných období sucha,“ hovorí 
Schussler. „U hybridov Optimum AQUAmax 
sme pozorovali mechanizmy, ktoré pomá-
hajú rastline prekonať taký typ nedostat-
ku vlahy, akého sme boli svedkami na konci 
roku 2013.“

„Táto technológia funguje v každej oblasti 
pestovania kukurice, a to nielen v oblastiach 
náchylných na sucho,“ hovorí Groeteke. „Už 
štvrtý rok budeme zhromažďovať údaje, kto-
ré ukazujú osvedčené výkonnostné charak-
teristiky týchto hybridov.“

Súbor genetických znakov
Sucho môže nastať s rôznou závažnosťou 
kedykoľvek počas vegetačného obdobia. 
Pre zjednodušenie môžeme rozdeliť riziko 
sucha pre kukuricu do troch období: vege-
tatívny rast, kvitnutie a napĺňanie zrna. Hyb-
ridy Optimum AQUAmax sú vybavené me-
chanizmami, aby prekonali problémy, ktoré 
môžu spôsobiť nedostatok vlahy v každom 
z týchto období.

Namiesto hľadania jednej stratégie - ktorá 
môže fungovať len pri jednom druhu sucha 
- v hybridoch Optimum AQUAmax je zahrnu-
tých celý rad natívnych znakov, ktoré pomá-
hajú rastline znášať nedostatok vody. „Úspech 
vychádza zo skutočnosti, že sme sa nespo-
liehali iba na jediný mechanizmus proti su-
chu,“ hovorí Cory Mills, výskumník spoločnosti  
DuPont Pioneer z Garden City v štáte Kansas.

Gény nad zlato
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

Pestovatelia potrebujú nájsť spôsoby, ako vyrobiť viac kukurice a použiť pritom 
menej vody . Riešenim je identifikovať a začleniť pôvodné, vrodené gény, ktoré 
pomôžu rastlinám tolerovať nedostatok vlahy počas sucha a podávať výkony 
najproduktívnejších hybridov, keď je normálne počasie .

Technológia FAST umožňuje vedcom vyhodnotiť množstvo hybridov kukurice z hľadiska znakov, ktoré sú pre pestovateľov cenné

Hybridy Optimum® AQUAmax  
ponúkajú niekoľko mechanizmov, 

vďaka ktorým sa im darí  
v rôznych podmienkach .
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Jeden z kľúčových znakov v týchto hybridoch 
sa týka regulácie prieduchov, vďaka čomu sa 
výrazne lepšie využíva voda. Rastline to umož-
ňuje pokračovať vo fotosyntéze, zatiaľ čo os-
tatné hybridy už končia produktívny deň.

„Listy sa tak rýchlo nekrútia,“ poznamenáva 
Jakubec. „Rastlina naďalej vyrába cukry, ktoré 
podporujú rast a výnosy. Nepotrebujete počí-
tač, aby ste to videli; je to zrejmé, keď môžete 
porovnať hybridy jeden vedľa druhého.“

Reprodukčná fáza
Hybridy Optimum AQUAmax majú v streso-
vých situáciách aj rovnomernejšie vyháňanie 
blizien a ich vymetanie. „Stresovaná kukurica 
má sklony k zhoršenému vyháňaniu blizien, 
ale lepšia produktivita pri využití vody zna-
mená, že rastliny v kritickej dobe aj naďa-
lej kladú väčší dôraz na vyháňanie blizien 
a tvorbu peľu,“ hovorí Groeteke.

Ďalším dôležitým znakom je silný a agre-
sívny vývin koreňov, ktoré dosahujú vlahu 
hlbšie v pôdnom profile. „Len pár milimet-
rov hĺbky koreňov navyše dokáže priniesť 
o 300 kg vyššie výnosy na hektár,“ hovorí 
Schussler. „Môže to predstavovať obrovský 
rozdiel v produktivite.“

Pri strese vyskytujúcom sa neskoro vo vege-
tačnom období, ako tomu bolo na mnohých 
poliach v roku 2013, tieto hybridy pokračujú 
v tvorbe zrna. „Rastlina zostáva dlhšie zelená, 
stonka privádzajúca asimiláty je živá, plnenie 
zrna naďalej pokračuje a výnosy sú zachova-
né,“ hovorí Marek Jakubec.

