
  Spoľahlivá účinnosť na 
všetky kľúčové buriny

  Vysoká fl exibilita 
použitia

  Nevyžaduje kombinácie

  Vysoká selektivita voči 
repke

  Následné plodiny bez 
obmedzenia

Bližšie informácie získate na adrese: 
BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566
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New Pack

Je balíček zložený z produktov 

Colzor® Trio a Teridox® 500 EC 

určený na ošetrenie 20 ha repky.

...jedna preemergentná aplikácia
proti všetkým burinám v repke...
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Prednosti:
  3 účinné látky so synergickým 

 efektom účinku,

  najširšie kontrolované burinné spektrum,

  vynikajúca selektivita voči repke

Dávkovanie na ha: 
Colzor® Trio 2 l + Teridox® 500 EC 1,25 l

Syngenta Slovakia s.r.o., 

Rešetkova 11, 831 03 Bratislava

Milan VILHAN 0903 800 633

Róbert KOVÁCS 0903 596 331 

Adrián JANÍK 0917 495 638

Ján MURÍN 0903 720 381 

Ján CVOPA 0903 278 160 

Ján VRBIČAN 0910 967 668 

Ladislav SZABO 0903 288 583 

Vladislav BULAK 0911 218 196 

Gábor RÉVÉSZ 0917 519  549

 

  +
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Ochrana

O  opodstatnenosti morenia v  modernom 

poľnohospodárstve niet žiadnych pochýb, 

nemorené osivo používajú snáď iba ľahko-

vážni alebo neskúsení drobní farmári. To 

má za následok jav, že sa začínajú objavovať 

niektoré nebezpečné choroby, na ktoré sa 

už takmer zabudlo. Cieľom tohto príspevku 

je v stručnosti poukázať na najvýznamnejšie 

osivom prenosné choroby obilnín a správny 

výber účinných moridiel proti nim.

Prašné snete
V  našich podmienkach má v  podstate kaž-

dý významný druh obilniny svoju špecifi ckú 

prašnú sneť (pšenica - Ustilago tritici, jačmeň 

- U. nuda, ovos- U. avenae). Ich škodlivosť je 

na napadnutých rastlinách 100%, keďže celý 

klas okrem klasového vretena zničia a trans-

formujú na čiernu masu chlamydospór. Účin-

ná ochrana proti týmto patogénom je možná 

iba morením osiva, ktoré odstraňuje primár-

ny zdroj infekcie - mycélium v zrnách. Napad-

nuté zrná (infi kované už v štádiu kvitnutia) sa 

pritom nijako neodlišujú od zdravých a nimi 

sa choroba prenáša do nových porastov. 

Prašné snete s výnimkou jačmeňa sú známe 

už iba z atlasov a zbierok, keďže nájsť napr. 

prašnú sneť pšenice je v súčasnosti takmer 

nemožné. Môže za to celoplošné používanie 

moridiel, ktoré tohto patogénna vytesnili až 

na okraj holej existencie. Zložitejší je prípad 

jačmeňa a Ustilago nuda, ktorá sa aj napriek 

moreniu osiva občas vyskytne. Príčinou býva 

väčšinou nekvalitné morenie osiva, ale aj 

nižšia účinnosť moridiel, ktoré nepotláčajú 

U. nuda na 100%. Celkovo však prašné snete 

možno v  súčasnosti označiť za okrajových 

patogénov, ale iba pri predpoklade použitia 

moreného osiva. Pri jeho niekoľkoročnom 

vynechaní by zaiste infekčný potenciál praš-

ných snetí dosiahol rýchlo úroveň epifytócií 

známych z obdobia pred zavedením použí-

vania moridiel. 

Mazľavé snete
Z mazľavých snetí (vyskytujúcich sa väčšinou 

iba na pšenici) medzi najvýznamnejšie patria 

Tilletia caries, T. laevis (syn. T. foetida) a T. con-

troversa. Najnebezpečnejšia je posledná z nich 

– mazľavá sneť zakrpatená, s ktorou sa možno 

stretnúť najmä v oblastiach jej pravidelného 

výskytu - na zamorených parcelách. Infek-

cia rastliny mazľavými sneťami vedie tak isto 

k  100% strate úrody z  napadnutej rastliny. 

Namiesto zŕn sa v klase vytvoria iba sneťové 

hálky, ktoré morfologicky zrná síce pripomí-

najú, no obsahujú iba čiernu, zapáchajúcu 

hmotu chlamydospór, ktorá je spočiatku maz-

ľavá a pri zbere prašná. Popri agrotechnických 

opatreniach ostáva ťažiskom ochrany takisto 

iba použitie moridiel. Význam a riziko T. con-

troversa spočíva najmä v tom, že prakticky iba 

veľmi úzky sortiment moridiel dokáže tento 

problém riešiť uspokojivo. 

Fungicídne morenie obilnín 
- základný pilier dobrej úrody
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podmietka je pre pestovateľa obilnín 
určitým medzníkom, ktorý oddeľuje 
dva hospodárske roky. Výsledky uply-
nulej sezóny ešte ležia v sýpke a už je 
tu čas plánovať osevný postup a zakla-
danie novej úrody. Včasné a kvalitné 
založenie porastu z hľadiska prípravy 
pôdy je síce kľúčové, záleží však aj na 
tom, čo sa do pôdy zaseje. Okrem kva-
litného osiva a vhodnej odrody je dô-
ležité aj použitie správneho moridla, 
ktoré by malo byť „šité na mieru“ kon-
krétnej pestovateľskej oblasti.

Fungicídne morenie obilnín - základný pilier dobrej úrody

Obr. 1: Frekventovane vyskytujúca sa prašná sneť jačmenná – napriek plošnému používaniu moridiel

Obr. 2: Prvý príznak mazľavých snetí v klase - odstávajúce, „strapaté“ klásky
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Mazľavá sneť zakrpatená je typickým prí-

kladom toho, že nie je moridlo ako moridlo. 

Špeciálne účinné moridlo je pre pestovate-

ľa, ktorý nemá problém s  touto chorobou 

zbytočným luxusom. Na druhej strane jeho 

nepoužitie na zamorených parcelách môže 

v  niektorých rokoch spôsobiť lokálnu ka-

tastrofu. Preto poznatky o parcelách, choro-

bách a výber vhodného moridla sú kľúčovým 

faktorom pre každého agronóma. 

Septoria nodorum, S. tritici, S. avenae
Septoriózy sú chorobami takisto prenosnými 

osivom, na rozdiel od snetí je však ochrana 

proti nim účinná aj počas vegetácie (foliárna 

aplikácia fungicídov), nie je odkázaná iba na 

morenie osiva. 

Fuzariózy
Huby z rodu Fusarium patria k najnebezpeč-

nejším osivom prenosným chorobám, vysky-

tujúcim sa vo všetkých oblastiach a  takmer 

každoročne. Na rozdiel od snetí morenie osi-

va nezabezpečuje úplnú ochranu porastov, 

ale je dôležité pre ochranu rastlín v procese 

klíčenia, vzchádzania a prezimovania, v kon-

texte s  prejavom plesne snežnej. Ochran-

né opatrenia je preto potrebné vykonávať 

v ucelenom kontexte. Komplikujúcim faktom 

je široké druhové spektrum fuzárií (F. culmo-

rum, F.  avenaceum, M.  nivale, F.  graminea-

rum, F. poae, F. acuminatum, F. sporotrichioi-

des a  pod.) a  z  toho vyplývajúca ich široká 

ekologická valencia.

V súčasnosti význam plesne snežnej (Mono-

graphella nivalis, syn. Fusarium nivale) akoby 

upadal a v teplejších zimách po chorobe niet 

ani chýru. Stúpa však význam skrytých infek-

cií osiva aj v teplejších oblastiach, ktoré vedú 

k neskorším infekciám koreňov, bázy stebla 

a  aj klasov, najmä v  podmienkach so zlým 

osevným postupom a s minimálnym obrába-

ním pôdy. V niektorých krajinách (napr. ČR) 

sa preto účinnosť moridiel začína posudzo-

vať aj vo vzťahu ku konkrétnym patogénnom 

a k  fuzariózam klíčiacich rastlín ako takých. 

Na Slovensku sa zatiaľ účinnosť moridiel pro-

ti fuzariózam obmedzuje iba na pleseň snež-

nú. Dôvodom sú problémy určenia parciálnej 

účinnosti v súvislosti s laboratórnymi testami 

a umelou infekciou. 

