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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...

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
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Ochrana

Komplexná ochrana repky na jeseň
prípravkami firmy AGROVITA
Význam repky olejnej v osevných postupoch v ostatných rokoch kontinuálne stúpa. Odbyt okrem tradičného potravinárskeho priemyslu nachádza čoraz viac aj
v petrochemickom priemysle, čo je podporené aj príslušnou legislatívou. Nespochybniteľným prínosom je aj jej predplodinová hodnota. So stúpajúcim významom sa stabilizuje aj výkupná cena, ktorá z nej robí veľmi atraktívnu trhovú plodinu, za predpokladu, že ako intenzívna plodina dostane patričnú starostlivosť.
Dynamický štart – základ silného porastu
V počiatočných fázach vývinu repka nedisponuje dostatočnou konkurenčnou schopnosťou. Preto je potrebné zabezpečiť jej kvalitnú herbicídnu clonu od začiatku. Prípravok
Sultan 50 SC (500 g/l metazachlor) v modernej formulácii poskytuje ochranu proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín a niektorých jednoročných tráv,
ako napr. parumanček nevoňavý, rumany
a rumančeky, hluchavka purpurová, mak vlčí,
hviezdica prostredná, úhorník liečivý, láskavce, lobody, horčiak broskyňolistý, mlieče,
žltnica maloúborová, metlička obyčajná a i.
Účinná látka je prijímaná klíčiacimi burinami predovšetkým koreňovou sústavou, po
vzídení čiastočne listami. Voči repke vyniká
vysokou selektivitou. Ošetrenie prípravkom
Sultan 50 SC je možné vykonávať v širokom
aplikačnom okne, podľa potreby. Najčastejším spôsobom je PRE aplikácia, samostatne
v dávke 1,5–2,0 l/ha podľa druhu pôdy alebo
podporený účinnou látkou clomazone, v TM
1,2 l/ha + 0,2 l/ha Command 36 CS, ktorá
rozširuje jeho účinok o lipkavec a posilňuje
proti niektorým problematickým burinám.
Pre kvalitný účinok prípravku, resp. kombinácie prípravkov je dôležitá drobnohrudkovitá
štruktúra pôdy a dostatočná pôdna vlhkosť.
Pri prechodnom suchšom období nastupuje
účinok po prvých zrážkach.
Ďalším spôsobom použitia prípravku je EPOST aplikácia, pričom nie je dôležitá rastová fáza repky, ale burín, ktoré by mali byť
v štádiu klíčnych listov, maximálne základov
prvého páru pravých listov. Týmto spôsobom je možné využiť ďalšiu z vlastností Sultan 50 SC - miešateľnosť s inými prípravkami
na ochranu rastlín. Spojenie viacerých prípravkov do jedného ošetrenia šetrí režijné náklady podniku a zlepšuje organizáciu práce.

Jesenná ponuka úsporných balíkov
Spoločnosť AGROVITA spol. s r.o. pre jesennú
sezónu roku 2010 pripravila pestovateľom niekoľko zvýhodnených balíkov prípravkov, medzi
ktorými si vyberie aj najnáročnejší pestovateľ.
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• Pre základné ošetrenie proti burinám je určený balík Sultan Komplet, zložený z 25 l
Sultan 50 SC, 4 l Command 36 CS a doplnený o insekticíd Bulldock 25 EC (3 l), ktorý je
dodávaný v balíku zdarma.
• Pestovatelia, ktorí okrem základného spektra burín potrebujú riešiť problém s jednoklíčnolistovými burinami alebo výmrvom obilnín, môžu siahnuť po balíku
Sultan 50 SC + Agil 100 EC, ktorý obsahuje
20 l Sultan 50 SC a 10 l Agil 100 EC.
Agil 100 EC (100 g/l propaquizafop) je selektívny systémový graminicíd, určený na
ničenie výmrvu obilnín, jednoročných a trvácich jednoklíčnolistových burín. Účinná
látka je prijatá v priebehu 1 hodiny a je postupne rozvádzaná do všetkých častí buriny.
Rast ošetrených burín sa zastavuje v priebehu 1–2 dní, pričom k úplnému odumretiu
dochádza v priebehu 10–20 dní, v závislosti od dávky, štádia burín a priebehu poveternostných podmienok. Vyniká výborným
ekotoxikologickým profilom, pretože nezanecháva v pôde žiadne rezíduá, aplikuje sa
v nízkych dávkach a je vysoko selektívna voči
ošetrovanej plodine. Účinok prípravku nie je
závislý od druhu a vlhkosti pôdy. Pestovateľovi poskytuje komfort v dávkovaní podľa
aktuálnej situácie, v rozsahu od 0,4 l/ha proti výmrvu obilnín v štádiu 3–4 listov až po
1,2–1,5 l/ha proti pýru plazivému. Aktuálne
je Agil 100 EC najrýchlejšie pôsobiaci a cenovo najvýhodnejší graminicíd na trhu.
• Tretí úsporný balík je určený pestovateľom,
ktorí potrebujú riešiť súčasne niekoľko problémov pri nízkych nákladoch. Obsahuje
graminicíd Agil 100 EC (20 l),
fungicíd s morforegulačným účinkom Orius 25 EW
(20 l) a kontaktný insekticíd
Bulldock 25 EC (5 l).
Bulldock 25 EC (25 g/l beta-cyfluthrin) je
razantný kontaktný a požerový insekticíd zo
skupiny pyretroidov. Účinkuje proti širokému
spektru cicavého a žravého hmyzu. Výhodou
jeho použitia je stabilný účinok aj pri nižších
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teplotách, široké aplikačné okno, miešateľnosť s inými prípravkami na ochranu rastlín
ako aj nízke aplikačné dávky (0,2–0,3 l/ha).
Pre reguláciu porastu proti prerasteniu, resp.
zachytenie skorých infekcií porastu hubovými
chorobami je v balíku k dispozícii systémový
prípravok Orius 25 EW s osvedčenou účinnou
látkou tebuconazole (250 g/l). Ako fungicíd
vyniká preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti širokému spektru hubových chorôb, napr. Phoma lingam, Sclerotinia
sclerotiorum, Alternaria brassicae a ďalším.
Zvýšenie istoty vzchádzania a kompletnosti
porastov viedlo v ostatných rokoch k posunu termínu sejby repiek na skoršie obdobie.
Teplé a dlhé jesene poskytujú dostatok času
a vhodné podmienky pre dobrý vývin porastov, z čoho vyvstala potreba zvýšenej regulácie porastov už v jesennom období.
S ošetrovaním p orastov prípravkom
Orius 25 EW je vhodné začať vo fáze 4–5 listov repky dávkou od 0,5 l/ha. S každým ďalším
listom sa dávka zvyšuje o 0,1 l/ha. Pri neskôr
ošetrených bujných porastoch, resp. pri infekcii fómovou hnilobou odporúčame ošetrovať v dávke 0,75–1,0 l/ha podľa stavu porastu. Tak ako už u spomenutých prípravkov, aj
Orius 25 EW je miešateľný s inými prípravkami
na ochranu rastlín v širokom aplikačnom okne.
Spoločnosť AGROVITA spol. s r.o. každý rok
prináša pre pestovateľov riešenia, ktoré im
umožňujú optimalizovať prevádzkové náklady. Balíky, ktoré prináša na trh v roku 2010
predstavujú úsporu nákladov (oproti sólo
nákupu prípravkov) 5–10 %, podľa
typu balíka a praktické riešenia
pre svojich užívateľov.
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Repka olejka
Fungicídy s morforegulačným účinkom - jeseň
Aplikácia na skoro siate porasty repky a na porasty s rýchlym jesenným vývojom
• obmedzenie rastu vegetačného vrcholu v dôsledku porušenia apikálnej dominancie - zníženie nebezpečia prerastania a vyzimovania
• posilnenie rastu koreňov, zosilnenie koreňového krčku
• väčší počet listov - zvýšenie asimilácie, zahustenie bunkových roztokov
• v znížených dávkach len čiastočný účinok proti houbovým chorobám
• aplikácie za teplého a slnečného počasia, priemerné denné teploty aspoň 10 °C po dobu 10–14 dní po aplikácií
• možno kombinovať s insekticídmi, listovými hnojivami
Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
Obmedzenie
Človek|Včely| PHO