„Sme svedkami takmer normálneho výkonu 
rastlín po dlhšiu dobu, a to aj keď podmienky 
nie sú priaznivé,“ dodáva Groeteke.

Široká oblasť adaptácie
Prirodzené znaky umožňujú hybridom Opti-
mum AQUAmax uspieť v rozmanitých pod-
mienkach. „Vykazujú úžasnú odolnosť v rôz-
nych prostrediach,“ poznamenáva Groeteke.

To preto, že sú testované vo výskumných 
pracoviskách po celých štátoch a na stani-
ciach v Európe pred tým, než sú ponúknuté 
pestovateľom.

„Hybridy Optimum AQUAmax sú šľachtené 
a testované v mnohých scenároch so su-
chými podmienkami,“ hovorí Mills. „Reakciu 
na nedostatok vody ovplyvňuje množstvo 
rôznych faktorov. Vyvíjame hybridy, ktoré 
podávajú výkony v situáciách, ktoré sú spo-
ločné pre rôzne zemepisné oblasti.“

Azda jedným z najprekvapujúcejších výsled-
kov pre niektorých pestovateľov je, ako sa 
týmto hybridom darí so zavlažovaním. Pro-
dukty Optimum AQUAmax majú vo väčšine 

prípadov lepšie výnosy ako ostatné elitné 
hybridy.

„Náš výskum na zavlažovaných poliach nám 
poskytuje skvelé informácie o tom, ako spra-
vovať obmedzené zásoby vody,“ hovorí Mills. 
„To pomáha zákazníkom získať maximum 
z nedostatočných zásob vody.“

Či prší alebo svieti slnko
Tieto výsledky ukazujú, že produktom Op-
timum AQUAmax sa darí v rôznych pro-
strediach, vrátane strednej Európy, kde sú 
častejším úkazom prechodné obdobia s ne-
dostatkom vlahy než týždne trvajúce suchá. 
Pestovateľom kukurice dávajú aj prísľub úľavy.

Jedným z dôvodov dobrých výnosov tých-
to produktových línií je to, že vývoj začína 
od elitnej genobanky spoločnosti DuPont 
Pioneer. Šľachtitelia začínajú s vynikajúcou 
genetickou výbavou a dokážu udržať výno-
sový potenciál, pričom začleňujú zlepšujúce 
toleranciu k suchu.

„Lepšie chápeme to, ako funguje sucho vo 
všetkých svojich podobách,“ hovorí Schuss-
ler. „Učíme sa, ako vyvíjať hybridy, ktoré lep-
šie znášajú nedostatok vlahy. Každá nová 
generácia hybridov Optimum AQUAmax po-
skytuje pestovateľom stabilnejšie výnosy 
bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.“



Pevná rastlina od koreňov až po metlinu
Dlhšie zostáva zelená - stay green typ
Dobre vybavená po agronomickej stránke znakmi  
získanými z najnovších technológií
Spotrebuje menej vody na vytvorenej jednotke úrody

Špecifické vlastnosti, ktoré zvyšujú výkon rastlín počas suchých a teplých období

Zlepšené ovládanie  
prieduchov (pre  

efektívnejšie  
využitie vlahy)

Dlhšie kvitnutie blizien  
(pre lepšie  

ozrnenie šúľka)

Hlbšie zrná (pre  
zabezpečenie výnosu  

v prípade stresu  
v závere sezóny)

Účinný koreňový  
systém (zachytáva  

hĺbkovú pôdnu vlahu)
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Obilniny - fungicídy
Fungicíd    
obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku
Obmedzenie 
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Povolenie v obilninách 
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)
Orientačná cena  

ošetrenia 1 ha  
(bez DPH)

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

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou

Steblolam Múčnatka trávová Septoriózy
Helmintosporióza 

pšenice
Hrdze

Hnedá škvrnitosť 
jačmeňa   

Ramuláriová  
škvrnitosť jačmeňa

Rynchosporiová 
škvrnitosť 

Fuzariózy klasov  
Fusarium spp.
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ACANTO 
250 g/l picoxystrobin 
 DuPont (MV-servis)

