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Odolný, silný a stabilný = MAXIMUS®

Maximalizujte svoj zisk
Na základe mnohoročných ofi ciálnych výsledkov pestovania repky 
olejnej a vlastných porovnaní výsledkov, ako aj pokusov na viacerých 
lokalitách pestovateľov v rokoch 2007 – 2014 sme si uvedomili, 
že priemerné zvýšenie výnosu hybridov v porovnaní s líniovými 
odrodami je 6,4 – 9 %, čo znamená, že sa dosiahlo zvýšenie úrody 
o 240 – 310 kg/ha. Hybridy naviac poskytujú 
stabilnejší výnos než líniove odrody.

slovakia.pioneer.com
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont.
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Účinná látka:

glyphosate 240 g/l, t.j. N-(fosfonomethyl)gly-
cine (vo forme IPA-soli )
2,4-D 160 g/l, t.j. kyselina 2,4-dichlórfenoxy-
octová vo forme DMA-soli

Upozornenie:

R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontak-
te s pokožkou.
R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže 
spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia.
Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných 
zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania 
zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prí-
pade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo 
voľnej prírode!

Výrobca: 

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, 
A-4021 Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie a osoba 

zodpovedná za konečné balenie 

a označovanie:

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

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1402

Balenie:

HDPE kanistre: 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l
HDPE sud: 220 l 
HDPE kontajnery: 640 l, 1000 l

Pôsobenie prípravku

Kyleo je neselektívny postemergentný listový 
herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho 
prijímajú výhradne zelenými časťami a asimi-
lačným prúdením je rozvádzaný do celej rast-
liny. Touto translokáciou sa docieli zničenie 
trvácich podzemných častí viacročných burín. 
Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo se-
mena. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a ne-
pôsobí na semená. Predpokladom úspešného 
ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je 

vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe 
aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší 
príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie 
sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných 
pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v pl-
nom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné 
vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie 
zasiahnutých rastlín počas 10–14 dní. Za chlad-
ného a suchého počasia sa príznaky môžu 
prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou in-
tenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou 
vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok 
znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť 
až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: psiarka roľná, mlieč roľný, 
drchnička roľná, peniažtek roľný, ruman roľný, 
horčica roľná, kolenec roľný, kamienkovec roľ-
ný, nezábudka roľná, pupenec roľný, láskavce, 
výmrv obilnín, výmrv repky, bažanka ročná, 
kostihoj lekársky, turanec kanadský, úhor-
ník liečivý, mohár zelený, veroniky, zemedym 
lekársky, prstovka krvavá, horčiak obyčajný, 
ovos hluchý, mrlíky, reďkev ohnicová, kapsič-
ka pastierska, konopnice, ježatka kuria, mak 
vlčí, lipkavec obyčajný, mlieč zelinný, nevädza 
poľná, starček obyčajný, púpava lekárska, slez 
nebadaný, lobody, ľuľky, vesnovka obyčajná, 
portulaka, pýr plazivý, lírovka obyčajná, bo-
cianik rozpukovitý, durman obyčajný, pakosty, 
hluchavky, stoklasy, stavikrvy, hviezdica pro-
stredná, skorocely, viky, pohákovec ovíjavý, 
metlička obyčajná, mliečniky, povoja plotná
Stredne citlivé buriny: nátržník husí, isker-
níky, podbeľ liečivý, tetucha kozia, prstnatec 
obyčajný, kukučina ďatelinová, mrkva oby-
čajná, rebríček obyčajný, cesnak poľný
Odolné buriny: mäta roľná, pŕhľava dvojdo-
má, lucerna 

Pokyny pre aplikáciu

Odporúčané množstvo vody: 100–500 l/ha, 
max. počet aplikácií 1× ročne. 

Aplikujte na dvojklíčnolistové buriny do ras-
tovej fázy 6–8 listov, resp. do konca odnožo-
vania tráv. Trváce druhy by nemali byť zakry-
té inými burinami.

Prípravok aplikujte pri teplotách +8 až +25 °C.

Poľnohospodárska pôda (strnisko, úvrate) - 
aplikujte po zbere, pred spracovaním pôdy 
a pred sejbou alebo výsadbou následných 
plodín (príprava pôdy pre výsev poľnohos-
podárskych plodín). Pripravovať pôdu a siať 
možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny 
budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými 
sejačkami možno siať už 24 hod. po aplikácii.

Lúky a pasienky - kontrola rastu kultúrnych 
rastlín a burín na hospodársky nevyužíva-
ných plochách. Pri tomto spôsobe ošetrenia 
lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť as-
poň 1 krát ročne.

Obilniny, kukurica, cirok - aplikujte pred sej-
bou, siať možno až v dobe, keď sa prejavia 
príznaky účinku.

Jadroviny - aplikujte len vo výsadbách star-
ších ako 3 roky počas celého vegetačného 
obdobia, buriny v plnom raste max. 20 cm 
vysoké a trváce druhy by nemali byť zakryté 
inými burinami. Aplikujte na list opatrne níz-
kym tlakom tak, aby neboli zasiahnuté žiad-
ne zelené časti ovocných stromov. 

Nepoľnohospodárska pôda (ihriská, chodní-
ky, parkoviská, cintoríny, priemyselné a pod-
nikateľské zóny), železnice - aplikujte v ob-
dobí plného rastu jednoročných a trvácich 
burín - zvyčajne je to od polovice apríla do 
konca augusta, najneskôr od začiatku tvor-
by kvetu do odkvitnutia (BBCH 60–69) aby 
ste zabránili vzniku klíčivých semien. Ošet-
rované buriny majú byť vysoké max. 20 cm 
a trváce druhy by nemali byť zakryté inými 
burinami.

Okrasné rastliny (chodníky a námestia) - apli-
kujte počas vegetačného obdobia, ošetro-
vané buriny majú byť vysoké max. 20 cm 
a trváce druhy by nemali byť zakryté inými 
burinami, v žiadnom prípade nemožno za-
siahnuť okrasné rastliny a dreviny.

Letecká aplikácia je zakázaná!

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba (dni) Poznámky

Poľnohospodárska pôda jednoročné a trváce buriny 5,0 l - strnisko, úvrate

Lúky a pasienky obnova TTP 5,0 l -

Obilniny, kukurica, cirok jednoročné a trváce buriny 5,0 l -

Jadroviny jednoročné a trváce buriny 5,0 l 30 

Nepoľnohospodárska pôda, 

železnice
jednoročné a trváce buriny 5,0 l -

Okrasné rastliny jednoročné a trváce buriny 5,0 l -
chodníky, námestia

okrem drevín

Postrekový herbicídny prípravok vo 

forme kvapalného koncentrátu pre 

riedenie vodou určeného na reguláciu 

jednoročných a trvácich burín na poľ-

nohospodárskej pôde, nepoľnohospo-

dárskej pôde a na likvidáciu nežiaducej 

vegetácie na ostatých plochách.

Skrátená etiketa - Kyleo



Kyleo - viac ako glyphosate

Pri aplikáciách bežných sólo gly-
phosatových neselektívnych 
herbicídov pestovateľská prax 
upozorňuje na zregenerovanie 
- obrastanie najmä pichlia-

čov, pupencov a štiavov aj na-
priek dodržaným odporúčaniam 
na aplikáciu. Deje sa tak najmä 
pri strniskových aplikáciách (tzv. 
„chemické podmietky“), keď 
vplyvom vyšších teplôt a sucha 
nedochádza k dostatočnému sys-
témovému prieniku účinnej lát-
ky do podzemných častí trvácich 
burín, na ktoré je zásah zamera-
ný. Po 3–4 týždňoch pestovateľ 
s údivom zisťuje, že vyššie uvede-
né buriny z pozemku „nezmizli“.

Neselektívny herbicíd Kyleo svo-
jim inovatívnym zložením rieši 
aj vyššie uvedený problém ob-
rastania viacerých problémových 
burinných druhov. Kyleo obsahu-
je okrem úč. látky glyphosate 

(240 g/l) taktiež úč. látku 2,4-D 

(160 g/l). Glyphosate je prijíma-
ný výhradne zelenými časťami 
rastlín a asimilačným prúdením 
je rozvádzaný do celej rastliny, 
vrátane jej podzemných častí. 
2,4-D synergicky zvyšuje účin-
nosť a pôsobenie glyphosatu 
v zmesi a hromadí sa predovšet-
kým v meristémoch listov a kore-
ňoch burín. V Kyleo nie je 2,4-D 

vo forme bežnej DMA-soli, ale vo 
forme AAA-DMA soli, ktorá ne-
podlieha výmene solí v roztoku 
s IPA-soľou glyphosatov. K prob-
lémom výmeny solí a ku zníženiu 
herbicídneho účinku môže na-
stať pri príprave tank-mix zmesí 
sólo glyphosátových prípravkov 
s bežnými prípravkami na báze 
2,4-D. Kyleo teda predchádza 
problémom pri tvorbe tank-mix 
zmesí. Na dôvažok je Kyleo vy-
bavené tiež špeciálnym adjuvan-
tom cocoamin, ktorý nielen že 
zvyšuje priľnavosť účinných látok, 
ich pokryvnosť a účinok na rastli-
nách, ale tiež plní funkciu pufra 
v prostredí 3 látok s odlišným pH 
(voda + glyphosate + 2,4-D).

Kyleo je novým neselektívnym 
herbicídom s posilneným účin-
kom, ktorý má razantný účinok 
na kompletné spektrum jed-
no a dvojklíčnolistových burín 
vrátane trvácich. Má rýchlejší 
účinok na pýr a jeho použitie 
je bez rizika následného obras-
tania trvácich burín. Spoľahlivo 
ničí aj prasličku roľnú, čo bež-
né sólo glyphosátové príprav-
ky nedokážu. Odporúčaná dáv-
ka Kyleo na poľnohospodárskej 
pôde je 3,0–5,0 l/ha pri použití 
100–500 l vody na hektár.



Spoločnosť F&N Agro Slovensko uvádza na slovenský trh 

s totálnymi herbicídmi na báze glyphosatu novinku nielen 

čo do obchodného názvu prípravku, ale aj čo do jeho ino-

vatívneho chemického zloženia a jeho účinnosti. Slovenské 

registrácie prípravkov so sólo účinnou látkou glyphosate 

dosahujú čísla už vyše troch desiatok a sú zväčša rovnakého 

zloženia. Popri neoceniteľných vlastnostiach a účinku tých-

to prípravkov každodenná prax, rôzne agroklimatické pod-

mienky a zmeny burinných spoločenstiev priniesli potrebu 

zvýšenia účinnosti a razantnosti bežných glyphosatov.