Rastová fáza

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

4.–6. pravý list

21,80–29,08 €

0,6–0,8 l/300–400 l, rýchle zastavenie rastu repky, podpora prezimovania
Vyššia dávka pri vysokom výskyte fómovej hniloby, + listové hnojivá

4.–6. pravý list

19,77–28,25 €

0,5–1,0 l/200–400 l, hybridné odrody 1,0 l/ha
+ listové hnojivá
Pri výskyte Phoma dávka 1,0–1,2 l/ha

4.–6. pravý list

18,32 €

4.–6. pravý list

17,36 €

4.–6. pravý list

16,61 €

4.–6. pravý list

16,79 €

4.–6. pravý list

36,45 €

Dávka prípravku/postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

Zástupca

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

Du Pont

CARAMBA
60 g metconazole
Xn,N|Vč3|–

BASF

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

Bayer

LYNX
250 g tebuconazole
Xn,N|Vč3|–

0,5 l/200–400 l vody/ha v 4. pravom liste
Na každý ďalší vyvinutý list pridať 0,1 l/ha
U bujne rastúcich porastov a pri napadnutí fómovou hnilobou je vhodné dávku
zvýšiť až na 0,75–1,0 l/ha.

Dow Agro

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

Agro Aliance

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

Agrovita

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

0,75 l/200–400 l vody/ha. Morforegulačné pôsobenie prípravku Prosaro 250 EC
je však vzhľadom na nižší obsah úč. látky tebuconazole nižšie v porovnaní
s Horizon 250 EW.

Bayer

VERSION
250 g flusilazole
T,N|Vč3|–

0,6–0,8 l/300–400 l, rýchle zastavenie rastu repky, podpora prezimovania
Vyššia dávka pri vysokom výskyte fómovej hniloby, + listové hnojivá

4.–6. pravý list
Du Pont

Morforegulátory - jeseň
(ošetrenie porastov pre zvýšenie zimuvzdornosti a na podporu zakladania bočných pupeňov)
Prípravok
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHO

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha

Ochranná doba (dni)

(bez DPH)

rastliny 2.–4. pravý list

1,7–2,3 l + z/200–400 l,  70–100 l
zákaz skrmovania na zeleno

7,48–10,12 €

rastliny 5.–7. pravý list,
dĺžka rastlín 15–20 cm

5,0–6,5 l + z/200–400 l,  70–100 l
zákaz skrmovania na zeleno

22–28,6 €

Zástupca

RETACEL EXTRA R 68
745 g chlormequat-chlorid
Xn|Vč3|–

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina

Termín aplikácie

Welba

na jeseň, do konca septembra sa odporúča aplikácia:
• na hustých porastoch (80–100 rastlín/m2, výnos biomasy 0,7–1 kg/m2)
• dĺžka rastlín (napriamené listy) 15–20 cm
• pred začiatkom predlžovania byle
• na zvýšenie účinnosti prípravku použite zmáčadlo

TM fungicídy, insekticídy: TM 2,0 l + HORIZON 250 EW, ORNAMENT 250 EW, LYNX, ORIUS 25 EW,CAPITAN 25 EW alebo CARAMBA

Dôvod aplikácie: zvýšenie istoty prezimovania, zabránenie prerastania pred zimou. Používajú sa regulátory rastu s účinnou látkou (chlormequat, CCC), ktoré brzdia biosyntézu kyseliny giberelovej a zvyšujú hladinu cytokinínov. Aplikácia CCC spôsobuje vytvorenie kompaktnej, k zemi
prisadnutej ružice a zosilenie koreňovej sústavy.
Aplikácia: Použiť u skoro siatych, rýchlo sa vyvíjajúcich porastov, kde hrozí nebezpečie prerastania. Aplikuje sa od 2. do 6. pravého listu repky.
Celková dávka použitého regulátora rastu nemá prekročiť 3000 g účinnej látky na 1 ha.
Odstup dažďa od aplikácie: 4 hodiny.
Obmedzenie: V dobe aplikácie a týždeň po jej prevedení by priemerné teploty nemali klesnúť pod 8 °C a porast po aplikácií by mal ešte aspoň 2 týždne vegetovať.