SC Pšenica 
Jačmeň

2×  
1,0 l/ha

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

49 € � � � ��� ��� ��� � ��� ���

ADROIT + ADEPT PACK
 DuPont (MV-servis)

Pšenica 
Jačmeň

0,4–0,5 l + 
0,4–0,5 l

0,4–0,5 l + 
0,4–0,5 l

0,4–0,5 l + 
0,4–0,5 l

0,5 l + 0,5 l = balenie  
na 6 ha, 34 €      

0,4 l + 0,4 l = balenie  
na 7,5 ha 27 €

��� � ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��

ADEPT 
450 g/l prochloraz
 DuPont (MV-servis)

EC

Pšenica 
Jačmeň 
Tritikale 

Raž

2
1,0 l/200–400 l 

OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35 

Len vedľajší 
účinok

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

1,0 l/200–400 l 
OD 35

Predaj len v balíku  
ADROIT + ADEPT PACK

�� � �� �� �� � ��� � �

ADROIT 
125 g/l epoxiconazole
 DuPont (MV-servis)

SC Pšenica 
Jačmeň 2

1,0 l/200–300 l 
OD 42

1,0 l/200–300 l 
OD 42

0,6–1,0 l/ 
200–300 l 

OD 42

Predaj len v balíku  
ADROIT + ADEPT PACK

� � �� ��� �� �� �� ��� ���� �

ALBUKOL 
250 g/l tebuconazole
PHO|SPe Alchem

EW

Pšenica ozimná 
Jačmeň jarný 

Raž 
Ovos

2
0,75–1,0 l/ 
200–400 l

0,75–1,0 l/ 
200–400 l

0,75–1,0 l/ 
200–400 l

1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 28–37 € � � �� ��� �� �� �� �� ��� ��

ALLEGRO PLUS  
150 g/l fenpropimorph,  
125 g/l kresoxim-methyl,  
125 g/l epoxiconazole
 Dow AgroSciences

SE

Pšenica 
Jačmeň 
Tritikale 

Raž ozimná 
Ovos

2 1,0 l/200–300 l 1,0 l/200–300 l 1,0 l/200–300 l 1,0 l/200–300 l 1,0 l/200–300 l 1,0 l/200–300 l 62 € �� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �

AMISTAR 
250 g/l azoxystrobin
 Syngenta 

SC Pšenica ozimná 
Jačmeň jarný 1

0,8–1,0 l/ 
200–400 l 

OD 35

0,8–1,0 l/ 
200–400 l 

OD 35

0,8–1,0 l/ 
200–400 l 

OD 35

0,8–1,0 l/ 
200–400 l 

OD 35
63–79 € o �§ ��� ��� ��� � �� ����

AMISTAR OPTI 
80 g/l azoxystrobin,  
400 g/l chlorothalonil
PHO Syngenta 

SC Pšenica ozimná
2,5 l/200–400 l 

OD 35
2,5 l/200–400 l 

OD 35
2,5 l/200–400 l 

OD 35
62 € �� ���� ��� ��� ���� ��� ����

AMISTAR XTRA 
200 g/l azoxystrobin,  
80 g/l cyproconazole
 Syngenta 

SC Pšenica ozimná 
Jačmeň jarný

0,5–0,75 l/ 
200–400 l 

OD 35

0,5–0,75 l/ 
200–400 l 

OD 35

0,5–0,75 l/ 
200–400 l 

OD 35

0,5–0,75 l/ 
200–400 l 

OD 35
33–50 € � ��§ ���§ ���� ��� �� ��§ ���� �

APEL 
400 g/l prochloraz,  
90 g/l propiconazole
 Dow AgroSciences

EC Pšenica ozimná 
Jačmeň jarný 2

1,0 l/300–400 l 
OD 42

1,0 l/300–400 l 
OD 42

1,0 l/300–400 l 
OD 42

1,0 l/300–400 l 
OD 42

1,0 l/300–400 l 
OD 42

1,0 l/300–400 l 
OD 42

37 € ��� �� ��� ��� ��� �� ��� �� �

ARTEA PLUS 
160 g/l cyproconazole,  
250 g/l propiconazole
 Syngenta 

EC

Pšenica 
Jačmeň 

Raž ozimná 
Tritikale 

Ovos

0,4–0,5 l/ 
200–400 l 

OD 42 

0,4–0,5 l/ 
200–400 l 

OD 42 

0,4–0,5 l/ 
200–400 l 

OD 42 

0,4–0,5 l/ 
200–400 l 

OD 42 

0,5 l/200–400 l 
OD 35

28–36 € � �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��

ATLAS 
500 g/l quinoxyfen
 Dow AgroSciences

SC Pšenica ozimná 
Jačmeň jarný 0,2 l/300–400 l 29 € ����

BANKO 500 SC 
500 g/l chlorothalonil
PHO|SPe Arysta

SC Pšenica ozimná 2
1,0 l/200–400 l 

OD 60
15 € � ��� � ��� �� �

BONTIMA  
180 g/l cyprodinil,  
62,5 g/l isopyrazam
PHO|SPe Syngenta

EC Jačmeň 2 2,0 l/100–400 l 2,0 l/100–400 l 2,0 l/100–400 l 2,0 l/100–400 l 2,0 l/100–400 l 68 € ���� � ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����

Obilniny - fungicídy
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Slnečnica - fungicídy
Fungicíd 
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
Obmedzenie 
PHO|Včely|SPe Zástupca

Formulácia
Max. počet 
aplikácií za 
 vegetáciu

Použitie proti chorobám 
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni) Orientačná  
cena ošetrenia  

1 ha (bez DPH)
Poznámka

Alternáriová škvrnitosť 
Alternaria spp.

Biela hniloba 
Sclerotinia sclerotiorum

Diaportová choroba slnečnice  
(hnedosivá škvrnitosť stonky) 

Diaporte helianthi k.s. Phomopsis 
helianthii

Fómová hniloba slnečnice 
Phoma oleracea var. 
 helianthii tuberosi 

Pleseň sivá (botrytída) 
Botrytis cinerea

ACANTO 
250 g/l picoxystrobin 
 Du Pont (MV-servis)

SC 2× 1,0 l/ha 0,8–1,0 l/200–400 l 0,8–1,0 l/200–400 l 0,8–1,0 l/200–400 l 0,8–1,0 l/200–400 l 0,8–1,0 l/200–400 l 39–49 €
•   Strobiluríny (Qol fungicídy)
•  Pri prvom výskyte infekcie v T1 (BBCH 30–39) alebo T2 (BBCH 40–65), najneskôr do konca kvitnutia

AMISTAR 
250 g/l azoxystrobin
 Syngenta

SC 2
1,0 l/200–400 l                     

OD 56
79 €

•  Strobiluríny (Qol fungicídy)
•  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)

AMISTAR XTRA 
200 g/l azoxystrobin,  
80 g/l cyproconazole
 Syngenta

SC
0,75 l/400 l 

OD 56
0,75 l/400 l 

OD 56
0,75 l/400 l 

OD 56
50 €

•  Strobiluríny (Qol fungicídy), Triazoly (DMI fungicídy)
•  Prvé ošetrenie v BBCH 18–20 na ochranu stonky a listového aparátu a druhé ošetrenie BBCH 53–55 

proti chorobám úboru 
•  TM listová výživa

APEL  
400 g/l prochloraz,  
90 g/l propiconazole
 Dow AgroSciences

EC 2 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 37 €

•  Imidazoly (DMI fungicídy), Triazoly (DMI fungicídy)
•  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

•  Účinkuje aj proti verticíliovému vädnutiu 

BUMPER SUPER 
400 g/l prochloraz,  
90 g/l propiconazole
 ADAMA

EC 2 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 38 €

•  Imidazoly (DMI fungicídy), Triazoly (DMI fungicídy)
•  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

•  Účinkuje aj proti verticíliovému vädnutiu 

CONTANS WG 
100 g/kg Coniothyrium minitans
 ASRA

WG 1,0–2,0 kg/300–500 l 30–59 €

•  Biologický fungicíd
•  Likviduje skleróciá bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) v pôde
•  Postrek pred sejbou plodiny alebo 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
PICTOR  
200 g/l boscalid,  
200 g/l dimoxystrobin
PHO|SPe BASF