Správny výber moridla
Pre správny výber moridla je potrebné po-

znať charakteristiku cieľovej lokality. Veľmi 

vhodnou je evidencia výskytu chorôb z mi-

nulého obdobia, ktorú by mal mať vedenú 

každý správny agronóm. Evidencia výskytu 

chorôb je dôležitá nielen z hľadiska mazľavej 

sneti zakrpatenej, ale aj parciel ohrozených 

permanentným výskytom fuzárií. 

Podľa spektra účinnosti registrovaných mo-

ridiel napr. pre pšenicu vyplýva, že pokiaľ 

sa v konkrétnych podmienkach vo zvýšenej 

miere nevyskytujú fuzáriá alebo T.  contro-

versa, možno namoriť osivo zväčša hocikto-

rým z registrovaných systémových moridiel, 

ktorých štandardom je účinnosť na prašnú 

a  mazľavé snete (okrem T.  controversa). Ak 

sa spektrum patogénov rozširuje o  ďalších 

patogénov, treba tomu prispôsobiť aj výber 

moridla. Určitou špecialitou v prípade T. con-

troversa je úzky výber účinných moridiel, 

preto na osivo určené pre ohrozené parcely 

(s výskytom choroby v minulosti) alebo na 

rizikové osivo (z oblastí výskytu choroby) tre-

ba nevyhnutne použiť tieto moridlá. 

Frekventovanejšie sú fuzariózy, ktoré môžu 

prekvapiť v hociktorej lokalite. V  tomto prí-

pade je vhodné po analýze konkrétnych po-

merov vybrať moridlo širokospektrálne, kde 

účinnosť zahrňuje aj fuzáriá. Výskyt fuzárií 

v poraste sa nedá s určitosťou predpovedať 

a ani sa nedá odhadom presne určiť stupeň 

skutočného poškodenia porastu pri jej vý-

skyte. To je orientačne možné zvládnuť iba 

vyjadrením počtu odumretých rastlín, kto-

rých podiel však postupne môže podliehať 

zmenám, alebo byť kompenzovaný v proce-

se odnožovania. V každom prípade však cho-

robe treba predchádzať preventívne, pretože 

pri sejbe nikto nevie, aké budú podmienky 

vzchádzania a prezimovania porastu.

Konečný výber moridla, ktoré je vhodné do 

konkrétnych agroekologických podmienok 

musí realizovať sám pestovateľ. Prvým kro-

kom ale musí byť konfrontácia s poznatkami 

z minulých rokov, aká choroba resp. choroby 

sú v  konkrétnych podmienkach dominant-

né. Ak nie sú tieto údaje k dispozícii, ako naj-

schodnejšia cesta sa javí použitie niektorého 

širokospektrálneho moridla. Neskôr je potom 

potrebné posudzovať jeho účinnosť a  mo-

nitorovať situáciu, aby sa v prípade výskytu 

špecifi ckého patogéna mohla v budúcnosti 

posilniť účinnosť morenia a aj samotný výber 

moridla daným smerom.  

�

Fungicídne morenie obilnín - základný pilier dobrej úrody

Obr. 5: Kvalitne namorené osivo – rovnomerné 

sfarbenie zrna

Obr. 4: Dôkaz prítomnosti fuzárií v zrnách pri 

kultivácii

Obr. 3: Mazľavé snete - hálky namiesto zŕn
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Repka olejka - herbicídy jeseň
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín aplikácie
Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

Orientačná účinnosť na buriny: 
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AUTOR
500 g metazachlor     

Xn,N|Vč3|– DowAgro

PRE

SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny vo fáze klíčnych listov

DA 1,0 l pri vzídení repky + 1,5 l buriny vo fáze klíč. listov bez ohľadu 

na fázu u repky, vhodná pri minimalizačnej príprave pôdy 

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

1,5–2,0 l/300–600 l, 

DA 1,5 + 1,0 l/300–600 l
��� � � ��� � �

Kombinácie:  ™ PRE 1,2 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS

NA PRE 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS, SPOST 1,5 l AUTOR

NA PRE 1,5 l + POST 0,35 l GALERA

™ POST 1,5–2,0 l + 0,4–1,25 l GARLAND FORTE 

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l FOCUS ULTRA 

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

BUTISAN 400 SC
400 g metazachlor    

Xn,N|Vč3|– BASF

PRE

SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny vo fáze klíčnych listov

DA 1,2 l pri vzídení repky + 1,5 l buriny vo fáze klíčnych listov bez 

ohľadu na fázu u repky, vhodná pri minimalizačnej príprave pôdy 

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

 3,1–3,8l/300–600 l, 

DA 1,2 l + 1,5 l
��� � � ��� � �

Kombinácie:  ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS

NA PRE 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS, SPOST 1,5 l BUTISAN 400 SC

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l FOCUS ULTRA 

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

BUTISAN STAR
333 g metazachlor + 86 g quinmerac

Xi,N|Vč3|– BASF

PRE–SPOST bez ohľadu na fázy u repky, buriny vo fáze klíčnych listov, 

cca do 5–10 dní po sejbe

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

2,0 l/300–600 l ��� � � ��� �� �

Kombinácie:  ™ POST 2,0 l + 1,0–1,5 l FOCUS ULTRA 

™ POST 2,0 l + 0,5–2,0 l FUSILADE FORTE 

™ POST 2,0 l + 0,4–1,25 l GARLAND FORTE 

™ POST 2,0 l + 0,7–2,5 l PANTERA 40 EC 

CLIOPHAR 300 SL
300 g clopyralid                          

 N|Vč3|– Arysta

• POST od 2. pravého listu repky 0,35 l/200–400 l � � � ���� ��� �

COLZOR TRIO
187,5 g dimetachlor + 187,5 g napropamide 

+ 30 g clomazone

Xi,N|Vč3|– Syngenta

• PRE do 3 dní po sejbe   

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
3,5–4,0 l/400–600 l ��� �� �� ��� ��� ��

Kombinácie: ™ PRE 2,5 l + 1,0 l TERIDOX 500 EC 

COMMAND 36 CS
360 g clomazone   

Xi|Vč3|– F&N Agro

• PRE do 3 dní po sejbe   

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
0,2–0,25 l/min. 250 l � � �� � �� �

Kombinácie:  ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC, SULTAN 50 SC, AUTOR   

™ PRE 0,2–0,25 l, NA SPOST 1,5 l BUTISAN 400 SC, SULTAN 50 SC

™ PRE 0,2–0,25 l + 2,0 l TERIDOX 500 EC 

™ PRE 0,2–0,25 l + 2,5-3,0 l PROPONIT 720 EC 

DEVRINOL 45 F
450 g napropamide

Xi,N|Vč3|– AgroAliance

PRSZ na hľbku 3–5 cm do 4 hodin po aplikácii   

PRE do 2 dní po sejbe   

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

1,75–2,0 l ��� � ��� � �

Kombinácie: ™ PRE 2,0–2,5 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS NA PRSZ 2,5 l DEVRINOL 45 F, PRE 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS

DUAL GOLD 960 EC
960 g S-metolachlor

Xi,N|Vč3|– Syngenta

PRE

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
1,6 l/120–600 l �� �� � ��

GALERA
267 g clopyralid + 67 g picloram

–|Vč3|– DowAgro

POST od 2. pravého listu repky

•  Denné teploty nad 12 °C, nočné teploty nad 4 °C 

(3–5 dní po aplikácii)

0,3–0,35 l/200–400 l � � �� ���� ��� �

Kombinácie:  ™ POST 0,3–0,35 l + 100–150 l DAM 390 ™ POST 0,3–0,35 l + 0,5–1,25 l GARLAND FORTE 

KERB 50 W
50 % propyzamide

Xn,N|Vč3|– DowAgro

POST od 4. listu do polovice decembra, buriny klíčne listy až 2. pravý list

• Aplikácia i na zamrznutú pôdu bez snehu
1,0 kg/400–600 l �� �� � � � �

Kombinácie: ™ POST 1,0 kg + 0,35 l LONTREL 300
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���� špecialista, ��� výborná, �� dobrá, � nízká, � nedostatočná, neúčinkuje
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��� �� �� �� �� �� �� � � ��� ��� �� ��� �� �� � � � �

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–2,5 l PANTERA 40 EC 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–3,0 l TARGA SUPER 5 EC

™ POST 1,5-2,0 l + 0,4-1,25 l AGIL 100 EC

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

™ POST 1,5–2,0 l + 0,4–1,25 l GARLAND FORTE 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–2,5 l PANTERA 40 EC 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–3,0 l TARGA SUPER 5 EC

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

™ POST 2,0 l + 0,7–3,0 l TARGA SUPER 5 EC

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

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

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

NA 0,2–0,25 l + 2,5 l DEVRINOL 45 F, COMMAND aplikovať následne po aplikácii DEVRINOL s plytým zapravením

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

��� �� �� � � � � � �� ��� � � �� � �

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

™ POST 0,3–0,35 l + 0,5–1,25 l GARLAND FORTE + 0,6 l NURELLE D ™ POST 0,35–0,4 l + 0,6 l NURELLE D

� � � � � � � � � �� � �� � � � � �
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Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín aplikácie
Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

Orientačná účinnosť na buriny: 
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LONTREL 300
300 g clopyralid         

 N|Vč3|– DowAgro

• POST od 2. pravého listu repky, jeseň aj jar 0,35 l/200–400 l � � � ���� ��� �

Kombinácie:  ™ DAM 390

™ POST 0,35 l + 1,0 l FUSILADE FORTE

™ POST 0,35 l + 0,5 l GARLAND FORTE 

™ POST 0,35 l + 1,0–1,25 l GARLAND FORTE 

PROPONIT 720 EC
720 g propisochlor

Xn,N|Vč3|– Arysta

2,5–3,0 l/400–500 l � ��� ��

Kombinácie: ™ PRE  2,5-3,0 l + 0,2 - 0,25 l COMMAND 36 CS 

SULTAN 50 SC
500 g metazachlor     

Xn,N|Vč3|– Agrovita

PRE

SPOST bez ohľadu na fázu u repky, buriny vo fáze klíčnych listov

DA 1,5 l pri vzídení repky + 1,0 l buriny vo fáze klíč. listov bez ohľadu 

na fázu u repky, vhodná pri minimalizačnej príprave pôdy 

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

1,5–2,0 l/300–600 l, 

DA 1,5 + 1,0 l/300–600 l
��� � � ��� � �

Kombinácie:  ™ POST 1,5-2,0 l + 0,4 l-1,25 l AGIL 100 EC

™ PRE 1,2 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS

NA PRE 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS, SPOST 1,2 l SULTAN 50 SC

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l FOCUS ULTRA 

TERIDOX 500 EC
500 g dimetachlor  

Xi,N|Vč3|– Syngenta

PRE do 3 dní po sejbe 

SPOST pozemky bez výskytu lipkavca, 

buriny max. vo fáze klíčnych listov  

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Na pozemkoch s väčšími hrudami (väčšie ako 5–10 cm), odporúča se 

zvýšenie dávky prípravku o 10–15%

2,5–3,0 l/400–600 l �� � ��� �� �

Kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS 
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���� špecialista, ��� výborná, �� dobrá, � nízká, � nedostatočná, neúčinkuje
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� � � � �� � � ��� � � � �� � � � � � ��� �

™ POST 0,35 l + 1,0 kg KERB 50 W 

™ POST 0,35 l + 0,7–2,5 l PANTERA 40 EC 

™ POST 0,35 l + 0,7–3,0 l TARGA SUPER 5 EC

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

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

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

™ POST 1,5–2,0 l + 0,4–1,25 l GARLAND FORTE 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–2,5 l PANTERA 40 EC 

™ POST 1,5–2,0 l + 0,7–3,0 l TARGA SUPER 5 EC

��� � �� �� �� � ��� ��� �� �� ��� � �� � �
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Cukrová repa - fungicídy
Fungicíd Zástupca

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie Toxicita človekIToxicita včelyIPHO

Účinnosť na choroby - dávka na 1 ha/množstvo postrekovej kvapaliny
Ochranná doba (dni)

Cerkosporióza 

Cercospora beticola

Múčnatka repová

Erysiphe betae

ALERT EXTRA Du Pont (MV Servis)

250 g carbendazim + 125 g fl usilazole T,N|Vč3|–

0,6 l/200-400 l

OD 42

AMISTAR Syngenta

250 g azoxystrobin N|Vč3|–

1,0 l/200–400 l

OD 32

1,0 l/200–400 l

OD 32

AMISTAR XTRA Syngenta

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

0,75 l

OD 21

0,75 l

OD 21

BRAVO 500 Syngenta

505,5 g chlorothalonil Xn,N|Vč3|–
2,5 l/200–400 l

BUMPER SUPER Agrovita

90 g propiconazol + 400 g prochloraz Xi,N|Vč3|–

1,0 l/300–400 l

TM + AGROVITAL

1,0 l/300–400 l

OD 42

TM + AGROVITAL

CUPROCAFFARO Agro Aliance

50 % oxychlorid CuII Xn,N|Vč3|–

4,0–5,0 kg/400 l

OD 14

EMINENT 125 ME Agro Aliance

125 g tetraconazole Xn,N|Vč3|–

0,8 l/400–600 l

OD 30

O,8 l/400–600 l

OD 30

JUWEL BASF

125 g kresoxim-methyl + 125 g epoxiconazole Xn,N|Vč3|–
0,8–1,0 l/200–300 l

KOCIDE 2000 MV Servis

53,8 % hydroxid meďnatý Xn,N|Vč3|–
3,0 kg/200–400 l

KUPRIKOL 50 Agrofert

50 % oxychlorid CuII Xn,N|Vč3|–

4,0–5,0 kg/200–400 l

OD 14
  

SFERA 267,5 EC Bayer

187,5 g trifl oxystrobin + 80 g cyproconazole Xn,N|Vč3|–
0,8l/200–400 l 0,8l/200–400 l

SFERA 535 SC  Bayer

375 g trifl oxystrobin + 160 g cyproconazole Xn,N|Vč3|–

0,4 l/ 200–400 l, � 40–80 l

OD 21

0,4 l/ 200–400 l, � 40–80 l

OD 21

THIOVIT JET Syngenta

800 g síra –|Vč3|–

6,0 kg/min. 300 l, � 40–150 l

najneskôr 31.8.

Moridlá - repka ozimná
Moridlo      
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Použitie proti škodlivému činiteľu - množstvo prípravku 

na tonu osiva 
Ochranná doba (dni) Poznámka

Škodcovia vzchádzajúcich rastlín 

(krytonos kapustový , skočky, piliarka repková)
Hubové choroby

COSMOS 500 FS
500 g fi pronil    

T+,N|Vč3|– BASF

2,5 l TM 2,5 l + 1,5 l PREMIS UNIVERSAL 

CRUISER OSR
280 g thiamethoxam + 8 g fl udioxonil 

+ 33,3 g metalaxyl-M

–|Vč3|– Syngenta

15 l 15 l Insekticídno-fungicídne moridlo.

CHINOOK 200 FS
100 g imidacloprid + 100 g beta-cyfl uthrin

Xn,N|–|– Bayer

20 l
Obsahuje 2 účinné látky - účinok kontaktný a systémový, pôsobenie 6–8 týždňov. 

Prípravok je dodávaný s absorbentom na báze kaolinu TALKUM BLAU v dávke 20–40 kg/t. 

Možno pridať registrovaný prípravok proti hubovým chorobám, napr. VITAVAX 200 WP.

PREMIS UNIVERSAL
250 g iprodione + 25 g triticonazole

Xn|Vč3|– BASF

1,5 l
TM 1,5 l + 2,5 l COSMOS 500 FS

VITAVAX 200 WP
375 g carboxin + 375 g thiram      

Xn,N|Vč3|– Chemtura

3,0 kg
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Moridlá - obilniny 
Moridlo
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Plodina

Použitie proti chorobe - množstvo prípravku na tonu osiva
Ochranná doba (dni)

Mazľavá sneť 

pšeničná

Tilletia caries

Mazľavá sneť 

hladká 

Tilletia foetida

Sneť zakrpatená 

Tilletia controversa

Prašná sneť 

jačmenná 

Ustilago nuda

Prašná sneť 

ovsová

Ustilago avenae

Prúžkovitosť 

jačmeňa 

Pyrenophora 

graminea

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa primárna inf.