Repka olejka - Fungicídy s morforegulačným účinkom - jeseň / Morforegulátory - jeseň
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Obilniny ozimné - herbicídy
Jesenná aplikácia

7,5 g carfentrazone–ethyl
+ 500 g isoproturon
Xn,N|Vč3|–
F&N Agro
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0 + 1,6 l BASAGRAN 600

AGRITOX 50 SL
500 g MCPA (MCPA-DMA soľ)

Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Metlička 3. list–koniec odnožovania

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Agro Aliance Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

Xn|Vč3|PHO2
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG

AGROXONE
750 g MCPA (MCPA-DMA soľ)

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Arysta Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

Xn|Vč3|PHO2
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,7 l + 2,0 kg AFFINITY WG
POST 0,7 l + 50 g AURORA 40 WG
™ POST 0,7 l + 0,8 kg AURORA SUPER

ALLY 20 PX

Ochranná doba (dni)

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)

2,0 kg/200–400 l

30,00 €

Teplota počas Orientačná účinnosť na buriny:
aplikácie
Odstup dažďa

Hluchavky

AFFINITY WG

Orientačná
cena

Rumančeky

Termín aplikácie
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina
na 1 ha

Drchnička
roľná

Obilnina

Pýr
plazivý

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Metlička
obyčajná

Herbicíd

1–23 °C
1











10–23 °C
4





















(hodiny)

™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 1,25–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
1,5 l/300–400 l

9,18 €

™ POST 1,0 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 1,0 + 1,6 l BASAGRAN 600 (JO, PO, R, T)
™ POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
0,7–1,0 l/200–400 l

10–23 °C
4

6,65–9,50 €

™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JO, PO, R, T)

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania,
metlička do začiatku odnožovania
Du Pont (MV Servis)

30 g + 0,1 % TREND 90
40 g + 0,1 % TREND 90
200–400 l

12,36–16,48 €

8–23 °C
2











20 % metsulfuron–methyl + 600 g MCPP–P Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST od 4 listov do konca odnožovania,
(Ally 20 PX + SK–600)
lipkavec do 6 praslenov
N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)

30 g + 1,5 l/200–400 l

17,52 €

10–23 °C
4











10–25 °C
2











7–23 °C
4











5–23 °C
2











20 % metsulfuron–methyl
N|Vč3|–

ALLY PLUS

ALLY STAR
20% metsulfuron methyl + 250 g fluroxypyr
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
(Ally 20 PX + STARANE 250 EC)
tritikale, raž
N|Vč3|– ALLY 20 PX
 POST od 4 listov do 2. kolienka
Xn|Vč3|– STARANE 250 EC
Du Pont (MV Servis)

30 g + 0,3 l + 0,1 % TREND 90,
0,1 l SILWET L–77

ARRAT

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 POST od 3 listov do konca odnožovania
N|Vč3|–
BASF Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov
Kombinácie: ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK–TRU (adjuvant)
Pšenica ozimná
 POST od 2 listov do konca odnožovania
ATLANTIS WG
• Dvojklíčnolistové buriny vzchádzanie–6. list,
30 g mesosulfuron–methyl
jednoklíčnolistové buriny od 1. listu do konca
+ 6 g iodosulfuron–methyl
odnožovania, metlička obyčajná od 1. listu
Xi,N|Vč3|–
Bayer do 1. kolienka, ovos hluchý do začiatku odnož.
• Aplikácia 1× počas vegetácie
• Vždy použiť so zmáčadlom ISTROEKOL
Kombinácie: ™ POST 0,1–0,15 kg + 1 l ALIMO
™ POST 0,15 kg + CCC + zmáčadlo
Pšenica ozimná, raž, tritikale
 POST od 3. listu do konca odnožovania, je
možné až do 2. kolienka (BBCH 13–29 (32)
ATTRIBUT
• Metlička, psiarka roľná: skoro na jar od vzí700 g propoxycarbazone–sodium
denia do zač. odnožovania
–|Vč3|–
Bayer • Pýr: od 4. listu do konca odnožovania
(účinkuje i na podzemky)
• Stoklas: skoro na jar DA 60 g, o 2–3 týždne
40 g, + zmáčadlo
Pšenica ozimná
AURORA 40 WG
 POST od 3 listov do konca odnožovania
400 g carfentrazone–ethyl
Lipkavec do 5. praslenu, dvojklíčnolistové
Xi,N|Vč3|–
F&N Agro buriny do 6. listu. Slnečné a suché počasie
podporuje a urýchľuje účinok
Kombinácie: ™ CCC
™ POST 40–50 g + 0,1–0,2 l BANVEL 480 S
™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC
™ POST 40–50 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID
25 % tritosulfuron + 50 % dicamba

6

Obilniny ozimné - herbicídy - jesenná aplikácia

0,2 kg/200–400 l

14,93 €

™ POST 0,2 kg + IPU (1,5 l PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO)

0,1–0,15 kg + 1,0 l ISTROEKOL

11,61–17,47 €

™ POST 0,15 kg + DAM 390 (riedenom s vodou v pomere min. 1:3) + zmáčadlo
™ POST 0,15 kg + 25 g GRODYL 75 WG + 1,0 l ISTROEKOL

60 g + 0,2 % TREND 90

24,00 €

5–23 °C
2









50 g/200–400 l

12,17 €

5–23 °C
1









™ POST 50 g + 7 g GLEAN 75 WG
™ POST 50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 40–50 g + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST 40–50 g + 30–40 g HARMONY EXTRA
™ POST 50 g + 1,0 l HERBOXONE
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Manuál