Kyleo - viac ako 
glyphosate
Ing. Ladislav Závodský; F&N Agro Slovensko

Nenechajte nič na náhodu!

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

•Rovnomerné dozrievanie semien
•Zvýšenie % oleja a zníženie % glukosinulátov
•Zabránenie napadnutia dozretých šešulí čerňami
•Zvýšenie HTS, klíčivosti, zníženie vlhkosti pozberanej produkcie
•Lepšie naplánovanie zebru s minimálnymi pozberovými stratami

NEZABURINENÉ PORASTY:
SPODNAM DC® sólo aplikácia .......... 1,25 l/ha

V prípade desikácie a urýchlenia zberu:

ZABURINENÉ PORASTY:
V prípade desikácie a urýchlenia zberu:

+
+

CLINIC®

glyphosate-IPA 480 g/l

CLINIC®

glyphosate-IPA 480 g/l

SPODNAM DC®

SPODNAM DC®

1 l/ha

1 l/ha

2 l/ha

3 l/ha

V
Ý

H
O

D
Y

Command komplet 
Tradícia a skúsenosti

Quiz

3 x 4 l

Command 36 CS

1 x 2 l

Fury 10 EW

1 x 1 l+ +
Získajte pri zvýhodnených podmienkach vysoko 

účinnú herbicídnu kombináciu pre ošetrenie 10 ha 
repky olejky ozimnej + insekticídny bonus.
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V skorých rastových fázach nie je repka kon-
kurenčne silná, preto jej treba poskytnúť 
štart bez problémov a podmienky čo naj-
vhodnejšie pre jej ďalší rast a vývoj. Zák-
ladom úspešného pestovania je jesenné 
herbicídne ošetrenie. V ošetrenom poraste 
buriny repke neodoberajú živiny a vlahu, 
a ich úspešná likvidácia je v mnohých prípa-
doch jednoduchšia na jeseň, ako v jarnom 
období.

Spoločnosť ADAMA ponúka na prvý dôležitý 
krok - základné herbicídne ošetrenie poras-
tov repky ozimnej - prípravok Sultan Top - 

komplexný selektívny herbicíd s vysokým 
obsahom dvoch osvedčených účinných lá-
tok, ktoré tvoria základ herbicídnej ochrany 
repky olejnej. Z vyššieho obsahu účinných 
látok vyplýva aj väčšia fexibilita použitej apli-
kácie a vyššia istota spoľahlivého účinku. Je 
určený na preemergentnú a skorú postemer-
gentnú aplikáciu.

Zloženie a pôsobenie prípravku: účinnú 
látku metazachlór (375 g/l) prijímajú klíčia-
ce buriny predovšetkým hypokotylom a ko-
reňmi, po vzídení čiastočne listami. Bunkové 
delenie je inhibované tým, že je spomalená 
tvorba dlhých reťazcov mastných kyselín. 
Účinnú látku quinmerac (125 g/l) buriny 
prijímajú predovšetkým koreňmi a z časti 
taktiež listami. Pôsobenie týchto dvoch účin-
ných látok vedie k deformáciám listov burín, 
inhibícii rastu koreňov a výhonkov. Tento 
prípravok kombinuje prednosti dvoch od-
lišných mechanizmov účinku a to inhibíciu 
bunkového delenia a enzymatickú aktivitu 
v rastových vrcholoch.

Aplikácia prípravku Sultan Top je veľmi fl e-
xibilná. Základom je preemergentná apliká-
cia do 3 dní po sejbe pred vzídením repky 
a burín. Aplikačné okno počas sucha možno 
predĺžiť, vhodnejšie je použiť skorú poste-
mergentnú aplikáciu (SPOST), pričom buriny 
by mali byť v štádiu klíčnych až 1. páru pra-
vých listov. Aj pri SPOST aplikácii sa prípravok 
vyznačuje veľkou selektivitou voči repke. Tak 
ako pre repku, aj pre dobré a kvalitné pôso-
benie prípravku je dôležitá príprava pôdy, 
na povrchu bez väčších hrúd, v prípade po-
treby utužená ľahkými valcami a dostatočná 

pôdna vlhkosť. Pri prechodnom suchšom ob-
dobí nastupuje účinok po prvých zrážkach. 
Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré 
hynutie cieľových burín.

Dávkovanie: 1,75–2,0 l/ha, na ľahších 
pôdach použite spodnú hranicu dávky a na 
stredných a ťažkých pôdach zvýšte dávku 
na 2,0 l/ha.

Spektrum účinku: hluchavky, hviezdica pro-
stredná, ježatka kuria, kapsička pastierska, 
láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lipnica 
ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, paruman-
ček nevoňavý, rumančeky, veroniky, úhorník, 
psiarka roľná, mrlík biely.

Grounded - na ďalšie zlepšenie prípravku 
Sultan Top v ťažkých podmienkach je vhod-
ný TM s pomocnou látkou Grounded. Pôd-
na pomocná látka je špeciálne vyvinutá na 
aplikáciu s pôdnymi herbicídmi. V aplikač-
nej zmesi výrazne znižuje úlet postrekovej 
kvapaliny, predlžuje a zvyšuje účinnosť po-
užitého prípravku (najmä počas suchého po-
časia), zlepšuje pokrytie pôdy herbicídnym 
fi lmom a bráni splavovaniu herbicídu mimo 
aktívnej zóny.

Náš tip: Na ľahších pôdach použite vyššiu 
dávku 0,4 l/ha Grounded, ktorý zadrží účinnú 
látku v aktívnej zóne a pri ťažších humóznych 
pôdach nižšiu dávku 0,2 l/ha.

Výborná ekonomika prípravku Sultan Top je 
naviac podporená zvýhodnenými balíkmi 
pre ochranu repky. V jesenných balíkoch náj-
dete okrem toho:

Agil 100 EC - ktorý poskytuje najrýchlejšie 
riešenie výmrvu obilnín v dávke 0,4–0,5 l/ha, 
trávovitých burín v dávke 0,5–1,2 l/ha a pýru 
v dávke 1,0–1,5 l/ha.

Orius 25 EW - jediný prípravok na báze te-
buconazolu s ofi ciálne registrovaným mor-
foregulačným účinkom v repke. Ošetrenie 
začnite od fázy 4–5 listov v dávke 0,5 l/ha. Pri 
každom dalšom liste zvýšte dávku o 0,1 l/ha. 
Max. dávka na jeseň je 1,0 l/ha. Samozrejme 
okrem toho poskytuje výborný fungicídny 
efekt voči fómovej hnilobe.

Bulldock 25 EC - najrazantnejší pyretroid 
s širokým spektrom účinku voči všetkým ci-
cavým a žravým škodcom v repke a obilni-
nách, ktorý aplikujte v dávke 0,2–0,3 l/ha.

Náš tip: ak hľadáte dlhšie reziduálne pôso-
benie, pridajte k 0,2 l Bulldocku 25 EC 0,6–
0,7 l Pyrinexu 48 EC/ha, alebo využite náš 
najrazantnejší insekticíd Pyrinex Supreme 

v dávke 0,75–1,25 l/ha.

Využite príležitosť na a šetrite svoje náklady 
s užitočnými riešeniami ADAMA Slovensko.



Pestovať repku olejnú, alebo radšej nie? Asi to bude v nasledujúcom období veľmi 

preferovaná otázka. Aj keď rok 2015 (ale najmä jeseň 2014) nebola pre pestova-

nie repky veľmi priaznivá, vylúčiť ju z osevného postupu nie je úplne jednoduché. 

Repka olejná zohráva významnú súčasť osevných postupov - či už z hľadiska vý-

bornej predplodinovej hodnoty, ale aj zaujímavej tržnej plodiny. Určite sa ju oplatí 

pestovať len intenzívne, a to už od začiatku - od založenia porastu.

Sultan Top 
Ing. Štefánia Štefeková; ADAMA Slovensko

Účinnosť herbicídov v repke

Burina Agil 1OO EC
Glyfogan 

480 SL
Sultan 50 SC

Sultan Top 

SPOST

Sultan Top 

PRE

Lipkavec obyčajný     

Rumany, rumančeky     

Láskavce, mrlíky     

Veroniky, hluchavky     

Metlička obyčajná     

Výmrv obilnín     

Pýr plazivý     

Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Agil100 EC v dávke 0,5–0,8 l/ha.

Miešateľnosť: prípravok je miešateľný s graminicídom Agil 100 EC, s insekticídom Bulldock 25 EC a s DAM 390

Flexibilnejší základ 
herbicídnej ochrany repky

Zvýhodnený nákup 

užitočných balíkov

Herbicídny balík do repky olejnej

Sultan Top 60 l

Agil 100 EC 20 l

Zľava 8 % oproti sólo nákupu!

Repka Komplet - kombinovaný 

balík do repky olejnej

Agil 100 EC 20 l 

Orius 25 EW 20 l

Bulldock 25 EC 5 l

Zľava 5 % oproti sólo nákupu!



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

Adama Aggriiculture Slovensko sppol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka ppri Dunajji | Tel: +421 2 4594 4730
www. ddadama.com

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

Sultan TOP
TOP ochrana 
& bezpečnosť

Sultan TOP je prípravok určený 
na PRE a EPOST kontrolu 
jednoklíčnolistových 
a dvojklíčnolistových burín, 
v repke ozimnej

Účinné látky: 
125 g/l quinmerac, 
375 g/l metazachlór

Formulácia:
suspenzný koncentrát (SC)

Balenie:
5, 10 l

Nový herbicíd do repky s výrazne vyšším 
obsahom osvedčených účinných látok
Extra silná formulácia
•  o 12 % metazachlóru /ha viac, ako ste boli zvyknutí
•  o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
•  istejší účinok
Preemergentná + Postemergentná aplikácia
•  predlžuje aplikačné okno až do 1. pravého listu burín
•  vysoká dávka quimeracku zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybieľovania
•  znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku 

aj za nestáleho počasia
Flexibilné dávkovanie 1,75–2 l/ha
•  prináša väčšiu variabilitu použitia
Jednoduchosť použita
•  dávkové rozpätie sa lepšie vykazuje
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Hlavnými pozitívami pre zákazníkov, 

ktorí systém už vyskúšali, sú:

 Riešenie dvojklíčnolistových a jednoklíč-
nolistových burín vrátane výmrvu obilnín 
jednou aplikáciou - vo väčšine prípadov 
bol veľmi pozitívne hodnotený účinok na 
peniažtek roľný, kapsičku pastiersku, hor-
čicu roľnú, úhorník liečivý, pakosty, tak-
tiež na výmrv konvenčnej repky a výmrv 
obilnín. Z bežného spektra burín bol veľ-
mi kladne hodnotený účinok na lipkavec 
obyčajný. Tiež rumančeky boli veľmi dob-
re kontrolované, avšak je veľmi dôležité 
správne načasovanie aplikácie, a to opti-
málne v 1–2 pravých listoch tejto buriny. 
Z pohľadu vývojovej fázy repky ozimnej 
je optimálny aplikačný termín v 2–3 lis-

toch CL repky.