Helmintosporium teres

Pleseň snežná 

Monographella 

nivalis

CELEST EXTRA 050 FS
25 g difenoconazole + 25 g fl udioxonil 

–|–|– Syngenta

pšenica oz. 1,5 l 1,5 l 2,0 l 2,0 l

DITHANE DG NEO-TEC
750 g mancozeb     

Xn,N|Vč3|– DowAgro

pšenica

jačmeň

1,5 kg

pšenica

1,5 kg

pšenica

1,5 kg

jačmeň

1,5 kg

primárna infekcia

jačmeň

DITHANE M 45
80 % mancozeb     

Xn,N|Vč3|– DowAgro

pšenica

jačmeň

1,5 kg

pšenica

1,5 kg

pšenica

1,5 kg

jačmeň

1,5 kg

primárna infekcia

jačmeň

DIVIDEND 030 FS
30 g difenoconazole        

–|Vč3|– Syngenta

pšenica oz.
2,0 l

pšenica ozimná

2,0 l

pšenica ozimná

2,0 l

pšenica ozimná

DIVIDEND STAR 036 FS
30 g difenoconazole + 6,25 g cyproconazole 

–|Vč3|– Syngenta

pšenica oz.
1,0 l

pšenica ozimná

1,0 l

pšenica ozimná

EKVERT
60 mg MnO2 + 1,7 g propolis

–|Vč3|– Biomo

pšenica ozimná
6,0 l

pšenica ozimná

6,0 l

pšenica ozimná

NOVOZIR MN 80
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Agrofert

pšenica

jačmeň
1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg

1,5 kg

primárna infekcia

PANOCTINE 35 LS
350 g quazatine

N,T|Vč3|– Sumi Agro

pšenica

tritikale

raž    

2,0 l

pšenica

2,0 l

pšenica

2,0 l

pšenica, raž, 

tritikale

PREMIS UNIVERSAL
250 g iprodione + 25 g triticonazole

Xn|Vč3|– BASF

pšenica

jačmeň

1,5 l

pšenica ozimná

1,5 l

pšenica ozimná

1,5 l

pšenica ozimná

1,5 l

jačmeň

1,5 l

jačmeň

RAXIL 060 FS
60 g tebuconazole 

Xn,N|Vč3|– Bayer

pšenica

jačmeň

0,5 l

pšenica 

0,5 l

pšenica 

0,5 l

jačmeň 

SCENIC 80 FS 
37,5 g protioconazole + 37,5 g fl uoxastrobin 

+ 5 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– Bayer

pšenica, raž, 

tritikale, 

jačmeň ozimný

1,0 l

pšenica

1,0 l

pšenica

1,0 l

pšenica ozimná, 

raž, tritikale, 

jačmeň ozimný

VINCIT F
25 g fl utriafol + 25 g thiabendazole

Xn|Vč3|– Cheminova

pšenica
2,0 l

pšenica

2,0 l

pšenica

3,0 l

pšenica
3,0 l

VITAVAX 2000 
200 g carboxin + 200 g thiram

Xn,N|Vč3|– Chemtura

jačmeň

pšenica 

2,5 l

pšenica 

2,5 l

pšenica 

2,5 l

jačmeň

2,5 l

ovos

2,5 l

primárna infekcia

jačmeň

3,0 l

pšenica ozimná, 

raž, tritikale

VITAVAX 200 FF
200 g carboxin + 200 g thiram

Xn,N|Vč3|– Chemtura

jačmeň

pšenica 

2,5 l

pšenica 

2,5 l

pšenica 

2,5 l

jačmeň

2,5 l

ovos

2,5 l

primárna infekcia

jačmeň

3,0 l

pšenica ozimná, 

raž, tritikale

VITAVAX 200 WP
375 g carboxin + 375 g thiram

Xn,N|Vč3|– Chemtura

pšenica oz.
2,0 kg

pšenica ozimná

2,0 kg

pšenica ozimná
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Pred- a pozberové aplikácie - obilniny 
Neselektívne herbicídy

Desikanty
Desikant
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

Termín desikácie, poznámka

REGLONE
200 g diquat 

T,N|Vč3|– Syngenta 

3,0–4,0 l/200–600 l vody/ha,

OD 7 

Aplikácia pri zrelých porastoch nezozbieraných normálnou technológiou. Kontaktný účinok. Nie je vhodný na 

použitie pri silnom zaburinení pýrom a pichliačom. Zákaz použitia u sladovníckeho jačmeňa.

1,0–1,5 l/200–600 l vody/ha

OD 7 

Aplikácia pred vysemenením ovsa hluchého, t.j. približne v štádiu prechodu medzi mliečnou a voskovou 

zrelosťou obilniny. Zákaz použitia u sladovníckeho jačmeňa.

1,0–1,2 l/200–600 l vody/ha

OD 7
Obmedzenie rastu podsevou, zvýšenie sušiny v zozberanej hmote. Zákaz použitia u sladovníckeho jačmeňa.

Herbicíd Zástupca

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie Toxicita človekIToxicita včelyIPHO

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

Predzberová aplikácia neselektívnych herbicídov 
Uľahčenie zberu pri výskyte pýru a iných trvácich a prerastených burín

Aplikácia na strnisko po zbere obilnín 

neselektívnych herbicídov

BOOM EFEKT Pinus

480 g glyphosate-IPA  Xi,N|Vč3|–

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

CLINIC F&N Agro

480 g glyphosate-IPA  Xi,N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 14

TM 3,0 l + 1,25 l SPODNAM DC

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

COSMIC  Arysta

480 g glyphosate-IPA –|N|–

3,0 l/150–200 l

OD 10–14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

DOMINATOR Dow Agro

480 g glyphosate-IPA N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

GLYFOGAN 480 SL Agrovita

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 10–14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

GLYFOSEM Agro Aliance

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 10–14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

JETSTAR  Arysta

480 g glyphosate-IPA –|N|–

3,0 l/150–200 l

OD 10–14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

KAPAZIN Arysta

480 g glyphosate-IPA –|N|–

3,0 l/150–200 l

OD 10–14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

KAPUT Agro Aliance

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 10–14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

KAPUT HARVEST F&N Agro

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP AKTIV Monsanto

229 g glyphosate-IPA –|Vč3|–

6,0 l/max. 200 l

ROUNDUP BIAKTIV Monsanto

480 g glyphosate-IPA –|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP KLASIK Monsanto

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP RAPID Monsanto

551 g glyphosate-K soľ N|Vč3|–

2,5 l/150–200 l

OD 14

2,5 l/max. 200 l

za sucha 2,0 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP TURBO Monsanto

663 g glyphosate-K soľ Xi,N|Vč3|–

2,0 l/150–200 l

OD 14

2,0 l/max. 200 l

TOUCHDOWN SYSTEM 4 Syngenta

480 g glyphosate-IPA N|Vč3|–

3,0 l/80–250 l

OD 14

3,0 l/max. 200 l

za sucha 3,0 l + 5 kg síranu amónneho

Termín aplikácie
Obilniny bez podsevu (nie množiteľské porasty)

10–14 dní pred zberom, vlhkosť semien pod 30 %,

len na uľahčenie zberu silne zaburinených porastov

Pýr a iné trváce buriny.

Aplikácie na strnisko na obrastené buriny v aktívnom raste 

(pri výške pýru 10–15 cm). 
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Predzberové aplikácie - slnečnica 
Neselektívne herbicídy - uľahčenie zberu

Obmedzenie zberových strát

Desikanty

Herbicíd Zástupca

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku Toxicita človekIToxicita včelyIPHO
Termín aplikácie

Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

CLINIC F&N Agro

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|– 

Aplikácia 14 dní pred zberom, pri výskyte prerastených burín (hlavne 

mrlíky, lobody, láskavce a pod.) Aplikovať len pozemne! Aplikácia 

prípravku slúži na uľahčenie zberu a zníženie zberových strát, t.j. 

nevyužíva sa ako desikant.