SC Max. 1,0 l/ha
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
34–56 €

•  Karboxamidy (SDHI), Strobiluríny (Qol fungicídy) 
•  Vhodný na 1 ošetrenie (6–8 listov) slnečnice, aj na druhé ošetrenie (začiatok kvitnutia)
•  Znižuje infekciu koreňového krčka sklerotíniou, vedľajší účinok na Macrophomina

POLYVERSUM 
Pythium oligandrum
Biopreparáty

WP 2 100 g 100 g 100 g •  Biologický fungicíd, mykoparazit parazitujúci na pôvodcoch hubových chorôb (napr. Botrytis, 
Phytophthora, Verticillium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Fusarium, atď.)

PROSARO 250 EC 
125 g/l prothioconazole,  
125 g/l tebuconazole
PHO|SPe Bayer 

EC 1
1,0 l/200–400 l                     

BBCH 59–69
59 €

•  Triazoly (DMI fungicídy), systémový
•  Zrážky 1 hodinu po aplikácii neznižujú účinnosť
•  Vhodný pre prvé aj pre druhé ošetrenie
•  Za vlhkého počasia ošetrenie skôr v období začiatku kvitnutia, za sucha ne konci kvitnutia

SFERA 535 SC 
160 g/l cyproconazole,  
375 g/l trifloxystrobin 
SPe Bayer

SC 2 0,4 l/200–400 l 0,4 l/200–400 l 49 €

•  Triazoly (DMI fungicídy), Strobiluríny (Qol fungicídy)
•  Prvé ošetrenie 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

TANOS 50 WG  
250 g/l cymoxanil,  
250 g/l famoxadone
SPe Du Pont (MV-servis)

WG
0,4 kg/min. 300 l 

OD 60
Vedľajší účinnosť Vedľajší účinnosť 33 €

•  Acetamidy, Oxazolidiny (QoI fungicídy)
•  Aplikácia v čase dokvitania slnečnice
•  Účinnosť aj proti plesni sivej a Diaporte helianthi

ZAMIR 40 EW  
267 g/l prochloraz,  
133 g/l tebuconazole  
SPe ADAMA

EW 2
1,0 l/400–600 l 

OD 56
43 €

•  Imidazoly (DMI fungicídy), Triazoly (DMI fungicídy)
•  Ošetrenie v čase butonizácie a na začiatku kvitnutia

Slnečnica - fungicídy



Osivo a sadba

28 Agromanuál • Slovenská príloha • Apríl 2015Fenomén Marathon

Hybridy roku 2015

5,56 t/ha

5,52 t/ha 

5,51 t/ha

5,50 t/ha

5,50 t/ha

5,12 t/ha

5,05 t/ha

5,01 t/ha

4,63 t/ha

4,51 t/ha

4,50 t/ha

4,43 t/ha

4,36 t/ha

 �MVL AGRO, s.r.o., Bánovce n/Bebravou (50 ha)

 � PD Bebrava, Veľké Chlievany (14,2 ha)

 �AGROFARMA Bosý, s.r.o., Vinohrady n/Váhom (22 ha)

 � FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov (12 ha)

 �WH DANUBIUS, s.r.o., stredisko Leles (45 ha)

 �AGRO-DRUŽSTVO Trebatice (31,7 ha)

 � Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie (70 ha)

 �Agrocoop - poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul (150 ha)

 �DONA, s.r.o., Veľké Revištia (27 ha) 

 � Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce (180 ha)

 � POĽNOTREND Trebišov a.s., Trebišov (42 ha)

 �AT ZEMPLÍN spol. s r.o., Dúbravka (okr. Michalovce, 23 ha)

 �AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o. (45 ha)

MARATHONH - aktuálne úrody z praxe (2014)

www.rapool.sk

 �MARATHONH

 �MERCEDESH

 � SHERPAH

 � SHREKH

 �ORIOLUSH

 � INSPIRATIONH

 � TRUMPFH

 �XENONH

 �ROHANH

 � EDIMAXH CL

 �VERITASH CL

NoviNky

Kde iní sejú repku,
my MARATHONH

Fenomén Marathon
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.; Rapool Slovakia