Pichliač
roľný

Pupenec
roľný

Štiavec





















































Lucerna
siata

Zemedym
lekársky



Fialka roľná

Nezábudka
roľná



Úhorník

Peniažtek
roľný



Lipkavec
obyčajný

Pohánkovec
ovíjavý



Repka
výmrv

Mrlík



Veronika
perzská

Mak vlčí



Horčiak

Kapsička
pastierska



Hviezdica
prostredná

Pakosty



Prhlica roľná

Nevädza
poľná

 špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 PX



















™ POST 1,25–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 1,0 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 1,4 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)










™ POST 1,0–1,25 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 1,25–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)
™ POST 1,0 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)












™ POST 0,7 l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)
™ POST 0,7 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)















™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)







































































































































































































 



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













































































™ POST 40–50 g + 150–200 g HUSAR
™ POST 40–50 g + 60 g CHISEL 75 WG
™ POST 40–50 g + 0,075–33 g KANTOR PLUS
™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW
™ POST 40–50 g + 150–180 g LINTUR PREMIUM

Obilniny ozimné - herbicídy - jesenná aplikácia

™ POST 50 g + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 40–50 g + 10–13 g MONITOR 75 WG
™ POST 40–50 g + 1,0 l MUSTANG FORTE
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Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do konca odnožovania
F&N Agro Fialka do 4 listu, lipkavec do 35 cm

15 g carfentrazone–ethyl + 600 g MCPP-P

Xn,N|Vč3|PHO2
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,8 kg + 1,0 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL

Ochranná doba (dni)

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)

1,0 kg/200–400 l

15,41 €

Teplota počas Orientačná účinnosť na buriny:
aplikácie
Odstup dažďa
(hodiny)
5–23 °C
1

Hluchavky

AURORA SUPER

Orientačná
cena

Rumančeky

Termín aplikácie
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina
na 1 ha

Drchnička
roľná

Obilnina

Pýr
plazivý

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Metlička
obyčajná

Herbicíd











™ POST 0,8 kg + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750
™ POST 0,8 kg + 1,0 l DESORMONE LIQUID

BIPLAY STAR
222 g tribenuron methyl
+ 111 g metsulfuron methyl
+ 250 g fluroxypyr
(BIPLAY SX + STARANE 250 EC)
Xi,N|Vč3|–
Xn|Vč3|–

BIPLAY SX
STARANE 250 EC
Du Pont (MV Servis)

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
 POST od 4 listov do 2. kolienka

33 g + 0,4 l + 0,1 % TREND 90,
0,1 l SILWET L–77

14,33 €

10–25 °C
2











1,0–1,5 l/400–600 l

18,76–28,14 €

5–23 °C
2











5–23 °C
2











10–23 °C
2











od 5 °C











10–23 °C
4











10–23 °C
4





















BROMOTRIL 25 SC

Pšenica oz.. jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 2 listov do začiatku steblovania
T,N|Vč3|–
Agrovita Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy
Kombinácie: ™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
250 g bromoxynil

™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)

CALIPURON 500 SC

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
500 g isoproturon
 PRE do 2 dní po sejbe
Xn,N|Vč3|–
Arysta  POST od 3 listov do konca odnožovania
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC (PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

1,5–2,0 l/200–600 l

14,53–19,38 €

™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM

CLIOPHAR 300 SL

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
N|Vč3|–
Arysta  POST od 4 listov do konca steblovania
Kombinácie: ™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC (JO, PO, R, T)
Pšenica ozimná, tritikale, raž
 PRE, POST jeseň, kedykolvek od sejby
COUGAR FORTE
Jačmeň ozimný
280 g diflufenican + 280 g flufenacet
 PRE, POST jeseň od plne vyvinutého
Xn,N|Vč3|–
Bayer
1. listu jačmeňa
Lipkavec 1–2 prasleny
Kombinácie: ™ POST 0,5 l + 10–15 g GRODYL 75 WG (lipkavec nad 1–2 prasleny, výdrv repky)
300 g clopyralid

DESORMONE LIQUID 60 SL
600 g 2,4–D (DMA soľ)
Xi|Vč3|PHO1
Kombinácie: ™ DAM 390

DICOHERB M 750
750 g MCPA (DMA soľ)

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
F&N Agro Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

750 g MCPA (DMA soľ)

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
F&N Agro Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listov

Xn|Vč3|PHO2
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,7 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)
Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
GALERA
 POST od 4 listov do konca steblovania
267 g clopyralid + 67 g picloram
Dvojklíčnolistové buriny klíčne listy–1 pár
–|Vč3|–
DowAgro pravých listov
Pšenica ozimná
 PRE
GLEAN 75 WG
 POST od 1 listu do konca odnožovania
750 g chlorsulfuron
Jačmeň ozimný, raž
N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis)  POST od 1 listu do konca odnožovania
Metlička 1.–3. list, lipkavec do 3. praslenu,
dvojklíčnolistové buriny klíčne listy–2. list
Kombinácie: ™ POST 5–7 g + 1,25–1,5 l AFFINITY WG (PO)
™ POST 7 g + 0,1 l BANVEL 480 S (PO, JO, R, T)
™ POST 5–7 g + 0,5 l COUGAR FORTE

GRANSTAR 75 WG

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 2 listov do 2. kolienka
N|Vč3|–
Du Pont (MV Servis) Buriny 2–4 listov, lipkavec do 3 praslenov
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 20 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300
75 % tribenuron-methyl

8

33,78–45,05 €

™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG, TRIMMER 75 WG (JO, PO, R, T)

0,5 l/300–400 l

37,59 €

1,0 l/400–500 l
™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (PO)

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
F&N Agro Dvojklíčnolistové buriny do 2–4 listov

Xn|Vč3|PHO2
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 0,7 l + 2,0 kg AFFINITY WG
™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)

DICOPUR M 750

0,3–0,4 l/200–400 l

Obilniny ozimné - herbicídy - jesenná aplikácia

0,7–1,0 l/200–400 l

™ POST 0,7 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (PO, JO, R, T)
0,7–1,0 l/200–400 l

6,27–8,96 €

10–23 °C
4

™ POST 0,7 l + 0,8 kg AURORA SUPER
™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (PO, JO, R, T)
0,35 l/200–400 l