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

COSMIC  Arysta

480 g glyphosate-IPA –|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

DOMINATOR Dow Agro

480 g glyphosate-IPA N|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

GLYFOGAN 480 SL Agrovita

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

GLYFONOVA Cheminova

480 g glyphosate-IPA N|Vč3|–

3,0 l/150–200 l

OD 14

JETSTAR  Arysta

480 g glyphosate-IPA –|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

KAPAZIN Arysta

480 g glyphosate-IPA –|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

KAPUT HARVEST F&N Agro

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP BIAKTIV Monsanto

480 g glyphosate-IPA –|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP KLASIK Monsanto

480 g glyphosate-IPA Xi,N|Vč3|–

3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP RAPID Monsanto

551 g glyphosate-K soľ N|Vč3|–

2,5–3,5 l/150–200 l

OD 14

TOUCHDOWN SYSTEM 4 Syngenta

480 g glyphosate-IPA N|Vč3|–

3,0–4,0 l/80–250 l

OD 14

Prípravok
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín desikácie, poznámka
Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

AGROVITAL
96 % pinolene

Xi,N|Vč3|– Agrovita

• aplikácia na desikovaný porast za účelom obmedzenia zberových strát a lámavosti stoniek

• aplikácia spolu s desikantom v zníž. dávke: 0,7 l + 2,0 l REGLONE

• na zníženie zberových a predzberových strát bez desikácie - 0,7 l/ha hlavne u nezaburinených porastov

0,7 l 

protismerná aplikácia 2 × 0,35 l, 

� 40–100 l

TM 0,7 l + 2,0–3,0 l REGLONE

Desikant  

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHOIOD (dni) Zástupca

Termín desikácie, poznámka
Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

BASTA 15
150 g glufosinate-NH4

Xn|Vč3|– Bayer

• na začiatku prirodzeného dozrievania

• úbory a listy žltnú, semená idú ľahko uvoľniť, vlhkosť semien odobratých na okraji úboru 25–30 %,

• zber za 7–14 dní

2,0–2,5 l 

1,5–2,0 l + DAM 390/300–600 l, � 70–100 l

OD 7

REGLONE 
200 g diquat

T,N|Vč3|– Syngenta

•  6–10 dní pred zberom, 80 % dozretých nažiek, vlhkosť nažiek 28–30 %, 

úbory sa zohýbajú semená idú ľahko vymrviť

• zber za 4–7 dní

• TM 0,7 l AGROVITAL + 2,0 l REGLONE za účelom obmedzenia zberových strát a lámavosti stoniek

2,0–3,0 l/300–600 l, � 80–100 l

TM 1,5–2,0 l + 70–100 l DAM 390

TM 2,0–3,0 l + 0,7 l AGROVITAL

OD 6



Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Jún 201012 Pred- a pozberové aplikácie - repka

Pred- a pozberové aplikácie - repka  
Neselektívne herbicídy (Uľahčenie zberu pri výskyte pýru a iných trvácich a prerastených burín)

Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín aplikácie
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

CLINIC
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

COSMIC 
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/max. 200 l

OD 14

DOMINATOR
480 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– DowAgro

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/max. 200 l

OD 14

GLYFOGAN 480 SL
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Agrovita

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/max. 200 l

OD 14

JETSTAR 
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/max. 200 l

OD 14

KAPAZIN
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/max. 200 l

OD 14

KAPUT HARVEST
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP BIAKTIV
480 g glyphosate-IPA

–|Vč3|– Monsanto

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP KLASIK
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Monsanto

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP RAPID
551 g glyphosate-K soľ

N|Vč3|– Monsanto

10–14 dní pred predpokladaným zberom
2,5–3,5 l/150–200 l

OD 14

ROUNDUP TURBO
663 g glyphosate-K soľ

Xi,N|Vč3|– Monsanto

10–14 dní pred predpokladaným zberom
2,0–2,6 l/150–200 l

OD 15

TOUCHDOWN SYSTEM 4
480 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– Syngenta

10–14 dní pred predpokladaným zberom
3,0–4,0 l/80–250 l

OD 14

Obmedzenie zberových strát
Prípravok
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín aplikácie
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)
Poznámka

AGROVITAL
96 % pinolene

Xi,N|Vč3|– Agrovita

Repka ozimná

2–4 týždne pred zberom, v období keď farba šešúľ 

prechádza z jasne zelenej do žltej, šešule sú ešte 

pružné a pri ovinutí na prst nepraskajú.

0,7 l/400–500 l, � 55–70 l

pri leteckej aplikácii sa odporúča aplikovať dávku 0,35 l/ha 

v protismere s posunom pásov tak, aby dávka 0,7 l/ha bola dodržaná

TM s desikantmi

ELASTIQ
450 g karboxylovaný styrén butadién 

kopolymér

–|Vč3|– Chemtura

Repka ozimná, repka jarná

Asi 2–3 týždne pred zberom, šešule svetlo zelené, 

pružné tak, že je možné ich zohnúť do tvaru

písmena U alebo V bez ich prasknutia. 

0,8–1,0 l/250–500 l, � 70–90 l TM s desikantmi

SPODNAM DC
555,4 g pinolene  

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

Repka ozimná, repka jarná

3–4 týždne pred zberom, max. do doby kedy 

je struk celý žltý a pružný

1,25 l/400–500 l, � 55–70 l

pri leteckej aplikácii sa odporúča aplikovať dávku 0,625 l/ha 

v protismere s posunom pásov tak, aby dávka 1,25 l/ha bola dodržaná

OD 21–28

TM s desikantmi

™  POST 0,3 l + 3,0 l CLINIC 

(2 týždne pred zberom na prerastené buriny)
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Aplikácia na strnisko po zbere 
Herbicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín aplikácie
Dávka prípravku  na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)

BOOM EFEKT
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Pinus

Aplikácie na strnisko na obrastené buriny v aktívnom raste 

(pri výške pýru 10–15 cm) 

Pýr a iné trváce buriny

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

CLINIC
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

COSMIC
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

DOMINATOR
480 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– Dow AgroSciences

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

GLYFOGAN 480 SL
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Agrovita

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

JETSTAR
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

KAPAZIN
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

KAPUT
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Agro Aliance

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

KAPUT HARVEST
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP AKTIV
229 g glyphosate-IPA

–|Vč3|– Monsanto

6,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP BIAKTIV
480 g glyphosate-IPA

–|Vč3|– Monsanto

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP KLASIK
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Monsanto

3,0 l/max. 200 l

za sucha 2,5 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP RAPID
551 g glyphosate-K soľ

N|Vč3|– Monsanto

2,5 l/max. 200 l

za sucha 2,0 l + 5 kg síranu amónneho

ROUNDUP TURBO
663 g glyphosate-K soľ

Xi,N|Vč3|– Monsanto

2,0 l/max. 200 l

TOUCHDOWN SYSTEM 4
480 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– Syngenta

3,0 l/max. 200 l

za sucha 3,0 l + 5 kg síranu amónneho

Desikanty

Desikant
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Termín desikácie, poznámka
Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina

Ochranná doba (dni)
Účinkuje na buriny

BASTA 15
150 g glufosinate-NH4

Xn|Vč3|– Bayer

Repka

12–14 dní pred zberom, 90 % semien v šešuliach v strednej 

tretine hlavnej stonky má červenú až tmavohnedú farbu.

2,0–2,5 l/300–600 l, � 70–100 l

OD 4-7
dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové 

REGLONE
200 g diquat

T,N|Vč3|– Syngenta

Repka

4–5 dní pred zberom, semená na spodných šešuliach hnednú 

a 70 % šešúľ je žltých.

2,0–3,0 l/300–600 l, � 80–100 l

1,5–2,0 l + 70–200 l DAM 390 (RO)

OD 4–7

dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové 
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Fungicídy verzus fyziologická škvrnitosť pšenice

V  roku 2010 u  mnohých pestovateľov tvr-

dej pšenice gradoval výskyt škvŕn neznáme-

ho pôvodu na listoch. Symptómy začali ako 

malé (1–3 mm) žlté chlorotické škvrny (na 

najvyšších listoch) na najintenzívnejšie rastú-

cich listoch, v rastových fázach od konca od-

nožovania do začiatku klasenia. Postupne sa 

škvrny rozšírili takmer na všetky listy a čo je 

zaujímavé, často boli v jednotlivých listových 

poschodiach rozšírené rovnomerne, alebo 

paradoxne - na najvyšších listoch. Škvrny sa 

postupne zväčšovali a v ich strede sa vytvo-

rila tmavšia zóna, podobná symptómom PTR 

(Pyrenophora tritici-repentis - helmintospó-

riová škvrnitosť pšenice) alebo pripomína-

júca začiatok infekcií Stagonospora nodorum 

(septorióza pliev), resp. septória pšenicová 

(Septoria tritici).  