Úspešné pestovanie repky závisí od mno-
hých faktorov. Jedným z prvých, avšak veľmi 
dôležitých, je správny výber odrody. Kaž-
dý pestovateľ chce dopestovať čo najvyššiu 
úrodu. Samozrejme, každý má iné podmien-
ky, či už myslíme pôdno-klimatické alebo 
agronomické. Jedny i druhé spolu vytvárajú 
potenciál, prípadne stanovujú limity produk-
cie. Popri kvalitne zvládnutej agrotechnike, 
bez ktorej si už v dnešnej dobe pestovanie 
repky len ťažko vieme predstaviť, sú najko-
lísavejším faktorom práve poveternostné 
podmienky. Tie dokážu prejaviť svoju silu aj 
v pozitívnom, ale častejšie bohužiaľ v nega-
tívnom smere. Vlaňajší rok bol pre ozimnú 
repku z tohto hľadiska mimoriadne priazni-
vý, priemerná úroda na Slovensku dosiah-
la historickú hodnotu 3,6 t/ha. Svoju záslu-
hu na tom má tiež zlepšenie pestovateľskej 
technológie, ktorá za posledné obdobie ur-
čite pokročila. S tým je spojené i pestovanie 
hybridných odrôd, ktoré, síce pomalšie ako 
v západných krajinách tvoria základ osevné-
ho postupu a ich zastúpenie na pestovateľ-
ských plochách je už približne 70 %.

Nie každý hybrid je však hneď zárukou úro-
dy a úspechu, aj tu je veľmi dôležité dbať 
na správny výber. RAPOOL, ako európska 
jednotka na trhu s osivami ozimnej i jarnej 
repky, má vo svojej ponuke širokú paletu 
hybridov pre rozmanité pestovateľské pod-
mienky.

No jeden z nich vyniká - Marathon
Na Slovensku sme tento hybrid uviedli na trh 
v roku 2012 vo veľmi limitovanom množ-
stve. O dva roky neskôr, čiže na jeseň 2014 
sa z neho stala najpestovanejšia odroda 
na našom trhu (prieskum trhu, Kleffmann). 
Marathon je najúspešnejší hybrid na Slo-
vensku a je veľký predpoklad, že v ročníku 
2015/16 bude i najpestovanejší hybrid v Če-
chách. Na obrátkach silne naberá i jeho pes-
tovanie v Nemecku, Poľsku a Maďarsku, kde 
bol uvedený na trh o čosi neskôr ako u nás.

Ale čím je vlastne Marathon taký výnimočný? 
Tento hybrid v sebe kombinuje viaceré vlast-
nosti, ktoré spolu tvoria základ jeho úspechu:
�� rýchly počiatočný vývin na jeseň - mož-
nosť optimalizácie termínu sejby, dobrá 
reakcia na podmienky prostredia,
�� mohutný kolovitý koreň - je zárukou vý-
bornej zimuvzdornosti, tolerancie sucha 
a efektívneho hospodárenia s vodou a ži-
vinami,
�� rýchly a intenzívny jarný vývin - umožňuje 
maximálne využitie zimnej vlahy i nižších 
teplôt, silné vetvenie,
�� skoré a dlhé kvitnutie - lepšie využitie vla-
hy, nižších teplôt, podpora maximálneho 
opelenia, násady a vývinu šešúľ,

�� kompaktný vzrast - rýchly prechod z ve-
getatívnej fázy do generatívnej, efektív-
nejšie využitie živín, vynikajúca odolnosť 
voči poliehaniu,
�� homogénne dozrievanie - rýchly a efektív-
ny zber s minimálnymi stratami.