39,90 €

10–25 °C
1











12,34–20,57 €

0–23 °C
2





















25 g/200–400 l
15–25 g/200–400 l
15 g/200–400 l

™ POST 5–7 g + 1,75–2,0 l HERBAFLEX
™ POST jeseň 7 g + 33 g KANTOR PLUS (PO, JO, R, T)
™ POST jeseň 7 g + 33 g KANTOR PLUS + 100 l DAM 390 (PO, JO, R, T)
20–25 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l
0,1 l SILWET L–77

11,92–14,91 €

5–23 °C
2

™ POST 20 g + 1,0–1,3 l OPTICA, SK–600 (JO, PO)
™ POST 15 g + 1,5 l LENTIPUR 500 FW

Agromanuál • Regionálna príloha • August 2010

Manuál

Pichliač
roľný

Pupenec
roľný

Štiavec























Lucerna
siata

Zemedym
lekársky



Fialka roľná

Nezábudka
roľná



Úhorník

Peniažtek
roľný



Lipkavec
obyčajný

Pohánkovec
ovíjavý



Repka
výmrv

Mrlík



Veronika
perzská

Mak vlčí



Horčiak

Kapsička
pastierska



Hviezdica
prostredná

Pakosty



Prhlica roľná

Nevädza
poľná

 špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

™ POST 0,8 kg + 1,0 l HERBOXONE
™ POST 0,8 kg + 1,1 l U 46 M FLUID









 













 















































































™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–2,0 l PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO (PO)












™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,5 l PUMA EXTRA

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







































































































































































™ POST 1,0 l + 0,8 kg AURORA SUPER








™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)










™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 0,7 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)












™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (PO, JO, R, T)
™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)










































































































™ POST jeseň 5–7 g + 1,5–2,0 LENTIPUR 5OO FW
™ 5–7 g + 4,0 l MARATON
™ POST 5–7 g + 1,0–1,3 l OPTICA, SK–600 (JO, PO)




™ POST 0,7 l + 20–30 g GRODYL 75 WG (JO, PO, R)
™ POST 0,7 l + 1,0 l PARDNER 22,5 EC + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)
™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JO, PO, R, T)







™ POST 5–7 g + 3,0 l PROTUGAN SUPER
™ 5–7 g + 4,0–5,0 l STOMP 330 E



















™ POST 20 g + 0,3–0,5 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST 20–25 g + 0,1% TREND 90

Obilniny ozimné - herbicídy - jesenná aplikácia
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Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 2 listov do vytvorenia
posledného listu
Bayer

75 % amidosulfuron
–|Vč3|–

Kombinácie: ™ POST DAM 390, CCC, WUXAL, fungicídy, insekticídy

Ochranná doba (dni)

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)

20–30 g/200–400 l

15,04–22,56 €

Teplota počas Orientačná účinnosť na buriny:
aplikácie
Odstup dažďa
(hodiny)
5–23 °C
2

Hluchavky

GRODYL 75 WG

Orientačná
cena

Rumančeky

Termín aplikácie
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina
na 1 ha

Drchnička
roľná

Obilnina

Pýr
plazivý

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Metlička
obyčajná

Herbicíd



















™ POST 20–30 g + 20 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R)

HARMONY EXTRA 50 SX
333 g thifensulfuron methyl
167 g tribenuron methyl

Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do začiatku steblovania

N|Vč3|–

5–23 °C
2

60 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l

Du Pont

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST jeseň, jar od 3 listov do konca
odnožovania
500 g isoproturon + 85 g beflubutamid
Metlička do zač. odnožovania, dvojklíčnolisXn,N|Vč3|–
Asra tové buriny od vzchádzani do 6 listov, lipkavec
do 4 praslenov

HERBAFLEX

2,0 l/200–400 l

42,04 €

5–23 °C
2











1,0 l/200–400 l

9,72 €

10–23 °C
4











34,67 €

5–23 °C
2











5–23 °C
2











3–23 °C
1









5–23 °C
2











Kombinácie: ™ POST 1,75–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

HERBOXONE

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Arysta Dvojklíčnolistové buriny 2–4 listov

500 g 2,4–D (DMA soľ)
Xn,N|Vč3|PHO1
Kombinácie: ™ DAM 390

™ POST 1,0 l + 0,6 kg AURORA TURBO

HUSAR
5 % iodosulfuron + 15 % mefenpyr–diethyl
Xi,N|Vč3|–

Bayer

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

Kombinácie: ™ POST 0,1–0,15 kg + 1 l ALIMO

CHISEL 75 WG
68 g chlorsulfuron
+ 682 g thifensulfuron methyl
N|Vč3|–

Du Pont (MV Servis)

200 g/200–400 l
™ POST DAM 390, CCC

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
 POST od 2 listov do konca odnožovania

60 g + 0,1% z/200–400 l

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC

KANTOR PLUS

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 3 listov do 2. kolienka
DowAgro Dvojklíčnolistové buriny 2.–10. list

150,2 g florasulam + 300,5 g aminopyralid
N|Vč3|–

Kombinácie: ™ POST jeseň 33 g+ 7 g GLEAN 75 WG (JO, PO, R, T)
™ POST jeseň 33 g + 7 g GLEAN 75 WG + 100 l DAM 390 (JO, PO, R, T)
™ POST jeseň 33 g + 26 g LOGRAN 20 WG (JO, PO, R, T)

LENTIPUR 500 FW
500 g chlorotoluron
Xn,N|Vč3|–

1,5–3,0 l/200–400 l

Tritikale
 PRE
 POST od 3 listov do konca odnožovania

1,5–2,0 l/200–400 l

LOGRAN 20 WG
20 % triasulfuron
N|Vč3|–

14,49–19,32 €

™ POST 1,5–3,0 l + 0,75–1,0 l OPTICA (JO, PO)
™ POST 1,5 l + 15 g GRANSTAR 75 WG (JO, PO, R, T)

Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Syngenta Dvojklíčnolistové buriny 2.–6. list

150–180 g/200–300 l

13,65–16,38 €

10–25 °C
2











Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Syngenta Dvojklíčnolistové buriny 2.–4. list