Pestovatelia sa pri identifi kácii podobných 

problémov spoliehajú na vlastné vedomos-

ti, prípadne na skúsenosti známych, lokál-

ne mienkotvorných agronómov (obvykle 

agronómov veľkého úspešného podniku). 

Iní pestovatelia sa obracajú na zástupcov 

dodávateľských alebo distribučných „che-

mických“ firiem, prípadne na pracovníkov 

poradenstva, služieb alebo výskumu. Skúse-

ný pestovateľ sa však pri vážnych a nových 

problémoch nespolieha iba na názor jedné-

ho človeka, ale zistí názor viacerých pestova-

teľov a odborníkov a hľadá vzájomný prienik 

stanovísk. Ideálny prípad nastane, keď sa 

všetci oslovení odborníci resp. zainteresova-

ní ľudia v názore zhodnú, takže pestovateľ 

nemá o záverečnom stanovisku pochybnosti. 

V prípade zmieňovaných symptómov nebo-

li stanoviská jednoznačné, skôr boli názory 

úplne protichodné. 

Pri prvom prípade bolo nezriedkavým ja-

vom, že istí si neboli ani okolití pestovatelia, 

resp. s problémom sa stretali opakovane bez 

úspešného riešenia. V prípade oslovenia zá-

stupcu fi rmy nastali obyčajne dve situácie. 

Prvá - zástupca si nebol istý a problém posu-

nul ďalej, pátrajúc po príčinách. Veľmi častý 

jav bola však druhá situácia - zjednodušená 

diagnóza zástupcu fi rmy alebo privolaného 

odborníka - hubová choroba, a to iba na zá-

klade vizuálnych symptómov. 

V dôsledku neoverených a nesprávnych in-

formácií, resp. osvete medzi pestovateľmi 

zo strany „chemických“ fi riem je v praxi vi-

dieť tendenciu nadhodnocovania významu 

hubových chorôb. Na odborných seminá-

roch sú väčšinou prezentované známe hu-

bové choroby a účinné fungicídne riešenia. 

Pestovatelia majú podvedome zafi xovanú 

tendenciu pripisovať väčšinu symptómov 

hubovým chorobám. Čo je však horšie, 

z každého problému v poraste ako keby ne-

existovalo iné riešenie ako fungicídne ošet-

renie. Prax sa tak často pri podobných prob-

lémoch dožaduje jediného riešenia - názvu 

vhodného prípravku. Ak riešenie problému 

nekončí ošetrením porastu, agronóm je ne-

istý a  má zlý pocit, že niečo zanedbal. Na-

opak, ak porast ošetril nejakým pesticídom 

(nezriedka na daný problém aj neúčinným), 

Fungicídy verzus fyziologická 
škvrnitosť pšenice
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Doc. Ing. Tibor Roháčik,CSc.; Selekt, a.s., Bučany

V uplynulých rokoch sa v porastoch pšeníc (nielen) na Slovensku, objavil fe-
nomén (fyziologických) nie celkom jednoznačne identifi kovaných škvrnitostí. 
Symptómy sa v roku 2010 aj v predchádzajúcich ročníkoch objavovali najmä 
na pšenici tvrdej (Triticum durum). Porasty so symptómami sa vyskytli na via-
cerých lokalitách vo vysokej miere, čo prinútilo pestovateľov venovať tomuto 
javu viacej pozornosti. Tento článok je zameraný na podrobnejší popis symp-
tómov a tohto javu z pohľadu autorov. V praxi sa totiž vyskytli protichodné 
a zmätočné diagnózy, z ktorých niektoré nekorešpondujú s odborným názo-
rom autorov. Preto je v tomto článku čitateľovi ponúknutý popis symptómov 
spolu s diskusiou a konfrontáciou rôznych názorov, z ktorých si čitateľ môže 
vytvoriť vlastný úsudok. 

Obr. 1: Symptómy fyziologickej škvrnitosti v roku 2008 - T. durum odroda Istrodur
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Fungicídy verzus fyziologická škvrnitosť pšenice

nadobudne vnútorné uspokojenie a navyše 

má v zálohe argument, že urobil čo mohol 

- porast ošetril. 

Iná nie je ani situácia v  roku 2010, keď sa 

v praxi objavila a veľmi rýchlo rozšírila infor-

mácia, že príznaky na rastlinách sú spôsobe-

né helmintospóriovou škvrnitosťou pšenice 

(PTR resp. DTR), na ktorú existuje hneď nie-

koľko účinných fungicídov. Pestovatelia teda 

zareagovali promptne a porasty tvrdých pše-

níc ošetrili. V niektorých prípadoch dokonca 

opakovane, keďže sa im účinnosť prvého 

postreku javila nedostatočná a ako sa zdalo, 

symptómy choroby neustupovali, naopak, 

ich početnosť sa neraz zvyšovala. Rýchlej-

šie šírenie „poplašnej správy“ o výskyte PTR 

podporili aj tvrdenia niektorých odborníkov, 

ktorí sa k problému postavili veľmi ľahkováž-

ne, iba na základe vizuálnych symptómov. 

Keďže niektorí odporučili aj „zaručene naj-

lepší“ fungicíd konkrétnej fi rmy, asi nikto po-

chyboval o tom, že fungicídny postrek nebol 

namieste.

Až do tohto bodu si boli všetci takmer istí, 

že vykonali správny krok. Boli prezentované 

informácie o potrebe preventívnej aplikácie 

fungicídov a  navyše panovalo daždivé po-

časie. Takmer všetci pestovatelia však robia 

zásadnú chybu: nikto, až na malé výnimky, 

si neponechá aspoň malú časť neošetrenej 

plochy - kontroly na porovnanie, či vykonaný 

postrek bol účinný a rentabilný. Nemať spät-

nú väzbu pre vlastnú kontrolu, je síce bežné, 

ale zarážajúce a  nepochopiteľné. Pestova-

telia ako keby nechceli vidieť, vedieť a pre-

hodnotiť, či je alebo bolo ošetrenie správne 

a rentabilné. Radšej dajú na neoverenú radu 

a  porasty ošetria všetky a  celoplošne... Ale 

je vždy každá rada nad zlato? Ukázalo sa už 

neraz a  v  tomto prípade veľmi markantne, 

že nie!

Problém vznikol až neskôr. Aj na celoplošne 

ošetrených porastoch bolo zrejmé, že fun-

gicídne ošetrenie, niekde dokonca aplikácie 

2  fungicídov nepriniesli zlepšenie zdravot-

ného stavu a objavili sa nové symptómy na 

mladších listoch. Okamžite začali diskusie, že 

použitý fungicíd bol na chorobu neúčinný, 

keďže teória o PTR bola stále živá a živá je 

v mysliach niektorých pestovateľov naďalej. 

Zrnko pochybnosti však neušlo zaiste ani 

poradcom, ktorých argumenty o univerzál-

nosti a vysokej účinnosti odporúčaných prí-

pravkov sa rúcali ako domček z karát. Mno-

žiace sa výčitky nespokojných pestovateľov 

v niektorých prípadoch viedli k reklamáciám 

a  šomraniu pestovateľov nad neúčinnými 

a drahými riešeniami. Byť v koži (obchodné-

ho zástupcu), ktorý odporučí inak výborný 

fungicíd na domnelú PTR a výsledok je nulo-

vý, to by nikto nechcel. 

Na ilustráciu malý výpočet. V  akej situácii 

sa ocitne pestovateľ, ku ktorému sa dosta-

lo z  viacerých strán niekoľko informácií že 

ide o hubovú chorobu - PTR a porast je nut-

né ošetriť, dokonca dvakrát? Ak si pesto-

vateľ nechal určitú plochu neošetrenú, vi-

del, že fungicídy „nezabrali“. Okrem tejto 

„PTR“ v poraste neboli žiadne iné choroby, 

pri ktorých by obstál argument, že fungi-

cíd ochránil porast aspoň proti nim. Aj au-

tori tohto článku mali k  dispozícii vzorky 

rastlín z  porastov ošetrených triazolovým 

dvojzložkovým fugicídom s  opakovaným 

ošetrením strobilurínom. Rastliny boli do-

konca ešte viac postihnuté ako z  porastov 

neošetrených alebo s použitím iba jedného 

fungicídu. Bolo teda zrejmé, že odporúčané 

ošetrenie daný problém neriešilo. Ak vezme-

me do úvahy cenu prvého ošetrenia - cca 

30  € a  cenu strobilurínového kombinova-

ného prípravku - cca 60 €, cena zbytočného 

2-násobného ošetrenia na 1 ha vyšla zhruba 

okolo 90 €. Pri vynásobení tejto čiastky stov-

kami hektárov ošetrenej plochy vyjde taká 

závratná suma, že ani jedna zo zúčastne-

ných strán nikdy neprizná fakt, že boli vyna-

ložené neefektívne. Jeden z argumentov na 

obhajobu potreby fungicídneho ošetrenia 

bol názor, že fungicídy bolo potrebné apli-

kovať preventívne aj proti iným chorobám. 