Tento súbor vlastností zabezpečuje hybridu 
Marathon mimoriadnu úrodnosť a stabilitu, 
ktorá je už dobre preverená v rozmanitých 
podmienkach Slovenska. Jeho výnimočnosť 
a univerzálnosť potvrdzujú komplexné viac-
ročné výsledky z mnohých lokalít v rôznych 
krajinách, kde Marathon:
�� je najúrodnejší hybrid v pokusoch SPZO 
na Slovensku v priemere rokov 2013 a 2014,
�� je najúrodnejší a najstabilnejší hybrid 
v poloprevádzkových pokusoch na Slo-
vensku v rokoch 2013 a 2014,
�� je najúrodnejší hybrid v pokusoch SDO 
2011–2013 (Seznam doporučených odrůd, 
ČR),
�� je najúrodnejší hybrid v Nemecku (BSV 
pokusy 2013).

Marathon ponúka výnimočné úrody a ich 
stabilitu, a preto je správnou voľbou pre kaž-
dého pestovateľa ozimnej repky.



Rekordné úrody Marathon  
v roku 2014 v ČR

Lokalita
Úroda 

% t/ha

Krásné Údolí 121 % 7,85

Vysoká 108 % 7,17

Chlumec nad Cidlinou 107 % 5,76

Čáslav 102 % 7,46

Humpolec 116 % 7,57

Horažďovice 116 % 6,94

Trutnov 131 % 6,78

Pusté Jakartice 116 % 8,12

Hradec nad Svitavou 117 % 7,50

Domanínek 114 % 7,33

Jaroměřice nad Rokytnou 120 % 6,78

Věrovany 105 % 6,97

Kujavy 113 % 6,79

Opava 128 % 7,48

Zdroj: ÚKZÚZ - pokusy SDO, výnos semen 2014  
na 14 lokalitách
% na priemer pokusu



Hybridy roku 2015

5,56 t/ha

5,52 t/ha 

5,51 t/ha

5,50 t/ha

5,50 t/ha

5,12 t/ha

5,05 t/ha

5,01 t/ha

4,63 t/ha

4,51 t/ha

4,50 t/ha

4,43 t/ha

4,36 t/ha

 �MVL AGRO, s.r.o., Bánovce n/Bebravou (50 ha)

 � PD Bebrava, Veľké Chlievany (14,2 ha)

 �AGROFARMA Bosý, s.r.o., Vinohrady n/Váhom (22 ha)

 � FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov (12 ha)

 �WH DANUBIUS, s.r.o., stredisko Leles (45 ha)

 �AGRO-DRUŽSTVO Trebatice (31,7 ha)

 � Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie (70 ha)

 �Agrocoop - poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul (150 ha)

 �DONA, s.r.o., Veľké Revištia (27 ha) 

 � Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce (180 ha)

 � POĽNOTREND Trebišov a.s., Trebišov (42 ha)

 �AT ZEMPLÍN spol. s r.o., Dúbravka (okr. Michalovce, 23 ha)

 �AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o. (45 ha)

MARATHONH - aktuálne úrody z praxe (2014)

www.rapool.sk

 �MARATHONH

 �MERCEDESH

 � SHERPAH

 � SHREKH

 �ORIOLUSH

 � INSPIRATIONH

 � TRUMPFH

 �XENONH

 �ROHANH

 � EDIMAXH CL

 �VERITASH CL

NoviNky

Kde iní sejú repku,
my MARATHONH



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

Agil 100 EC
najrýchlejšie 
pôsobiaci 
graminicíd 
na trhu

Široká registrácia graminicídu 
Agil 100 EC ponúka veľmi 
rýchlu a bezpečnú účinnosť 
proti trávovitým burinám 
v kombinácii s absolútnou 
selektivitou k pestovaným 
plodinám. Naviac k nákupu 50 l 
dostanete 5 l za 1 € .

Účinná látka
100 g/l propaquizafop

Balenia: 1 l, 5 l

•  vynikajúci účinok na všetky jednoročné a trváce trávovité 
buriny a výmrv obilnín

•  nízke aplikačné dávky
•  široká registrácia
•  veľmi priaznivý pomer ceny k účinnosti
•  zmáčadlo je súčasťou formulácie prípravku
•  dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
•  účinnosť nie je viazaná na druh a vlhkosť pôdy
•  bez reziduálneho pôsobenia na následné plodiny
•  spoľahlivý účinok i za nízkych teplôt