 Úspora prevádzkových nákladov ako dô-
sledok komplexného riešenia burín - jed-
na aplikácia.
 Možnosť opätovného pestovania repky 
ozimnej na pozemkoch, kde vzhľadom 
k spektru ťažko ničiteľných burín nebolo 
možné pestovať konvenčnú repku.
 Možnosť pestovania repky na pozemkoch 
s bezorebným spracovaním pôdy, alebo 
s horšie spracovanou pôdou.
 Časová flexibilita aplikácie - postemer-
gentné riešenie.

Pozitívne je v súčasnej dobe prijímaný tiež 
fakt, že dochádza k rozširovaniu ponuky CL 
hybridov od osivárskych spoločností. Tieto 
hybridy boli testované aj v presných poľ-
ných pokusoch SPZO a preverili, že CL hybri-

dy v porovnaní s konvenčným štandardným 
hybridom majú vysoký výnosový potenciál. 
Sledované boli CL hybridy spoločností De-
kalb, DuPont Pioneer a Rapool.

Posledné poznatky tiež ukazujú na to, že CL 
hybridy sú vysoko odolné k reziduám sulfo-
nylmočovín s dlhou perzistenciou v pôde, 
ktoré boli použité v predplodine. Pre prax 
to znamená maximálne využitie genetické-
ho potenciálu Clearfi eld repky v porovnaní 
s konvenčnými hybridmi, ktoré môžu byť 
prítomnosťou týchto rezíduí sulfonylmočo-
vín značne retardované.

Hlavnou zmenou oproti pestovaniu kon-
venčnej repky, ktorú zákazníci spomína-
li, bola nutnosť kontroly výmrvu CL repky 
v osevnom postupe. Systém Clearfi eld pre 
dlhodobé a úspešné používanie vyžaduje 
dodržiavanie tzv. Správnej poľnohospodár-
skej praxe. Tým sa myslí napr.:
 likvidácia výmrvu CL repky v medziporas-
tovom období - stimulácia klíčenia a rastu 
výmrvu tak, aby bolo možné ho zničiť her-
bicídne alebo mechanicky,
 čistenie zberovej techniky pri prejazdoch 
medzi rôznymi pozemkami,
 použitie vhodných herbicídov v násled-
ných kultúrach,
 opatrenia proti nechcenej aplikácii - bale-
nie osív a herbicídov Clearfi eld sú označe-
né logom Clearfi eld a príponou CL v názve 
odrody repky.

Kde sa teda najmä ponúka využitie Clear-

fi eld systéme pestovania ozimnej repky?

1)  Na pozemkoch s výskytom burín odolných 
konvenčným herbicídom.

2)  Na pozemkoch s vysokým výskytom výmr-
vu konvenčnej repky a obilnín.

3)  V oblastiach, kde dlhodobo zlyhávajú pôd-
ne herbicídy.

4)  Pri využívaní bezorebných technológií 
s vysokým objemom pozberových zvy-
škov alebo pri horšom spracovaní pôdy.

5)  Pri použití sulfonylmočoviny s dlhou per-
zistenciou v predplodine.

Viac informácií k tejto technológii nájdete 
na internetových stránkach BASF: 
www.clearfi eld.sk 

V minuloročnej sezóne bol v Slovenskej republike zavedený v mnohých sme-

roch inovatívny systém pestovania repky ozimnej - systém Clearfield. Ide  

o kombináciu vysoko účinného selektívneho herbicídu Cleravis a výkonných 

CL hybridov repky. Toto tandemové riešenie vám ponúka úplne nový prístup 

ku kontrole burín. Radi by sme sa s vami podelili o poznatky z praxe pri zavá-

dzaní Clearfi eld systému.

Clearfi eld® 
Revolučný systém v herbicídnom ošetrení 
repky ozimnej - skúsenosti z prvej sezóny
Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF

Charakteristika herbicídu Cleravis

Formulácia Suspenzný koncentrát (SC)

Účinné látky imazamox 17,5 g/l, metazachlor 375 g/l, quinmerac 100 g/l

Aplikačná dávka 2,0 l/ha + 1,0 l/ha Dash 

Termín aplikácie
postemergentne, BBCH 12–14, ideálne v čase, keď sú jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové 

buriny vo fáze dvoch pravých listov

Znášanlivosť plodinou vynikajúca, je určený výhradne pre Clearfi eld odrody

Spektrum účinku
veľmi široké spektrum účinku, dvojklíčnolistové buriny vrátane kapustovitých, 

jednoklíčnolistové buriny vrátane výmrvu obilnín

Produkčný systém  Clearfi eld®

Cleravis® + Dash HC
2,0 l/ha + 1,0 l/ha

0 05 10 11 12 14

optimálna aplikácia počas 2–3 týždňov 
po vzídení repky

súčasné 
SPOST herbicídy

4–10 dní

súčasné
PRE herbicídy

3–5 dní

Clearfi eld - kompletné riešenie 
proti dvojklíčnolistovým 
burinám, výmrvu obilnín 
a trávam v jedinej aplikácii
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Prečo Pioneer a nie hoc akú repku?

Predvídateľnosť úrovne úrod je veľmi dôleži-
tá najmä pre ozimné plodiny. Od roku 2002 
do roku 2009 dosiahol DuPont Pioneer asi 
10% zvýšenie výnosov svojich hybridov rep-
ky. V tejto dekáde DuPont Pioneer očakáva 
zrýchlenie zvýšenia výnosov vývojom pro-
duktov prostredníctvom tradičných a trans-
genetických postupov. Tieto snahy budú po-
kračovať, aby sa využili výhody technológií, 
ako sú molekulárne a genómové nástroje, 
technológia dvojitých haploidov a rozmani-
tosť genofondu. Tak intenzívna plodina, ako 
je repka ozimná, nemôže byť pestovaná bez 
stratégie kontroly chorôb a škodcov. A to bez 
ohľadu na ochorenia, kombinácia stratégií je 
zvyčajne stratégiou s najvyššou vyhliadkou 
na úspech. V tomto prípade je rezistencia 
voči fómovej hnilobe (Phoma lingam) veľmi 
dobrým príkladom: hoci súčasné odrody sa 
vo všeobecnosti zlepšili, pokiaľ ide o úroveň 
rezistencie, je riziko stále všeobecne zaisťo-
vané fungicídnymi postrekmi. Ochrana proti 
burinám v prípade repky je komplexná úloha. 
Na jednej strane, veľa burín tejto plodiny je 
„blízkymi príbuznými“ repky, čo napr. môže 
viesť k poškodeniu jej rastu pri aplikácii her-
bicídov, a to najmä v prípade skorej aplikácie. 
Na strane druhej, problematické buriny alebo 
novo zavlečené druhy spochybňujú úspeš-
nosť konvenčnej stratégie ochrany rastlín. To 
má za následok nižší zisk a vylúčenie proble-
matických polí z osevnej rotácie. To má zasa 
obratom negatívny účinok na úrody plodín 
z dôvodu neexistencie optimálnej predplodi-
ny následnej plodiny. Nové technológie, ako 
sú napríklad CL odrody repky DuPont Pione-
er s toleranciou na imazamox môžu napraviť 
vzniknutú situáciu.

Nové odrody odolné fómovej 

hnilobe: Rlm7

Fómová hniloba (Phoma lingam) koreňa 
a stonky repky je široko rozšírená všade tam, 
kde sa pestuje repka. Je to jedno z najdôle-
žitejších ochorení tejto plodiny. Intenzita vý-
skytu a poškodenia je závislá na ročnom ob-
dobí, od odrody a pestovateľskej technológii. 
V prípade závažného jesenného napadnutia, 
úmrtnosť rastlín môže byť značne zvýšená. 
Poľahnuté rastliny môžu spomalovať prie-
beh zberu. V bežnom roku pri štandardnom 

ošetrovaní porastu sú straty na úrode spô-
sobené fómovou hnilobou koreňa a stonky 
menšie ako 10 %, ale na neošetrenom poli 
citlivého hybridu so závažnými infekciami, 
môže byť strata aj 30–50 %. Vyskytuje sa na 
klíčnych listoch, listoch, stonkách a šešuliach. 
Lézie na listoch sú sivasto biele, okrúhle až 
nepravidelného tvaru. Často posiate čier-
nymi bodkami malých plodníc - pyknidami. 
Lézie na stonkách sa môžu objaviť v spodnej 
bazálnej časti, alebo na miestach pripoje-
nia listov. Inokulum na rastlinných zvyškoch 
spôsobuje infekciu v nasledujúcich rokoch. 
Teplé daždivé vlhké podmienky spôsobujú 
vyšší výskyt a závažnosť ochorenia fómovou 
hnilobou. Slabý dážď umožňuje uvoľňovanie 
spór zo strniska, rovnako aj rozširovanie spór 
špliechajúcimi kvapkami vody. Vietor dopra-
ví askospóry na dlhé vzdialenosti (niekoľko 
km). Vlhkosť v skorej fáze rastu (do štádia 
6 listov), je dôležitá z hľadiska rozvoja cho-
roby. Načasovanie vzniku ochorenia v ranej 
fáze má veľký vplyv na konečný výsledok 
epidémie fómovej hniloby. Príznaky ochore-
nia sú často závažnejšie s vyššími teplotami 
na konci vegetačného obdobia.

Európski výskumní pracovníci DuPont Pio-
neer vyvíjajú hybridy s novými a rozličný-
mi génmi rezistencie (Rlm1, Rlm2, Rlm3 ... 

Rlm7). Boj proti fómovej hnilohe nie je jedno-
duchý, nakoľko fómová hniloba je dynamicky 
sa vyvíjajúce ochorenie a patogén behom 
pohlavného rozmnožovania môže mutovať. 
Prichádza k rekombinácii a vznikajú nové rasy 
- virulentné formy. Preto staršie gény nemusia 
byť na každom poli vždy účinné.