Avšak v  neošetrených porastoch 14  dní po 

poslednom - druhom ošetrení nebola na 

listoch viditeľná žiadna iná choroba okrem 

problematických symptómov. Dôvod bol 

jednoduchý - máj bol síce veľmi daždivý, ale 

aj veľmi chladný, čo zabrzdilo rozvoj chorôb. 

V čase výskytu fyziologickej škvrnitosti boli 

totiž choroby rozšírené skôr v mäkkých pše-

niciach, najmä múčnatka a septorióza pše-

nice, ktorá dosahovala na 5.  a  4.  list, teda 

ešte nebola akútna potreba ošetrenia. Dru-

hým argumentom na použitie fungicídu bol 

názor, že vlani fungicídy zabrali. To je však 

iba klam. Ako bude uvedené nižšie, škvrny 

na listoch neboli spôsobené PTR a  zdanli-

vá vlaňajšia účinnosť fungicídov bola spô-

sobená s  najvyššou pravdepodobnosťou 

Obr. 2: Symptómy fyziologickej škvrnitosti v roku 2010 - T. durum

Obr. 3: Detail symptómov fyziologickej 

škvrnitosti v roku 2010 – T. durum
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iným činiteľom, pretože zmenou počasia 

táto „choroba“ ustúpila a vyvolalo to dojem 

dobrej účinnosti fungicídov. Tretím a veľmi 

častým argumentom bol aj argument „sily 

hektárov“ - a  to poukazovanie na veľkých 

pestovateľov, ktorí pestujú tvrdú pšenicu 

dlhoročne a aplikovali fugicíd tiež. K tomuto 

len jedna poznámka - to čo robí veľký pes-

tovateľ, nemusí byť vždy automaticky to naj-

správnejšie. Sú známe prípady, keď špičkový 

agronóm nepôsobí na najväčšom podniku.... 

Pri nejednoznačných stanoviskách často zvá-

dza aj jednoduchosť a presvedčivosť rieše-

nia. Ak niekto problém skúma, ak pestovateľ 

vidí neistotu, odber vzorky do laboratória 

a  zdĺhavejšie hľadanie správnej a  overenej 

odpovede, okamžite vzniká podozrenie, že 

niečo nie je v poriadku. Ak ale z  inej strany 

počuje jednoduchú odpoveď a  jednoduché 

riešenie (fungicídne ošetrenie), víťazí pre-

svedčivá jednoduchosť. Žiaľ, v dnešnej dobe 

niektorí pestovatelia nechcú počuť kompli-

kované reči o predchádzaní chorobe, proti 

ktorej sa už nedá nič podniknúť, ale chcú 

počuť iba názov prípravku, ktorým to treba 

postriekať... 

Najmä správne určiť diagnózu
Autori článku majú na situáciu odlišný názor 

a svoje stanoviská konzultovali s viacerými 

odborníkmi v SR, ČR a poznatkami v odbor-

nej a vedeckej literatúre.

Pri prvom kontakte so vzorkami v roku 2010 

bolo zrejmé, že je to opäť nepríjemná zále-

žitosť, ktorú sme už viackrát diagnostikovali 

ako škvrny neznámeho pôvodu. S  uvede-

ným problémom tvrdej pšenice, ale často aj 

pšenice mäkkej, sa stretávame v  priebehu 

mája a júna opakovane viac rokov. Väčšinou 

to boli iba ojedinelé prípady, v rokoch 2009 

a 2010 bolo problematických diagnóz viac. 

Aj na pokusných plochách sme v roku 2010 

vo zvýšenej miere pozorovali fyziologické 

škvrnitosti na ozimnom a  jarnom jačmeni, 

čo poukazuje na fakt, že neobvykle chladné 

a vlhké počasie na jar podporovalo fyziolo-

gické škvrnitosti aj na iných obilninách. 

Vzhľadom na plošný rozsah výskytu, rovno-

mernosť rozšírenia na parcelách a rastlinách, 

absenciu vhodných vektorov a nepodobnosť 

daných symptómov so známymi vírusovými 

chorobami na obilninách, sme vírusy ako pô-

vodcov danej škvrnitosti vylúčili. 

Prvý krok fytopatológa pri pochybnostiach 

o  správnej diagnóze je jednoduchý mik-

roskopický preparát. V  čase objavenia sa 

symptómov panovalo daždivé počasie. Ak 

by bola pôvodcom škvrnitosti PTR, na ktorú 

sa škvrny skutočne podobali, huba by mu-

sela vytvárať infekčné a  propagačné orgá-

ny. Na škvrnách však neboli identifi kované, 

takže podozrivé listy boli inkubované v ex-

sikátore resp. po sterilizácii na živnej pôde. 

Po inkubácii ani v  exsikátore ani na P.  mis-

kách neboli zistené žiadne vegetatívne ani 

propagačné orgány, listy boli bez sporulácie 

patogénov, zriedkavo boli identifi kované or-

gány bežných saprofytov. Záver bol ten istý 

ako vlani - žiadny známy patogén a diagóza 

- škvrnitosť neidentifi kovaného pôvodu. Pri 

škvrnách s nejasným pôvodom bez identifi -

kácie patogéna je teda príčinou zrejme fyzi-

ologická porucha. 

Hľadanie reálnych súvislostí
Niekedy pri nejasnom jave viac napove-

dia podmienky jeho vzniku, ako jeho pre-

jav. Postupne sme sa dopátrali k poznaniu, 

že symptómy sa objavili aj po fungicídnom 

ošetrení a post-symptomatická aplikácia fun-

gicídu tiež nepriniesla očakávaný efekt. Teda 

ide o prvý argument, podporujúci diagnózu 

(fyziologickej) škvrnitosti. 

Druhým argumentom je fakt, že v roku 2009 

sa škvrnitosť vyskytla v mimoriadne suchej 

jari a  v  tomto roku počas mimoriadne vlh-

kej jari, v oboch prípadoch bez identifi kácie 

patologických štruktúr. Literatúra a  prak-

tické skúsenosti potvrdzujú bezproblémo-

vú tvorbu konídií DTR na škvrnách vo vlh-

kom prostredí, akým jar 2010 naozaj bola. Aj 

v roku 2009 boli v praxi prípady veľkého roz-

šírenia domnelej PTR, na ktoré boli zrejme aj 

vlani zbytočne aplikované fungicídy. 

Tretím krokom pri nejasnostiach je konzultá-

cia s odborníkmi, pretože omyl môže nastať 

veľmi ľahko. Autori sa obrátili na niekoľkých 

renomovaných odborníkov v SR a ČR, ktorí 

tiež potvrdili výskyt listových škvrnitostí bez 

identifi kácie patogéna. 

Štvrtým krokom bolo štúdium literárnych 

zdrojov s aktuálnymi vedeckými a odborný-

mi poznatkami, ktoré diagnózu fyziologickej 

škvrnitosti potvrdili. 

Viacerí autori sa totiž zhodli (na tom), že 

v praxi sa často vyskytujú škvrnitosti bez za-

chytenia patogéna, ktoré majú fyziologický 

pôvod. Fyziologický pôvod je termín široký 

a  skrýva sa za ním celý súbor faktorov od 

porúch výživy, až po environmentálny stres. 