26 g/200–400 l

7,03 €

10–25 °C
2











10–23 °C
2











0–23 °C
2











Kombinácie: ™ POST 26 g + 0,125 l BANVEL 480 S
™ POST jeseň 26 g + 0,05–0,075 l KANTOR

LONTREL 300
300 g clopyralid
N|Vč3|–

14,49–28,98 €

F&N Agro

4,1 % triasulfuron + 65,9 % dicamba
Xi,N|Vč3|–

16,09 €

™ POST jeseň 33 g + 26 g LOGRAN 20 WG + 100 l DAM 390 (JO, PO, R, T)
™ POST 33 g + 0,3 l LONTREL 300 (JO, PO, R, T)
™ POST 33 g + 60 g ATTRIBUT + z (PO)

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 PRE
 POST od 3 listov do konca odnožovania

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 2,0 l + 50 g AURORA 40 WG (PO)

LINTUR PREMIUM

33 g/100–400 l

DowAgro

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca steblovania

Kombinácie: ™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC (PO, JO, R, T)
Tritikale, raž
 PRE
125 g isoproturon + 250 g pendimethalin
Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
Xn,N|Vč3|–
BASF  SPOST od 1. listu do konca odnožovania

™ POST jeseň 26 g + 0,05–0,075 l KANTOR + 100 l DAM 390
™ POST26 g + 1,0–1,3 l OPTICA (PO, JO)
0,3–0,4 l/200–400 l

33,35–44,46 €

™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (PO, JO, T, R)

MARATON

4,0 l/200–600 l

31,32 €

Kombinácie: ™ 4,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
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Lucerna
siata





Štiavec





Pupenec
roľný





Pichliač
roľný





Zemedym
lekársky



Fialka roľná

Nezábudka
roľná



Úhorník

Peniažtek
roľný



Lipkavec
obyčajný

Pohánkovec
ovíjavý



Repka
výmrv

Mrlík



Veronika
perzská

Mak vlčí



Horčiak

Kapsička
pastierska



Hviezdica
prostredná

Pakosty



Prhlica roľná

Nevädza
poľná

 špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

















































































































































 





  



™ POST 33 g + 0,3 l LONTREL 300 (PO, JO, T, R)
™ POST 33 g + 10–13 g MONITOR 75 WG + z (PO)
™ POST 33 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (prerastený lipkavec)



















™ SPOST 1,5 l + 3,0–4,0 l STOMP 330 E (JO, PO, R, T)
™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG







™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l MUSTANG FORTE











































































™ POST 26 g + 0,3–0,5 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC
™ POST 26 g + 1,2 l TRITON DUO












™ POST 0,3 l + 33 g KANTOR PLUS(PO, JO, T, R)










™ POST 0,3 l + 1,0 l OPTICA (PO, JO)
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750 g sulfosulfuron
N|Vč3|–

Monsanto

Pšenica ozimná
 POST od 3 listov do začiatku steblovania

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)

Stoklas 26 g/ha
alebo DA 10+10 g/ha
(2. dávka 3–5 týždňov po 1.),
plné odnožovanie, najneskôr
do začiatku metania stoklasov.
Jačmeň výdrv 26 g/ha
alebo DA 10+10 g/ha
(2. dávka 3–5 týždňov po 1.),
plné odnožovanie, nejneskôr
do začiatku metania jačmeňa.
Ovos hluchý 26 g/ha,
1–4 listy, aktívny rast
Pýr plazivý 15–20 g/ha,
3.–4. list pýru

Teplota počas Orientačná účinnosť na buriny:
aplikácie
Odstup dažďa

Hluchavky

MONITOR 75 WG

Ochranná doba (dni)

Orientačná
cena

Rumančeky

Termín aplikácie
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina
na 1 ha

Drchnička
roľná

Obilnina

Pýr
plazivý

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Metlička
obyčajná

Herbicíd





















7–25°C
1











10–23 °C
4











(hodiny)

3–23 °C
2

Metlička 10–13 g/ha,
2. list až 2. kolienko
(13 g pri riedkosiatej pšenici)
Dávka vody 100–300 l/ha,
pri použitť čistej vody pridať
zmáčadlo.
Kombinácie: ™ 80–100 l DAM 390 (pri TM s DAM nepridávať zmáčadlo), CCC
™ POST 10–26 g + TREND 90

MUSTANG FORTE

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4. listov do konca steblovania
Dvojklíčnolistové buriny klíčne listy–1 pár
Dow Agro pravých listov

5 g florasulam + 10 g aminopyralid +
180 g 2,4 D
–|Vč3|–

™ POST 10–13 g + 40–50 g AURORA 40 WG + z
™ POST 13 g + 33 g KANTOR PLUS + z

1,0 l/100–400 l

16,01 €

Kombinácie: ™ DAM 390, fungicídy, insekticídy, kvapalné hnojivá

OPTICA
600 g MCPP–P
Xn|Vč3|–

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Arysta Dvojklíčnolistové buriny 2–3 listov

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 1,0–1,3 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,0–1,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG

OPTICA TRIO
130 g MCPP–P + 160 g MCPA
+ 310 g 2,4–DP–P
N|Vč3|PHO2

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
 POST jar od 3 listov do konca odnožovania
Arysta Dvojklíčnolistové buriny 2–4 l pravé listy

1,5 l/200–400 l
™ POST 0,75–1,0 l + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW
™ POST 1,0–1,3 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,0 l + 0,3 l LONTREL 300

1,5–2,5 l/200–400 l

13,33–22,22 €

10–23 °C
4











1,0–1,5 l/400–600 l

19,84–29,76 €

5–23 °C
1











8–23 °C
2











5–23 °C
2











do pl.
odož.





