Najnovšou inováciou DuPont Pioneer je nový 
hybrid PX113 s génom Rlm7 s vysokou odol-
nosťou voči fóme. Rastliny sú o 20 cm vyššieho 
vzrastu (135–145 cm) než tradičné polotrpas-
ličie odrody (PX104, PX111CL), preto je PX113 
vzrastom najvyšším polotrpasličím hybridom 
v tohtoročnej ponuke. Bol zaregistrovaný v SR 
v roku 2015. Hybrid sa vyznačuje neskorou 
regeneráciou jarného rastu s neskorým ná-
stupom kvitnutia. Dozrievanie je však skoré 
až stredne skoré s dobrou rovnomernosťou.

Spôsoby ochrany proti fómovej hnilobe by 
mali byť kombináciou agronomických opat-

rení (striedanie plodín, spracovanie pôdy or-
bou a zaoranie strniska, ochrana proti výmr-
vu repky a burinám), chemickej ochrany 
(morenie osiva, fungicídny postrek), sejby to-
lerantných odrôd (44W29, 46W14, 44D06, 

PT211) a odrôd s rezistenciou voči najrozší-
renejším rasám (PX113).

Trieda Clearfi eld mení prístup 

k pestovaniu repky

V roku 2014 dosiahli osevné plochy Clearfi eld  
hybridov repky ozimnej v Slovenskej repub-
like 1500 ha a pre ich pestovanie sa rozhodli 
prví poľnohospodári. Jedná sa o kombináciu 
vysoko účinného selektívneho herbicídu Cle-

ravis a výkonných hybridov repky rezistent-
ných na imazamox. Toto tandemové riešenie 
ponúka úplne nový prístup ku kontrole burín. 
Nová technológia umožňuje jedným poste-
mergentným ošetrením herbicídom Cleravis 
ničiť v podstate všetky buriny vrátane výmrvu 
obilnín a tiež kapustovité buriny, ktoré sú inak 
v repke nezničiteľné. Široké aplikačné okno 
3 týždne umožňuje pristúpiť k ošetreniu v cit-
livej fáze burín a výmrvu obilnín.

Na Slovensku je pestovanie CL odrôd na za-
čiatku. Pre obchodnú sezónu 2015 má DuPont 
Pioneer pripravenú trojicu hybridov repky 
ozimnej určenú do systému Clearfi eld. Ústred-
né miesto patrí dvojici hybridov PT228CL 
a PT229CL, ktoré boli vyšľachtené z najvý-
konnejších konvenčných odrôd PR46W20 
a PR46W21. PT228CL je stredne skorý CL 
hybrid s vysokým úrodovým potenciálom 
pre produkciu semien. Jeho základná verzia 
PR46W20 sa vyznačuje dobrou olejnatosťou 
semien, čo platí aj pre CL verziu. Jesenný vý-
voj rastlín je rýchly, preto je vhodný tiež k ne-
skorším výsevom na konci agrotechnického 
termínu alebo pre sejby na stanovištia, kde 
sa vyžaduje rýchly počiatočný rozvoj rastlín. 
Stredne neskorý hybrid PT229CL, poskytuje 
stabilné úrody semien s dobrou olejnatosťou, 
podobne ako jeho základná verzia PR46W21. 
Jesenný rozvoj rastlín je tiež pomerne rých-
ly. Táto odroda je v ponuke ako tohtoročná 
novinka. Ponuku dopĺňa polotrpasličí stred-
ne skorý hybrid PX111CL s dobrou úrodou 
semien, stredným až vyšším obsahom oleja. 
V jesennom období vytvára sediacu prízemnú 
ružicu, vyvíja sa koreňový systém, krčok a lis-
tová ružica. Rastliny nemajú na jeseň výraznú 
tendenciu prechádzať do predlžovacieho ras-
tu, preto je tento hybrid vhodný aj na skorší 
výsev. Všetky tri predstavené CL hybridy majú 
vysokú toleranciu voči herbicídu Cleravis, pre-
to nehrozí žiadne nebezpečenstvo poškode-
nia rastlín účinnou látkou imazamox.



Sú plodiny, u ktorých zavádzanie inovácií nastáva rýchlejšie. Toto všeobecne platí 

pre všetky plodiny na ornej pôdy a špeciálne najmä pre ozimné repky. Postupom 

rokov sa vždy našli pestovatelia, ktorí sa zaujímali o nové technológie, testovali 

ich na vlastných poliach v praxi a následne ich odobrili. Zaužívanie týchto tech-

nológií prispelo k vzniku obchodu s repkou a olejninami, stabilizovalo pestovanie 

repky a viedlo k začleneniu repky do osevných postupov, ako súčasť bežnej rotá-

cie plodín. V súčasnej dobe pestovatelia repky musieť čeliť závažnejším výzvam.

Pohľad do budúcnosti s Pioneer Hi-Bred
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko
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Repka ozimná olejná sa stala jednou z naj-
pestovanejších olejnín u nás. Z ekonomické-
ho hľadiska však vložené investície sa najskôr 
vrátia o 11 mesiacov od založenia porastov. 
V priebehu tohto obdobia je porast vystave-
ný rôznym rizikám (počasie, škodcovia, cho-
roby apod.). Aby sme čo najviac eliminovali 
pestovateľské riziká, musíme venovať veľkú 
pozornosť výberu vhodných odrôd repky do 
vlastných pestovateľských podmienok.

Popredná svetová osivárska spoločnosť 
Limagrain ponúka pestovateľom výkonné 
odrody repky ozimnej. V čom spočíva ich 
pestovateľská úspešnosť? Predovšetkým 
v spoľahlivosti a stabilite úrod v jednotli-
vých pestovateľských ročníkoch, v plasticite, 
v dobrom zdravotnom stave a ako benefi t 
u hybridov aj geneticky podmienenú odol-
nosť voči pukaniu šešulí.

Najlepšie si to ukážme na výsledkoch z pra-
xe - tri podniky, tri rôzne regióny a LG repky 
- tabulka 1.

Na podniku MVL-Agro Malé Chlievany pri veľ-
kej každoročnej výmere ozimnej repky sú aj 
rôzne pestovateľské podmienky v závislosti 
od jednotlivých parciel - lepšie alebo horšie. 
Podľa vyjadrenia Ing. Hrnkovej, líniové odrody 
od spoločnosti Limagrain umiestňuje vždy do 
tých „horších“, pretože sa vedia veľmi dobre 
vysporiadať aj s takýmto pestovateľským pros-
tredím a napriek tomu dosiahnuť slušný výnos. 

My sme samozrejme veľmi radi, že vybraná 
ponuka LG repiek na našom trhu patrí k tým 
najúrodnejším a vyhovuje náročným požia-
davkám slovenských pestovateľov. Nielen 
že s nimi pestovatelia na jednotlivých pod-
nikoch dosahujú nadpriemerné úrody, oča-
kávajú od nich spoľahlivú úrodu aj v horších 
podmienkach ako to bolo uvedené Ing. Hrn-
kovou z podniku MVL-Agro Malé Chlievany.

Z uvedených výsledkov v tabuľke 1 však vy-
plýva viac skutočností ako je aj potenciál 
genetiky LG.

V prvom rade nás úplne nezávisle informujú 
o reálne dosiahnuteľných úrodách jednot-
livých odrôd v danej pestovateľskej oblasti 
v kontexte klimatických ale i technologic-
kých podmienok. Taktiež ukazuje rozdiel 
v úrodnosti hybridov a línií všeobecne. Sku-
točnosť, že priamym dôsledkom šľachtenia 
hybridov je v prvom rade navýšenie úro-
dy sa potvrdzuje i týmito číslami z praxe. 
V hybridoch je tiež možné dosiahnuť aj radu 
ďalších, úrodu podmieňujúcich vlastností: 
odolnosť voči fómovej hnilobe, odolnosti 
voči nádorovosti (Plasmodiophora brassicae) 
a taktiež odolnosť voči pukaniu šešulí. Inves-
tovať do osiva hybridných odrôd sa vyplatí 
už v strednej intenzite vstupov. 



Slovensko je rozlohou síce malá kra-

jina, ale z pohľadu poľnohospodára 

je to krajina s rôznorodými pestova-

teľskými podmienkami. A práve táto 

rôznorodosť kladie vysoké nároky na 

výber vhodných odrôd plodín do kon-

krétnych pestovateľských podmienok. 

Šlachtenie ako synonymum 
vysokej úrody a spoľahlivosti
Ing. Eva Bednárová; Limagrain

Tab. 1: Výsledky z praxe - tri podniky, tri rôzne regióny a LG repky

Pest. rok
výmera celkovo 

(ha)

priemerna 

úroda (t/ha)
odroda výmera (ha)

priemerna 

úroda (t/ha)