Iní autori úplne zhodne popísali fyziologic-

kú škvrnitosť tvrdej pšenice ako „Splotch“, 

ktorá sa objavila krátko pred klasením a roz-

širovala sa z nižších listov na vyššie. Veľkosť 

a  počet škvŕn sa pritom postupne zväčšo-

Obr. 4: Symptómy fyziologickej škvrnitosti – naozaj sa veľmi podobajú na symptómy PTR



Agromanuál • Regionálna príloha • Jún 2010 17

Ochrana

Fungicídy verzus fyziologická škvrnitosť pšenice

val. Inak boli „napadnuté“ rastliny normálne. 

Škvrnitosť sa vyskytovala najmä za chlad-

ného a vlhkého počasia, striedaného slneč-

ným a  teplejším počasím, čo korešponduje 

aj s pomermi v SR na jar 2010. Ďalším údajom 

korešpondujúcim s našimi podmienkami, aj 

s inými rokmi, je genotypová závislosť. Zjav-

ne sa škvrnitosť nevyskytovala v  rovnakej 

miere na všetkých odrodách. 

Podobné peripetie s  nesprávnou diagnó-

zou a vyhodenými prostriedkami za „neúčin-

né“ fungicídne ošetrenie popisuje aj Tenuta 

(2006). V  porastoch boli diagnostikované 

škvrny takmer navlas podobné škvrnám, kto-

ré spôsobujú PTR a S. nodorum. Podľa Tenuta 

a iných autorov zohrávajú pri vzniku fyziolo-

gickej škvrnitosti významnú úlohu poveter-

nostné podmienky. Za optimálne podmien-

ky na jej prejav považujú nezvyčajne daždivé 

a zamračené počasie trvajúce viac ako 10 dní, 

ktoré sa strieda s  jasnými slnečnými dňami. 

Medzi najjednoduchšie teórie vzniku škvr-

nitosti patrí negatívny vplyv UVA a UVB žia-

renia. Iní autori zistili aj vplyv aktivity O2
-,  

v súčinnosti s enzymatickou činnosťou rast-

liny. V progrese choroby je zaujímavé, že sa 

zastavuje alebo znižuje spolu s otepľovaním 

počasia. Z hľadiska vplyvu na úrodu sa všetci 

autori zhodujú, že vplyv fyziologickej škvr-

nitosti na výšku úrody je minimálny alebo 

zanedbateľný. 

Niektoré nové štúdie však k príčinám vzniku 

fyziologickej škvrnitosti najmä na tvrdých 

pšeniciach prinášajú zaujímavé poznat-

ky. Zistilo sa totiž, že početnejšie symptó-

my sa vyskytujú na parcelách, ktoré majú 

nedostatočnú pôdnu zásobu chlóru. Bolo 

aj experimentálne dokázané, že použitie 

KCl na pôdach s  deficitom chlóru výraz-

ne obmedzilo vznik fyziologickej škvrni-

tosti a  spôsobilo zvýšenie úrody o  2–14 %. 

V niektorých rokoch sa však efekt na úrode 

neprejavil. Rozsiahlymi štúdiami bolo tiež 

zistené, že 70% šanca na zníženie preja-

vu fyziologickej škvrnitosti a zvýšenia úro-

dy vplyvom aplikácie chloridových hnojív 

existuje na pôdach, kde je pôdna zásoba 

Cl nižšia ako 34 kg  Cl/ha v  pôdnom profi le 

do hĺbky 60 cm. Jednomocný anión chló-

ru je pomerne dobre pohyblivý v pôdnom 

roztoku a  z  vrchnej časti pôdneho profi-

lu sa vyplavuje do hĺbky 0,9  až 1,5 m, kde 

je pre rastliny menej prístupný. Z  hľadiska 

obsahu chlóru v rastlinách bolo zistené, že 

symptómy sa objavovali najmä na citlivých 

odrodách a  vo variantoch, kde bol obsah 

chlóru v listoch menší ako 0,1%. Na základe 

výsledkov týchto štúdií v  niektorých kraji-

nách fyziologickú škvrnitosť tvrdej pšenice 

premenovali na „chloride defi cient leaf spot 

syndrome“, teda syndróm listovej „chló-

ro-defi citnej“ škvrnitosti (syndróm listovej 

škvrnitosti z nedostatku chlóru).

Použitie fungicídov na ochranu proti domnelej 

chorobe je teda z nášho pohľadu neefektívne. 

Otázne je použitie strobilurínov, ktoré zdanlivo 

obmedzujú vznik choroby. Je pravdepodobné, 

že zlepšenie obrazu porastu nie je vyvolané 

v dôsledku fungicídnej účinnosti, ale v dôsled-

ku fyziologického green efektu. Vzhľadom na 

výlučne fyziologický účinok je zanedbateľný 

prínos strobilurínov v porovnaní s  ich cenou 

(však) iba ekonomicky neefektívny luxus.

Záver
•  Popísané symptómy sú spôsobené fyziolo-

gickou škvrnitosťou pšenice a vyskytovali 

sa najmä na tvrdých pšeniciach,

•  choroba vzniká ako reakcia citlivých odrôd 

na komplex abiotických podmienok a fyzi-

ologického stresu, (najmä chladného daž-

divého počasia striedaného jasnými slneč-

nými dňami) v období intenzívneho rastu 

pletív a orgánov rastlín a pravdepodobne 

aj lokálneho defi citu chlóru,

•  symptómy fyziologickej škvrnitosti sa (síce) 

veľmi podobajú na symptómy vyvolané in-

fekciami PTR a S. nodorum, ale na škvrnách 

ani po inkubácii vo vlhkom prostredí, resp. 

uložení na živnú pôdu neboli identifi kované 

žiadne infekčné štruktúry patogénov,

•  keďže ide o poruchu fyziologického pôvo-

du, nie je infekčná. V poraste sa nešíri, ale 

vzniká ako fyziologická odpoveď jedincov 

na konkrétne prostredie a environmentál-

ny stres,

•  aplikácia fungicídov sa ukázala ako ne-

efektívna, čo preukázali aj výsledky z praxe. 

Určitý zmierňujúci efekt na prejav symptó-

mov môžu mať strobiluríny, ale aj prípadný 

fyziologický efekt je vzhľadom na ceny prí-

pravkov ekonomicky neefektívny,

•  škvrnitosť listov je ireverzibilná (škvrny 

vznikli a už sa nedajú nijako odstrániť),

•  zníženie produkčnej schopnosti porastov 

v dôsledku fyziologickej škvrnitosti sa udá-

va v rozmedzí 2–14 %,

•  po zlepšení počasia a oteplení sa väčšinou 

postup škvrnitosti zastaví alebo zníži, 

•  prejavu choroby sa dá predchádzať iba 

komplexnou prevenciou:

-  vytypovať vhodné lokality a odrody, kto-

ré sú na fyziologickú škvrnitosť menej 

náchylné,

-  na základe pôdneho rozboru zistiť či 

v pôde nie je defi cit chlóru,

-  v  prípade podlimitného obsahu Cl 

v  pôde je užitočné aplikovať chloridové 

hnojivá (napr. KCl), problematika defi-

citu chlóru a  jeho odstránenia si však 

zrejme bude vyžadovať experimentálne 

štúdie, pretože problému defi citu chlóru 

dosiaľ nebola venovaná takmer žiadna 

pozornosť, 

-  dávka chlóru odporúčaná na hnojenie 

porastov pri výskyte symptómov škvrni-

tosti v dôsledku nedostatku chlóru pred-

stavuje podľa literárnych poznatkov 30–

60 kg/ha,

-  pri výskyte podozrivých škvrnitostí kon-

zultovať stav s diagnostickými pracoviska-

mi a unáhlene nevynakladať prostriedky 

za neúčinné fungicídy.

Čitateľovi boli v článku ponúknuté dve proti-

chodné skupiny názorov:

1.  Frekventovaný názor v  praxi - v  tvrdých 

pšeniciach bol vysoký výskyt PTR a poras-

ty bolo treba fungicídne ošetriť.

2.  Názor (nielen) autorov článku - v  tvrdých 

pšeniciach sa vyskytla fyziologická škvr-

nitosť a použitie fungicídov proti nej bolo 

nezmyselné, neúčinné a zbytočné.

Ktorý z  názorov bude čitateľ považovať za 

správny a smerodajný, je na ňom. Na strane 

autorov článku však stojí jeden neodškriepi-

teľný argument - fungicídy na túto „chorobu“ 

skutočne neúčinkovali...

�

Obr. 5: Detail symptómov PTR - T. aestivum, zástavový list, 2009
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