Kombinácie: ™ DAM 390, fungicídy, insekticídy

PARDNER 22,5 EC
225 g bromoxynil
Xn,N|Vč3|–

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 2 listov do začiatku steblovania
Bayer Dvojklíčnolistové buriny 2–4 pravé listy

Kombinácie: ™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l LONTREL 300 (PO, JO, R, T)

PIKE
20 % metsulfuron–methyl
N|Vč3|–

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania,
metlička do začiatku odnožovania
F&N Agro

Kombinácie: ™ POST 30 g + 50 g AURORA 40 WG (PO)

PROTUGAN 50 SC
500 g isoproturon
Xn,N|Vč3|–

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 PRE do 2 dní po sejbe
Agrovita  POST od 3 listov do konca odnožovania

Kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC (PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

PROTUGAN SUPER
150 g bifenox + 300 g isoproturon
+ 145 g MCPP–p
Xn,N|Vč3|PHO2

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 4 listov do konca odnožovania
Metlička do začiatku odnožovania, dvojklíčnolistové buriny 2–6 listov, lipkavec vo fáze
Agrovita 4–5 praslenov

™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (PO, JO, R, T)
30 g + 0,1 % TREND 90
40 g + 0,1 % TREND 90
200–400 l

13,28–17,71 €

™ POST 30 g + 1,0 l AURORA SUPER (PO)
1,5–2,0 l/200–600 l

12,24–16,32 €

™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 1,5–2,0 l + 150–180 g LINTUR PREMIUM

3,0 l/300–400 l

37,41 €

1,5–2,0 l

41,22–54,96 €

0,15 l/200–400 l

16,05 €

10–23 °C
2



Kombinácie: ™ POST 3,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

RACER 25 EC
250 g fluorochloridone
Xn,N|Vč3|–

Agrovita

SEKATOR OD
25 g iodosulfuron + 100 g amidosulfuron
+ 250 g mefenpyr–diethyl
Xi,N|Vč3|–

Bayer

Pšenica ozimná
 PRE do 2 dní po sejbe
Pšenica oz., jačmeň oz., raž, tritikasle
 POST od 2 listov do konca odnožovania
(do 3. kolienka)

Kombinácie: ™ POST 0,1–0,15 kg + 1 l ALIMO

12
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™ POST DAM 390, WUXAL, CCC, insekticídy, fungicídy, ISTROEKOL
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Mrlík

Pohánkovec
ovíjavý

Peniažtek
roľný

Nezábudka
roľná

Hviezdica
prostredná

Horčiak

Veronika
perzská

Repka
výmrv

Lipkavec
obyčajný

Úhorník

Fialka roľná

Zemedym
lekársky

Pichliač
roľný

Pupenec
roľný

Štiavec

















































































Lucerna
siata

Mak vlčí



Pakosty



Nevädza
poľná

Kapsička
pastierska

Prhlica roľná

 špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje

™ POST 13 g + 0,6 l MUSTANG + z
™ POST 13 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC + z









 





















  



































™ POST 0,8–1,0 l + 1,5–3,0 l TOLUREX 50 SC
™ POST 1,0 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO
™ POST 1,0 l + 2,2 l TRITON DUO









































































































































™ POST 1,0–1,25 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO)












™ POST 30 g + 1,0 l DICOPUR M 750 (PO,JO,R,T)










™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA
™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,5 l PUMA EXTRA

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














































™ POST 0,9–1,0 l PUMA EXTRA

Obilniny ozimné - herbicídy - jesenná aplikácia











do 5.
př.



























































 

™ POST 60 g ATTRIBUT
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250 g fluroxypyr
Xn|Vč3|–

DowAgro

Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
 POST od 3 listov do 2. kolienka

Kombinácie: ™ DAM 390
™ POST 0,3 l + 60 g ATTRIBUT (PO)
™ POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
Pšenica oz., jačmeň oz., tritikale, raž
STOMP 330 E
 PRE aplikácia do 2 dní po sejbe
330 g pendimethalin
 SPOST 1–2 listy obilniny,
metlička max. 1–2 listy
Xn,N|Vč3|–
BASF
Dobre pripravená pôda bez hrúd
Kombinácie: ™ 4,0–5,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG

TANDUS 250 EC

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
F&N Agro  POST od 3 listov do 2. kolienka

250 g fluroxypyr

Xn|Vč3|–
Kombinácie: ™ DAM 390
™ POST 0,3 l + 60 g ATTRIBUT (PO)

TOLIAN FLO

0,6–0,8 l/200–400 l

23,10–30,83 €

Xn,N|Vč3|–
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC, fungicídy, insekticídy
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž
 PRE
TOLUREX 50 SC
 POST od 3 listov do konca odnožovania
500 g chlorotoluron
Tritikale
Xn,N|Vč3|–
Agrovita  PRE
 POST od 3 listov do konca odnožovania
Kombinácie: ™ DAM 390, CCC
™ POST 2,0 l + 50 g AURORA 40 WG
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
Agrovita  POST od 3 listov do 2. kolienka

250 g fluroxypyr

Xn|Vč3|–
Kombinácie: ™ DAM 390
™ POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC

TRATON SX
222 g tribenuron methyl
+ 111 g metsulfuron–methyl
Du Pont (MV Servis)





























5–23 °C
2











5–23 °C
2











10–23 °C
2











8–23 °C
2











10–23 °C
2

4,0–5,0 l/400–600 l

36,92–46,15 €

™ SPOST 3,0–4,0 l + 1,5 l LENTIPUR 500 FW
10–23 °C
2

0,6–0,8 l/200–400 l

™ POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,3–0,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG

 PRE do 2 dní po sejbe
Agro Aliance  POST od 3 listov do konca odnožovania

TOMIGAN 250 EC



(hodiny)

™ POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,3–0,5 l + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 0,3–0,5 l + 26 g LOGRAN 20 WG

Pšenica oz., jačmeň oz., raž, tritikale

500 g isoproturon

N|Vč3|–

ošetrenia 1 ha
(bez DPH)

Hluchavky

STARANE 250 EC

Ochranná doba (dni)

Teplota počas Orientačná účinnosť na buriny:
aplikácie
Odstup dažďa
Rumančeky

Termín aplikácie
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Orientačná
cena