RD Častkov, okres Senica

2007/8 90,76 2,88 Ontario 27,75 3,22 

2009/10 61,04 2,93 Ontario  15,67  3,11

2011/12 59,25 2,66 Artoga 31,43 3,08

2012/13 82,90 3,41 Artoga 50,05 3,70

2013/14 75,85 4,32 Artoga 42,43  4,39

MVL-Agro  Malé Chlievany, okres Bánovce nad Bebravou

2008/9 763,76 3,92 Ontario 105 4,01

2009/10 804,38 3,23 Ontario 25 3,16

2010/11 603,54 3,50
Ontario  57,93 3,46

Ladoga 69,78 3,27

2011/12 648,68 2,55
Ladoga 36,87 2,56

Artoga 68,58 2,78

2012/13 649,15 3,60
Ontario 13,98 2,74

Ladoga 36,00 3,47 

2013/14 659,19 4,73 Lohana 65,12 4,51

PD Trenčianska Turná, okres Trenčín

2004/5 125,21 3,62 Ontario 51,89 3,46

2005/6 158,91 3,80 Ontario  55,4 3,94

2006/7 171,03 2,83 Ontario  93,83 2,40

2007/8 163,05 3,13 Ontario 85,29 3,05

2008/9 145,84 3,92 Adriana 52,14 4,40

2009/10 179,88 3,06
Ontario 34,61 3,29

Adriana 77,44 3,20

2010/11 133,06 4,34
Adriana 64,10 4,30

Artoga 21,41 4,37 

2011/12 172,16 2,4
Adriana 83,98 2,55

Artoga 36,92 2,54

2012/13 162,69 4,13
Adriana 68,29 3,16

Artoga 50,00 4,70

2013/14 112,18 4,54 
Artoga 2,77 4,55 

Arsenal  77,41 4,58



Flexibilita

Účinnosť

Spoľahlivosť

Butisan® Max
Tri základy úspechu
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Od prvého roku ako sa zaradili hybridy z náš-
ho šľachtenia do predaja, nám záležalo zís-
kať na základe objektívnych pokusov potvr-
denie zlepšených vlastností v porovnaní so 
štandardnými hybridmi v ponuke ostatných 
firiem. Všetky ponúkané hybridy a odrody 
vykazujú výborné výsledky v registračných 
skúškach na Slovensku a aj v iných krajinách, 
čo nám poskytuje dostatok informácii pre 
úspešné odporúčanie a rajonizáciu. Prihlasu-
jeme každoročne naše hybridy v maximálnom 
možnom limite do poloprevádzkových porov-
návaní organizovaných rôznymi nestrannými 
spoločnosťami pre oboznámenie sa širokej 
verejnosti s týmito hybridmi. Chcem upriamiť 
pozornosť na ostatné výsledky získané v ne-
závislom poloprevádzkovom pokuse v Huli, 
ktorý predstavuje lokalitu v kukuričnej výrob-
nej oblasti, kde sme získali s dvomi hybridmi 
umiestnenie na 1. a 3. mieste v rámci zbero-
vých výsledkov v porovnaní medzi 28 hyb-
ridmi. Konkrétne sa jednalo o Jumper, ktorý 
dosiahol úrodu o 9 % vyššiu a Jenifer, ktorá 
dosiahla úrodu o 8 % vyššiu ako bol priemer 
všetkých testovaných hybridov. Podobne pre-
svedčili tieto hybridy aj v poloprevádzkových 
pokusoch v Prašiciach, ktoré sú zástupcom 
repárskej výrobnej oblasti, kde Jenifer po-
tvrdila svoju adaptabilitu a dosiahla o 11 % 
vyššiu úrodu a Jumper dosiahol o 4 % vyššiu 
úrodu ako bol priemer 30 hybridov a odrôd 
na tejto lokalite.

Pre nadchádzajúcu sezónu sme pripravili 
ponuku hybridných odrôd repky tak, aby 
očakávaný výkon jednotlivých odrôd splnil 
všetky očakávania.

Novinkou od ktorej veľa očakávame v na-
sledujúcich rokoch je určite Lexer, vynika-
júci vysokoolejnatý hybrid. Lexer je stredne 
skorý hybrid z hľadiska dozrievania, ale kvit-
nutie má stredne neskoré, čím lepšie odolá-
va poškodeniu kvetov neskorými mrazíkmi 
a suchom. Jesenný vývoj a energia vzchá-
dzania je rovnomerná bez rizika prerasta-

nia a odolnosť prezimovania má najvyššiu 
z nami ponúkaných hybridov. Rastliny sú 
stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou 
proti poliehaniu. Lexer je vhodný do všet-
kých oblastí pestovania repky, dosahuje veľ-
mi dobré úrody semena najmä v repnej a ku-
kuričnej výrobnej oblasti.

Druhým rokom v ponuke je Stepper. Jedná 
sa o hybrid, ktorý je vhodný na termíny skor-
šej sejby a v optimálnom agrotechnickom 
termíne, má nižšiu energiu vzchádzania, ale 
zato netrpí na prerastanie na jeseň. Rastliny 
sú vysoké s nízkym rizikom poliehania pri-
čom úrodu tvorí najmä vďaka veľmi vysokej 
HTZ. Hybrid je vhodný do všetkých výrob-
ných oblastí pestovania repky, dosahuje nad-
priemerné úrody zvlášť v repárskej pestova-
teľskej oblasti.

Ako už bolo spomínané dobre zavedeným 
hybridom na Slovensku je Jenifer, ktorá si 
získala veľkú obľubu u mnohých pestova-
teľov vďaka genetickým prednostiam, pre 
svoj rýchly počiatočný rast a odolnosť voči 
prísušku v kritickej časti rastovej fáze. Veľmi 
dobre prezimuje a odoláva aj ostatným abio-
tickým stresom. Jenifer poskytuje stabilný 
výnos a radí sa medzi overené a osvedčené 
hybridy v slovenských podmienkach.

Stabilnou odrodou, ktorá si našla obľubu 
u mnohých agronómov a farmárov v Českej 
republike aj na Slovensku je hybrid Jumper, 
ktorý má skoršie kvitnutie a aj stredne sko-
rú zrelosť. Má vysokú energiu vzchádzania, 
preto je vhodný aj na oneskorenú sejbu. Pri 
skorej sejbe pred optimálnym agrotechnic-
kým termínom vyžaduje reguláciu na jeseň. 
Veľmi dobré vzchádzanie má aj za suchých 
podmienok na jeseň, rastliny sú stredne vy-
soké a HTZ má na veľmi dobrej úrovni ako aj 
kvalitu oleja.

Ekonomicky atraktívnou líniovou odrodou 
do extenzívnych podmienok je Vittek. Má 

stále opodstatnenie pre chladnejšie oblasti 
a zemiakarskú výrobnú oblasť. Niekoľkoroč-
né skúsenosti s touto odrodou potvrdzujú, 
že v okrajových oblastiach pestovania a na 
ľahkých pôdach Vittek nikdy nesklame. Jeho 
význam je umocnený atraktívnou cenou 
a teda aj ekonomikou pestovania.

Kto nevyskúša ten sa nepresvedčí. Veríme, že 
naše výsledky hybridov ozimnej repky uistia 
o dobrej voľbe nielen stálych, ale presvedčia 
aj nových zákazníkov v nastávajúcej sezóne.



Spoločnosť Bayer CropScience iba pred tromi rokmi priniesla do svojej po-

nuky prvé hybridy a odrody ozimnej repky a už začína zbierať prvé uznania 

a úspechy aj v osivárskej konkurencii. V úvode sme prišli s užším sortimentom 

hybridov a odrôd, ktoré plánujeme do budúcnosti rozšíriť podľa požiadaviek 

a podmienok jednotlivých výrobných oblastí. V nasledujúcich rokoch plánuje-

me ponúknuť pestovateľom komplexné riešenia ušité priamo na mieru vďaka 

spoločnému servisu osív a pesticídov.

Hybridy ozimnej repky spoločnosti 
Bayer CropScience presviedčajú 
svojimi výsledkami
Ing. Ján Hanuska; Bayer CropScience

Výsledky poloprevádzkových

pokusov s repkou ozimnou (2014)
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PPD Prašice

Jenifer 6,5 6,6 111

Jumper 6,2 6,2 104

Priemer pokusu 

30 hybridov a odrôd
6,3 5,96 100

 Agrocoop Hul 

Jumper 8,9 6,2 109

Jenifer 8,7 6,1 108

Priemer pokusu 

28 hybridov a odrôd
9,0 5,69 100



Prekonajte 
staré rekordy
•   Hybridná odroda s vysokou úrodou
•   Vynikajúca plasticita, vhodná 

do všetkých oblastí pestovania
•   Stabilná úroda i napriek rozdielnemu 

priebehu ročníkov
•   Veľmi dobre vzchádza aj za suchých 

podmienok
• Vhodný aj pre neskorú sejbu

www.bayercropscience.sk
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Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky 
Zverejnené údaje pochádzajú z rôznorodých materiálov, ktoré poskytli zástupcovia jednotlivých odrôd. Uvedené výsledky nie sú vzájomne 
porovnateľné s výsledkami iných skúšaní a údajmi zverejnenými u ostatných odrôd.

Názov Rok zápisu Odroda Skorosť

Výnos semien (%) Výnos oleja (%)
HTS

(g)

Obsah oleja 

(%)

Glukosinoláty

(μmol/g)

Dĺžka rastlín 

(cm)
teplá 

oblasť

chladná 

oblasť

teplá 

oblasť

chladná 

oblasť

Bayer CropScience 

Jenifer SK 2012 H SS   4,82 44,5  164

Jumper SK 2012 H SS   4,8 44,2  159

Lexer SK 2013 H SS   4,39 45,3  144

Stepper SK 2013 H SS   5,04 44,7  149

Vittek SK 2009 L SS   4,04 43,4  174

CANDOR TRADING, s.r.o.

ES Anisse SK 2013 H SS        

ES Neptune SK 2010 H S        

ES Lauren SK 2012 H SS        

ES Silene SK 2013 H SS        

Hekip SK 2014 H SS        

ES Alegria SK 2011 L S        

Quartz PL 2013 L SS        

EURALIS Saaten GmbH - o.z.

ES JASON SK 2013 H SS 107 110    44 10,2 

ES Valegro SK 2015 L SS      47,6 12,9 

ES Aquarel GB 2013 H S   stredný 45 nízky 

KWS Semena s.r.o.                                                      

Alvaro KWS SK 2015 H SS 103 100,8   4,07 44,1  171

Gordon KWS SK 2014 H SS 115 104   4,83 45,70  146

Hybrirock SK 2012 H SS 117 103   4,96 45,30  161

Kodiak SK 2012 H SS 111 108   4,63 46,20  159 

Sherlock SK 2010 L S 104 106   4,51 45,40  155 

Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia 

Artoga SK 2010 H SS   4,7–5,2 46,9 nízky stredná

Arsenal SK 2013 H S   5,0–5,3 48,5 veľmi nízky stredná

Astronom SK 2014 H S   4,9–5,3 48,5 veľmi nízky stedná–vyššia

Lohana CZ 2011 L SS   4,8–5,4 48,6 veľmi nízky stredná

Adriana SK 2009 L SS   5,2–5,4 48,3 veľmi nízky stredná

Ladoga SK 2008 L SS   4,6–5,0 47,4 veľmi nízky nižšia–stredná

Ontario CZ 2003 L SS   4,6–5,0 48,2 veľmi nízky nižšia–stredná

Monsanto Slovakia, s.r.o.

DK Exstorm CZ 2013 H SS   stredná vysoký veľmi nízky vysoká

DK Exquisite SK 2009 H SS   vysoká veľmi vysoký veľmi nízky stredne vysoká

DK Exprit FR 2013 H SS   stredná vysoký  nízky stredne vysoká

DK Sensei GB 2012 H SS   stredná dobrý nízky nízka

DK Imminent CL SK 2014 clH SS   stredný vysoký veľmi nízky vysoká

Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol. s r.o.

PR46W20 SK 2012 H SS   4,16 g 47,5 % 11–14,5 155–165

PR44D06 SK 2013 sdH S   4,48 g 45,7 % 12–14 130–140

PT205 EU H SS   stredná vysoký 11–14,5 155–165

PT211 EU H SN   stredná vysoký 11–14,5 150–160

PT225 EU H SN   6,77 g vysoký 11–14,5 150–160

PT228CL EU clH SS   stredná vysoký 11–14,5 150–160

PT229CL EU clH SS   stredná vysoký 11–14,5 150–160

PX111CL EU cl sdH SS   stredná vysoký 12–14 120–130

PX104 EU sdH SS   stredná veľmi vysoký 12–14 120–130

PX113 SK 2015 sdH SS   4,66 g 45,5 % 12–14 130–140
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z ponuky - jeseň 2015

Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)
Prezimovanie 

(%)

Vhodnosť pre termín 

výsevu

Doporučený 

výsev 

Oblasť 

pestovania
Zdroj informácií

Poliehanie Fóma Sklerotínia Černe Pleseň sivá

      AT a neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje

      AT a neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 50–70 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 60–65 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 60 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 60–65 ks/m2 bez obmedzenia
ÚKSÚP

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia Euralis

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, KWS

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 K,R

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý a AT a neskorý 60–70 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý max.45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKZÚZ, ÚKSÚP, SPZO, ČZU

      AT a neskorý max.45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý max.45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý max.45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý max.50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max.55 ks/m2 bez obmedzenia

8,5 8,0 7,8 8,5   15.8.–5.9. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ, poloprev.

pokusy  Monsanto

8,0 7,1 7,8 7,1   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

8,5 8,0 7,8 8,5   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

8,9 8,0 7,5 8,0   15.8.–5.9. (možný až 10.9.) 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

7,5 7,5 7,5 7,1   15.8.–10.9 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý až stred AT 50 ks/m2 bez obmedzenia

pokusy Pioneer a ÚKSÚP

      skorý až neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT až neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý až stred AT 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT až neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý až stred AT 50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý až stred AT 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT až neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý až neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý až neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia

Tento prehľad slúži len k orientačnému porovnaniu súčasnej ponuky na trhu s osivami. Neobsahuje všetky odrody, ktoré budú v tomto roku 
ponúkané. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje zverejnené v tomto prehľade, ktoré boli poskytnuté zástupcami jednotlivých odrôd.
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Názov Rok zápisu Odroda Skorosť

Výnos semien (%) Výnos oleja (%)
HTS

(g)

Obsah oleja 

(%)

Glukosinoláty

(μmol/g)

Dĺžka rastlín 

(cm)
teplá 

oblasť

chladná 

oblasť

teplá 

oblasť

chladná 

oblasť

Rapool Slovakia, s. r.o.

Marathon SK 2012 H SS      

Mercedes SK 2013 H SN      

Sherpa EU H S      

Oriolus SK 2014 H S      

Shrek SK 2014 H SS      

Rohan SK 2008 H S      

Rumba SK 2011 H SS      

Mendelson EU plH SN      

Edimax CL EU clH SS      

Veritas CL EU clH SN      

Arot SK 2011 L SN      

Inspiration SK 2011 H SS      

Trumpf SK 2013 H SS      

Xenon SK 2011 H S      

SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o.

Jimmy SK 2010 L SS 108 99 109 102 4,76 43,80 13,2 135

Arazzo EU 2013 H SS        

Labrador EU 2002 L N 96 102 92 99 5,95 45,54 10,1 141

Goya SK 2008 L SS 113 101 110 99 4,59 42,00 9,6 180

Graf EU 2013 H S-SS        

Sidney SK 2013 L SS 108 97 105 100 5,07 43,80 10,70 141

Bonanza EU 2011 H SN        

Sempol, spol. s r. o.

Admiter SK 2014 H SS   4,84 44,3 16,4 150

ES Alonso SK 2011 H SS   5,27 44–45 9,5 165

Chagall SK 2009 L SS   5,24 42–43 12,1 180

Inspiration SK 2011 H SS   5,25 stredne vysoký vyhovujúci 165

Sensation SK2012 H SS   5,75 46 10,2 162

Müller 24 EU 2009 H SS   4,72 46,1 14,1 165

Naiad A 2014 H SS   4,5 44,4 13,8 160

Peter 29 GB 2011 H SN   5,25 stredne vysoký vyhovujúci 165

Ivan 106 GB 2011 sdH SS   5,2 44,6 8,9 125

SUMI AGRO CZECH s.r.o., Organizačná zložka Slovensko

ES Alpha EU H SS    46,5 12,83 

ES Centaure 2012 L SS 102 99 105 104 4,77 46,3 10,1 145

ES Sombrero SK 2015 H SS 103 100  4,71 45,8 12,5 171

Granat EU 2012 H S-SN    47  

Syngenta Slovakia s.r.o.

SY Saveo EU H SS   5,73 47,25 13,27 135

SY Harnas EU H SS   5,4 44,1  150

SY Cassidy CZ 2011 H SS   5,54 46,39 10,51 151

NK Linus SK 2009 H SS   5,84 46,2 10,6 149

NK Petrol CZ 2008 H SS   4,52 45,63 6 165

NK Morse CZ 2008 L SN   4,33 47,34 13,83 143

Priemerný výnos ÚKSÚP 2009-2011: 4,57 t/ha = 100%

* Doporučený výsev/Optimálna hustota porastu (v./h. ks/m2)

Výnos semien T - teplá oblasť, CH - chladná oblasť

Odroda: L - línia, H - hybrid, sdH - semidwarf/polotrpazličí hybrid, clH Clearfi eld hybrid, plH - hybrid rezistentný voči Plasmodiophora

Skorosť: S - skorý, SS - stredne skorý, SN - stredne neskorý

Obsah glukosinolátov v μmol/g semena pri 9% vlhkosti štandardizované na 46% obsah oleja v sušine semena.

Oblast pestovania: K - kukuričná, R - repná, O - obilninárska, Z - zemiakárska.

Hodnotenie AM:  - žiadna;  - malý;  - malý až stredný;  - stredný;  - stredný až vysoký;  - vysoký;  - veľmi vysoký, výnimočný, maximálne hodnotenie
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Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)
Prezimovanie 

(%)

Vhodnosť pre termín 

výsevu

Doporučený 

výsev 

Oblasť 

pestovania
Zdroj informácií

Poliehanie Fóma Sklerotínia Černe Pleseň sivá

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje

      skorý a AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý a AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT až neskorší 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 oblasti s výskytom 

nádorovitosti 

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT a neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 65–70 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý a AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

7,3 6,2 6,3 6,1 8,6 98 bežný 1VJ/ha K,R,Z ÚKSÚP

      bežný 1Vj/ha K,R,Z fi remné údaje

7,0 6,5 6,2 6,3 6,6 89 skorý–neskorý 1 VJ/ha K,R,Z,H ZOO

7,2 6,3 6,1 6,5 8,6 97 skorý–neskorý 1 VJ/ha K,R,Z ÚKSÚP

      bežný 1 VJ/ha K,R,Z fi remné údaje

8,3 6,4 7,4 6,0 9,0 84,0 bežný 1 VJ/ha K,R,Z ÚKSÚP

      bežný 1 VJ/ha K,R,Z fi remné údaje

      skorý a AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia ÚKSÚP

      skorý–AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia

SOS ÚKSÚP
      skorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia EU

      skorý neskorý 30–40 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

     
skorý až neskorý (vhodný 

na neskorú sejbu)
35–40 ks/m2 bez obmedzenia

EU, fi remné údaje

      skorý–AT 35–40 ks/m2 bez obmedzenia

8,0 7,0 7,4 7,0  indiferentný 50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

8,4 6,1 6,2 5,8 7,8 87 15.8.–15.9. 60 ks/m2 K,R,Z ÚKSÚP

      AT 50 ks/m2 bez obmedzenia ÚKSÚP

7,0 7,0 6,0 6,0  indiferentný 50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

8 7 7,2 7 6,7 98 AT a neskorý max.50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

8,3      druhá polovica AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

8      AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

7,8      AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

7,4      AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

8      skorý a AT max.60 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje



Technológia

16 Agromanuál • Slovenská príloha • Jún 2015Závislosť vlhkosti pôdy a úrody semena slnečnice ročnej v roku 2013

Vysoká výživná hodnota je daná najmä vyso-
kým obsahom esenciálnej kyseliny linolovej 
(až 70 %), obsahom lyzínu a metionínu a pre 
prítomnosť karotenoidov.

Nezanedbateľný je význam slnečnice ročnej 
pre živočíšnu výrobu, kde poskytuje veľmi 
cenné a hodnotné krmivo. Výlisky, ktorých 
sa získava pri spracovaní slnečnicových se-
mien asi 40–50 %, obsahujú približne 36 % 
kvalitných bielkovín.

Kladne možno slnečnicu hodnotiť i ako 
strniskovú plodinu a na zelené hnojenie. 
Na tento účel sa jej darí takmer na celom úze-
mí našej republiky a to aj v oblastiach, kde 
dopestovanie nažiek neprichádza do úvahy.

Pokus

Osevný postup bol realizovaný na základe 
bilancie živín s cieľom adaptácie pestovateľ-
ských postupov poľných plodín z hľadiska 
ochrany a regenerácie pôdneho prostredia 

a zmeny klímy. Plodiny osevného postupu 
boli: slnečnica ročná - pšenica letná f. ozimná 
- ľuľok zemiakový++ - jačmeň jarný - kukurica 
siata na zrno - ovos siaty.

Varianty hnojenia: B 1 - nehnojená kontrola; 
B 4 - AZOTOBAG + prihnojenie 30 l/ha DAM, 
B 6 - NPK hnojené na základe bilancovania živín.

V roku 2013 sme sledovali vlhkosť pôdy váž-

kovou metódou v približne mesačných in-
tervaloch do hĺbky 0,8 m v 0,1 m vrstvách.

Cieľom príspevku je zistenie závislosti prie-
behu vlhkosti pôdy a dosiahnutej úrody se-
mena slnečnice ročnej v roku 2013.

Výsledky

Graf 1 zobrazuje priebeh vlhkosti pôdy pri 

slnečnici ročnej v období vegetácie v roku 
2013, t.j. v siedmych termínoch odberu pôdy. 
Je zrejmé, že pri všetkých variantoch bola 
najvyššia vlhkosť pôdy po zime v marci a po-

klesla v apríli a v máji sme zaznamenali mier-
ny pokles. V júni sa vlhkosť pôdy správala 
na každom variante inak, keď pri nehnojenej 
kontrole sme zistili takú istú hodnotu ako 
v máji, pri variante aplikáciou Azotobagu 
vlhkosť mierne poklesla a pri variante s NPK 
hnojením mierne stúpla. V júli - aj vzhľadom 
na absenciu zrážok a výrazné zvýšenie tep-
lôt - sme zaznamenali ďalší výraznejší pokles 
pôdnej vlhkosti, ktorý pretrval aj v auguste 
a v septembri sa vlhkosť mierne zvýšila.

Pred sejbou (marec) bola najvyššia vlhkosť 
pôdy na variante s Azotobagom, nasledoval 
variant s NPK a nehnojená kontrola, pričom 
rozdiel bol malý (iba 0,87 %). V apríli (tiež ešte 
pred sejbou resp. počas vzchádzania) bola 
najvyššia vlhkosť pôdy na variante s NPK, na-
sledoval variant s Azotobagom a nehnojená 
kontrola, keď rozdiel bol väčší (2,33 %). Počas 
rastu (máj) bola vlhkosť pôdy na všetkých va-
riantoch prakticky rovnaká, keď rozdiel bol 
veľmi malý (len 0,11 %). Pred kvitnutím (jún) 
bola najvyššia vlhkosť pôdy na variante s apli-
káciou Azotobagu, nasledoval variant s NPK 
hnojením a nehnojená kontrola, pričom rozdiel 

Závislosť vlhkosti pôdy a úrody semena 
slnečnice ročnej v roku 2013
Ing. Štefan Žák, CSc., Ing. Roman Hašana, Ph.D., CVRV – VÚRV Piešťany

Slnečnica ročná je z hľadiska svetovej produkcie olejnín ofi ciálne ponímaná 

medzi piatimi najvýznamnejšími olejninami sveta. Jej význam spočíva v po-

skytovaní vysoko kvalitného, dieteticky hodnotného oleja, využívaného buď 

ako olej technický alebo predovšetkým ako olej stolový.

Tab.: Termíny agrotechnických 

zásahov a najdôležitejších fenofáz

Fenofáza Termín 

Sejba 22. 4. 2013

Vzchádzanie 29. 4. 2013

Vytvorenie klíčnych listov 2. 5. 2013

Vytvorenie prvých pravých listov 6. 5. 2013

Začiatok predlžovacieho rastu 24. 5. 2013

Začiatok butonizácie 18. 6. 2013

Začiatok kvitnutia 8. 7. 2013

Koniec kvitnutia 2. 8. 2013

Plná zrelosť 15. 9. 2013

Zber 2. 10. 2013

Graf 1: Slnečnica ročná - vlhkosť pôdy podľa variantov výživy
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Graf 2: Slnečnica ročná - vlhkosť pôdy v roku 2013 na variante nehnojená kontrola
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bol (1,77 %). Počas kvitnutia (júl) vlhkosť pôdy 
dramaticky poklesla, čo bolo spôsobené ne-
dostatkom zrážok, nadpriemernými teplotami 
a vysokou potrebou vody pri kvitnutí. Najvyš-
šia vlhkosť pôdy bola na variante s Azotoba-
gom, nasledovala nehnojená kontrola a variant 
hnojený NPK, pričom rozdiel bol (1,36 %). Pri 
tvorbe semena (august) pretrvával nízky ob-
sah pôdnej vlahy, keď najvyššia vlhkosť pôdy 
na variante s Azotobagom, nasledoval variant 
s NPK a nehnojená kontrola, pričom rozdiel bol 
(1,63 %). Pri dozrievaní (september) sa vplyvom 
vysokých zrážok z augusta obsah pôdnej vla-
hy mierne zvýšil. Najvyššia vlhkosť pôdy bola 
na variante kde bol aplikovaný Azotobag, na-
sledovala nehnojená kontrola a variant s NPK 
hnojením, pričom rozdiel bol (1,87 %).

Na variante s aplikáciou Azotobagu prebie-
hala trendová krivka vlhkosti pôdy na naj-
vyššej úrovni v celom vegetačnom období. 
Na variante hnojenom NPK (variant s najvyš-
šou úrodou semena slnečnice) prebiehala 
trendová krivka vlhkosti pôdy na najvyššej 
úrovni na začiatku vegetačného obdobia, 
ale pri konci (počas tvorby úrody) poklesla 
na najnižšiu úroveň. Na nehnojenej kontrole 
bola na začiatku vegetačného obdobia tren-
dová krivka na najnižšej úrovni, ale ku koncu 
vegetačného obdobia sa zvýšila.

Najvyšší rozdiel v pôdnej vlhkosti medzi va-
riantmi sme pozorovali v apríli a to medzi 
variantom s aplikáciou Azotobagu a nehno-
jenou kontrolou, kým najnižší rozdiel v pôd-
nej vlhkosti medzi variantmi sme pozorovali 
v máji medzi variantom hnojeným NPK a va-
riantom s aplikáciou Azotobagu.

V grafe 2 je zobrazený priebeh vlhkosti 

pôdy pri slnečnici ročnej na nehnojenej 

kontrole. Vývoj vlhkosti pôdy mal počas ve-
getácie slnečnice v roku 2013 na nehnojenej 
kontrole klesajúci trend. Úroda semena sl-
nečnice na kontrole bola 1,65 t/ha.

V grafe 3 je zobrazený priebeh vlhkosti 

pôdy pri slnečnici ročnej na variante, kde 

bol aplikovaný Azotobag. Vývoj vlhkosti 
pôdy mal počas vegetácie slnečnice v roku 
2013 na variante s aplikáciou Azotobagu kle-

sajúci trend. Úrodu semena slnečnice sme 
dosiahli 2,43 t/ha, čo je zvýšenie v porovnaní 
s nehnojenou kontrolou o 47,3 %.

V grafe 4 je zobrazený priebeh vlhkosti pôdy 

pri slnečnici ročnej na variante hnojenom 

NPK. Vývoj vlhkosti pôdy mal počas vegetácie 
slnečnice v roku 2013 na variante s NPK klesajú-
ci trend. Úrodu semena slnečnice sme dosiahli 
3,05 t/ha, čo je zvýšenie v porovnaní s nehnoje-
nou kontrolou o 84,8 % a v porovnaní s varian-
tom, kde bol aplikovaný Azotobag o 25,5 %.

Záver

Z porovnania a vyhodnotenia pôdnej vlhkosti 
a úrody semena slnečnice ročnej pri rôznych 
variantoch výživy smer zistili nasledovné.
 Vývoj vlhkosti pôdy mal počas vegetácie 
slnečnice ročnej v roku 2013 na všetkých 
variantoch klesajúci trend.
 Úroda semena slnečnice ročnej v roku 2013 
bola najvyššia na variante hnojenom NPK 

(3,05 t/ha), na variante s aplikáciou Azoto-
bagu bola úroda 2,43 t/ha a na nehnojenej 
kontrole (1,65 t/ha). Vyššia úroda semena 
spôsobila logicky aj vyššie odčerpanie vody 
hlavne z vyšších vrstiev pôdy a tým aj niž-
šiu vlhkosť pôdy na variantoch s vyššou 
úrodou. Rozdiely sú evidentnejšie hlavne 
v rizikovom období, t.j. pri výraznom nedo-
statku zrážok, resp. pri extrémne vysokých 
teplotách, prípadne pri kombinácii oboch 
spomínaných faktorov.

Práca vznikla vďaka podpore v rámci OP Vý-
skum a vývoj pre projekt: Vývoj a inštalácia 
lyzimetrických zariadení pre racionálne hospo-
dárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe 
ITMS: 26220220106, spolufi nancovaný zo zdro-
jov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
a úlohy výskumu a vývoja „Možnosti a spôso-
by zabezpečenia udržateľnej rastlinnej výroby 
v meniacich sa podmienkach prostredia“.



Graf 3: Slnečnica ročná - vlhkosť pôdy v roku 2013 na variante Azotobag
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Graf 4: Slnečnica ročná - vlhkosť pôdy v roku 2013 na variante NPK
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Graf 5: Úroda semena slnečnice ročnej v roku 2013
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Repka ozimná - ochrana porastov na jeseň

Herbicídy

Herbicíd
Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie

PHO|Včely|SPe Zástupca
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u
lá

ci
a Termín aplikácie
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Podmienky pre aplikáciu

Príjem 
účinnej 

látky
pôda:list %

Reziduálna
účinnosť

AUTOR
500 g/l metazachlor      K

PHO|SPe Dow AgroSciences

SC

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1 1,5–2,0 l/300–600 l 46–61 €
•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

80:20

4–6 mesiacov

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 1,0–1,2 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS ™ POST 1,5–2,0 l + graminicídy

BANTUX
400 g/l metazachlor     K

SPe Sumi Agro

SC

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1 1,5–2,5 l/200–600 l 35–63 €
•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

80:20

4–6 mesiacov

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l REACTOR 360 CS ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy (CENTURION PLUS)

BUTISAN 400 SC
400 g/l metazachlor     K

SPe Agro Aliance

SC

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1 1,5–2,5 l/200–600 l 40–66 €
•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

80:20

4–6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, CLOMATE, COMMAND 36 CS ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy

BUTISAN MAX 
200 g/l dimethenamid-P,  K

200 g/l metazachlor,  K

100 g/l quinmerac        O

PHO|SPe BASF

SE

  PRE–SPOST bez ohľadu na fázy 

u repky, buriny vo fáze klíčnych listov, 

cca do 5–10 dní po sejbe

1 1,8–2,5 l/100–400 l 71–99 €

•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

80:20

4–6 mesiacov

BUTISAN STAR
333 g/l metazachlor,  K

86 g/l quinmerac O

SPe Dow AgroSciences

SC

  PRE–SPOST bez ohľadu na fázy 

u repky, buriny vo fáze klíčnych listov, 

cca do 5–10 dní po sejbe

1 2,0 l/200–600 l 78 €

•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm

80:20

4–6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ POST 2,0 l + graminicídy

CIRRUS CS
360 g/l clomazone    F

 Dow AgroSciences

CS   PRE do 3 dní po sejbe   0,2–0,25 l/min. 250 l 25–31 €

•  Jemne skyprená pôda bez hrúd

•  Semeno prekryté vrstvou pôdy 

s hrúbkou aspoň 2 cm

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,0–1,2 l AUTOR ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC

CLERAVIS 
17,5 g/l imazamox,  B

375 g/l metazachlor,  K

100 g/l quinmerac O

PHO|SPe BASF

SC

Iba odrody s technológiou Clearfi eld 

  POST klíčne listy až 3 pravé listy (BBCH 

10–13), dvoukl. buriny 2–4 listy, výmrv 

obilnín 2–3 listy

1
1,5–2,0 l 

+ 1,0 l DASH/300–400 l 

62–83 €
•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm

CLIOPHAR 300 SL
300 g/l clopyralid O

 Arysta

SL

  POST od 2. pravého listu repky

•  Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až 

do obdobia začiatku tvorby kvetných 

pukov, rumančekovité buriny malá 

i veľká listová ružica

0,35 l/200–400 l 46 €
•  Teplo a vlhko podporujú účinnosť

•  Aktívny rast burín

5:95

Niekoľko dní

Odporúčané kombinácie:  ™ DAM 390 ™ POST 0,35 l + graminicídy

CLOMATE
360 g/l clomazone  F

 Agro Aliance

CS
  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
1 0,33 l/200–400 l 34 €

•  Jemne skyprená pôda bez hrúd

•  Semeno prekryté vrstvou pôdy 

s hrúbkou aspoň 2 cm

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F

COLZOR TRIO
30 g/l clomazone,  F

187,5 g/l dimetachlor,  K

187,5 g/l napropamide K

PHO|SPe Syngenta

EC   PRE do 3 dní po sejbe   1 3,5–4,0 l/400–600 l 112–128 €

•  Pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Nižšiu dávku na ľahších pôdach a nižšej 

intenzite zaburinenia

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 1,25 l TERIDOX 500 EC 

COMMAND 36 CS
360 g/l clomazone    F

 F&N Agro

CS
  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
0,2–0,25 l/min. 250 l 20–26 €

•  Jemne skyprená pôda bez hrúd

•  Semeno prekryté vrstvou pôdy 

s hrúbkou aspoň 2 cm

Odporúčané kombinácie:  ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,0–1,2 l AUTOR ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC

Repka ozimná - ochrana porastov na jeseň - herbicídy
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Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F ™ PRE 0,2–0,25 l + 2,0 l TERIDOX 500 EC

                     

                     

                     

                    

                     

™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F ™ PRE 0,2–0,25 l + 2,0 l TERIDOX 500 EC

Repka ozimná - ochrana porastov na jeseň - herbicídy
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Chýbajúce insekticídne moridlo bolo hlav-
nou témou jesene 2014. Veľkým prínosom 
v tomto ohľade bolo priaznivé chladnejšie 
a daždivé počasie, ktoré do istej miery brzdi-
lo väčší tlak škodcov. No i napriek tomu bolo 
na mnohým miestach viditeľné poškodenie 
a veľa porastov sa muselo podsievať, presie-
vať, alebo zaorať. 

Skočky popri silnom poškodení mladých 
rastlín požerom dospelcov spôsobujú aj iné 
významné škody v rastlinách. Ich larvy od 
jesene až do neskorej jari vyžierajú chodbič-
ky v stopkách spodných listov. Pri vyššom 
tlaku škodia i na vegetačnom vrchole, ktorý 
následne rastlina stráca. Absencia insekticíd-
nych účinných látok v moridlách napomáha 
rozširovaniu i ďalších škodcov repky (napr. 
kvetárky kapustovej, krytonosa kapustové-
ho). Miera poškodenia sa môže v nasledujú-
com roku sejby stupňovať.

Pre zmiernenie rizika poškodenia jesennými 
škodcami prichádza v tomto roku RAPOOL 
SLOVAKIA s inovatívnym riešením morenia 
vybraných hybridov - MarathonH, ShrekH 
a OriolusH.

Plná fungicídna ochrana s morením 

TMTD+DMM

Moridlo TMTD je už dlhšiu dobu štandard-
ným fungicídnym moridlom. Jeho účinná 
látka thiram chráni mladé rastliny repky pred 
komplexom chorôb, ktoré ohrozujú vzchá-
dzanie - napr. Fusarium spp., Pythium spp. 
TMTD zaisťuje dobrú poľnú vzchádzavosť.

Účinná látka dimethomorph (DMM) prináša 
ďalšie cenné prednosti. V prvom rade vý-
znamne rozširuje fungicídne pôsobenie na 
peronospóru kapustovú (Peronospora pa-
rasitica). Klíčne listy sú po namorení väčšie 
a zostávajú výrazne dlhšie aktívne. Na rastli-
nách morených DMM je možné ešte vo fáze 
4–6 listov pozorovať nedotknuté klíčne listy. 
Vitálnejšie klíčne listy sú v počiatočnom štá-

diu dôležitým príspevkom k rýchlej tvorbe 
silných a odolných mladých rastlín.

K ďalším pozitívam DMM patrí stimulácia ras-
tu v stresových podmienkach (neskorá sejba, 
chladno, mokro, sucho, herbicídny stres). 
Chladný a mokrý priebeh počasia spôsobil 
vlani mnoho problémov so vzchádzaním. 
Spomalil sa rast už vzídených rastlín, ktoré 
boli následne poškodené skočkami, slimákmi 
a piliarkami. Zlé pôdne podmienky častokrát 
neumožnili ani insekticídne ošetrenie napad-
nutých pozemkov.

Peronospóra kapustová - rastová 

brzda pre mladé rastliny repky

Peronospóra kapustová sa vyskytuje takmer 
vo všetkých významných oblastiach pesto-
vania repky a na všetkých pôdach. Spóry 
huby sa šíria dažďom a vetrom. Choroba na-
padá klíčiace a mladé rastliny. Nízke teploty 
a vysoká vzdušná vlhkosť ovplyvňujú stupeň 
napadnutia. Mladé rastliny majú spomalený 
vývin alebo rovno odumierajú.

Dimethomorph je fungicídna látka so sys-
témovým mechanizmom účinku. Patrí do 
skupiny morfolínov s účinkom na široké 
spektrum húb triedy Oomycetes. Ovplyvňu-
je biochemické procesy vytvárania a regu-
lácie tvorby bunkovej steny húb, čo má za 
následok prerušenie vývinu huby vo všet-
kých rastových štádiách. Preniká hlboko do 
ošetrovanej rastliny a šíri sa v nej systémovo 
s hĺbkovým pôsobením. Preto zachytáva tiež 
skoré infekčné fázy peronospóry (1–2 dni). 
Účinná látka dimethomorph sa tiež vyzna-
čuje silným účinkom proti tvorbe spór (po-
tlačenie novej tvorby spór), ktorý spôsobuje 
účinné prerušenie šírenia choroby.

„Turbo“ morenie DMM posilňuje repku

DMM redukuje napadnutie klíčnych listov 
peronospórou kapustovou. Klíčne listy sú 
väčšie a zostávajú dlhšie aktívne. To sa pre-
javuje zvýšenou vitalitou v stresových pod-

mienkach a výraznou redukciou strát rastlín 
v skorých fázach vývinu. DMM zaisťuje tiež 
lepší vývin rastlín pri bezorebnom pestova-
ní. Veľmi vhodné je používať toto moridlo 
na ťažkých pôdach alebo vlhkých lokalitách. 

DMM jednoznačne urýchľuje jesenný vývin 
rastlín. Pri chýbajúcom insekticídnom mo-
rení je to veľmi dobrá možnosť, ako pomôcť 
mladým rastlinkám repky prekonať stres nie-
len z priebehu počasia ale i vyššieho tlaku 
škodcov. 



Prémiové morenie osiva 
ozimnej repky RAPOOL
Dipl.-Ing. agr. Rainer Kahl; Rapool-Ring GmbH
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.; RAPOOL SLOVAKIA

Obmedzenie použitia insekticídnych moridiel zo skupiny neonikotinoidov 

prišlo s ohľadom na priebeh počasia a tlak škodcov v ostatných rokoch vo veľ-

mi nevhodnom okamihu. Insekticídne morenie cielene chránilo vzchádzajúcu 

repku v rizikovom období pred skočkami a kvetárkou, v súčasnosti si musíme 

vystačiť len s plošnou aplikáciou postrekov.

Obr. 1: Mladé rastliny morené DMM 
sa vyznačujú väčšími a dlhšie aktívnymi 
klíčnymi listami

Obr. 2: Peronospóra kapustová (Peronospora 
parasitica)



DMM+
TMTD

RAPOOL SLOVAKIA prichádza v tomto roku s inovatívnym riešením 
morenia vybraných hybridov – MARATHONH, SHREKH a ORIOLUSH.

Prémiové moridlo pre
MARATHONH

ORIOLUSH

SHREKH

Plná

DMM redukuje napadnutie klíčnych listov peronospórou ka-
pustovou. Klíčne listy sú väčšie a zostávajú dlhšie aktívne. To sa 
prejavuje zvýšenou vitalitou v stresových podmienkach.

DMM zaisťuje tiež lepší vývin rastlín pri bezorebnom pestovaní. 
Veľmi vhodné je používať toto moridlo na ťažkých pôdach alebo
vlhkých lokalitách. 

DMM jednoznačne urýchľuje jesenný vývin rastlín. Pri chý-
bajúcom insekticídnom morení je to veľmi dobrá možnosť, 
ako pomôcť mladým rastlinkám repky prekonať stres nielen
z priebehu počasia ale i vyššieho tlaku škodcov.   

TMTD chráni mladé rastliny repky pred komplexom chorôb, 
ktoré ohrozujú vzchádzanie – napr. Fusarium spp., Pythium 
spp.. TMTD zaisťuje dobrú poľnú vzchádzavosť.

Hybridy roku 2015
 MARATHONH

 MERCEDESH

 SHERPAH

 SHREKH

 ORIOLUSH

 INSPIRATIONH

 TRUMPFH

 XENONH

 ROHANH

 EDIMAXH CL

 VERITASH CL

NOVINKY



Prípravky tretieho tisícročia

Neobmedzené možnosti použitia

Multifunkčná pomocná látka určená na obmedzenie 
výmrvu repky olejnej, slnečnice a semenných porastov 

ďateliny lúčnej so zmáčavým, protiúletovým a lepivým účinkom 
pre použitie so všetkými prípravkami 

na ochranu rastlín vo všetkých plodinách. 

Výhody použitia
  zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín
  zníženie povrchového napätia postrekových kvapalín
  zníženie úletu postreku
  zvýšenie odolnosti proti dažďu
  predĺženie doby účinnosti kontaktných prípravkov a hnojív

Nová registrácia umožňuje používať Agrovital v TM 
so všetkými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi 
a hnojivami vo všetkých plodinách! 

Účinná látka: 
96,0 %  pinolene®

Formulácia: 
emulgovateľný koncetrát

Balenie: 1 l, 10 l
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