Drchnička
roľná

Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina
na 1 ha

Obilnina

Pýr
plazivý

Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Metlička
obyčajná

Herbicíd

 1,5–2,0 l

9,54–19,08 €

 1,0 l/200–600 l

™ POST 1,5–2,0 l + 1,0 l OPTICA (JO, PO)
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,25 l PARDNER 22,5 EC (PO)
1,5–3,0 l/200–400 l

14,05–28,11 €

1,5–2,4 l/200–400 l

14,05–22,48 €

™ POST 1,2–2,0 l + 10 g GLEAN 75 WG
™ POST jeseň 1,5–2,0 l + 33 g KANTOR PLUS
0,6–0,8 l/200–400 l

19,72–26,29 €

™ POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 0,3–0,5 l + 20 g GRANSTAR 75 WG

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný,
tritikale, raž
 POST od 2. listu do druhého kolienka

45 g
+ 0,1 % TREND 90/200–400 l

13,65 €

Jesennou aplikáciou herbicídov znížime konkurenčný tlak burín už na jeseň, čím umožníme obilninám vytvoriť si lepšie podmienky na prezimovanie. Jesenné ošetrenie uprednostňujeme pri výskyte metličky, pri ktorej sú
jesenné aplikácie spoľahlivejšie. Pri nízkej zaburinenosti metličkou zohľadňujeme zaburinenie burinami, ktoré vzchádzajú už na jeseň a vyznačujú sa konkurenčným tlakom (fialky, veroniky, rumany, hviezdica prostredná,
výdrol repky). Pri absencií spomínaných druhov burín jesenná aplikácia nie je potrebná.
Podľa priebehu počasia na jeseň, zaburinenosti, skúsenostiach s dostupnosťou pozemkov na jar, by sme sa mali rozhodnúť pre postemergentnú aplikáciu. Medzi výhody jesennej aplikácie patria nižšie náklady na hektár,
dokázateľne vyššie úrody, širší termín aplikácie, ako pri jarnej aplikácií a v neposlednom rade zníženie pracovnej špičky v jarnom období.

Obilniny - regulátory rastu
Podpora prezimovania
Morforegulátor
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku
Zaradenie
Toxicita človekIToxicita včelyIPHOIOD (dni)

Obilnina

Termín aplikácie
fáza BBCH

Dávka prípravku na 1 ha
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

pšenica ozimná
jačmeň ozimný

14–15
13–14

1,5–2,5 l, Q 70–100 l

6,60–11 €

Zástupca

RETACEL EXTRA R 68
65 % chlormequat
Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
Xn|Vč3|–

14
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Nevädza
poľná

Pakosty

Kapsička
pastierska

Mak vlčí

Mrlík

Pohánkovec
ovíjavý

Peniažtek
roľný

Nezábudka
roľná

Prhlica roľná

Hviezdica
prostredná

Horčiak

Veronika
perzská

Repka
výmrv

Lipkavec
obyčajný

Úhorník

Fialka roľná

Zemedym
lekársky

Pichliač
roľný

Pupenec
roľný

Štiavec

Lucerna
siata

 špecialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje











































™ POST 0,3 l + 13 g MONITOR 75 WG (PO)
™ POST 0,3 l + 1,0 l MUSTANG FORTE (prerastený lipkavec)
™ POST 0,3–0,5 l + 0,8–1,0 l PUMA EXTRA (PO, R)0

™ POST 0,4–0,5 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO, JO)
™ POST 0,4 l + 1,5 l TRITON DUO
















































max.
do 1.
př.













































™ SPOST 3,0 l + 1,0 l TOLIAN FLO






™ POST 0,3 l + 13 g MONITOR 75 WG (PO)
™ POST 0,3 l + 1,0 l MUSTANG FORTE (prerastený lipkavec)












































™ POST 1,5–2,0 l + 0,3–0,5 l TOMIGAN 250 EC (JO, PO)













™ POST 1,3–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ POST 1,5–3,0 l + 0,8–1,0 l OPTICA (PO, JO)




™ POST 0,3–0,5 l + 0,8–1,0 l PUMA EXTRA (PO, R)
™ POST 0,4–0,5 l + 1,5–2,0 l TOLIAN FLO (PO, JO)

™ POST 1,5–2,0 l + 0,4–0,5 l STARANE 250 EC (JO, PO)
™ SPOST 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 E (PO, JO, T, R)













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

































































™ POST 0,3–0,5 l + 1,5–2,0 l PROTUGAN 50 SC (PO)











Zvýšenie istoty prezimovania, použitie u skoro siatych, rýchlo sa vyvíjajúcich porastov, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Používajú sa
regulátory rastu s účinnou látkou chlormaquat-chloride (chlormequat, CCC), ktoré brzdia biosyntézu kyseliny giberelovej a naopak zvyšujú
hladinu cytokinínov. Aplikácia CCC sa prejaví zvýšeným počtom bočných koreňov, lepším zakorenením (hlavne v suchších podmienkach), väčšou odolnosťou proti nepriaznivým pôdnym a klimatickým podmienkam, spomalením rastu a vyrovnaným vývojom odnoží, intenzívnejším
a rovnomernejším príjmom živín a vody, vyšším obsahom chlorofylu.
Termín aplikácie: pri pšenici ozimnej od 4. do 5. listu, pri jačmeni ozimnom od 3. do 4. listu.
Odstup dažďa od aplikácie: 4–5 hodín.
Obmedzenie: počas aplikácie a týždeň po nej by priemerné teploty nemali klesnúť pod 8 °C a porast po aplikácii by mal ešte 2 týždne po aplikácií vegetovať. Morforegulátory nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom a lipkavcom. Neaplikujte spoločne s herbicídmi na báze
MCPA (obyčajne sa však na jeseň neaplikujú).
Možno ich však aplikovať spoločne s insekticídmi (vektory viróz). Jesennú aplikáciu morforegulátoru možno prevádzať bez ohľadu na odrodu.

Obilniny ozimné - herbicídy - jesenná aplikácia / Obilniny - regulátory rastu
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Škodcovia v skladoch obilnín
Ing. Ján Tancik, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomický význam škodcov v skladoch je mimoriadne veľký, lebo títo škodcovia ničia už často finálne výrobky, do ktorých bolo vložené mnoho ľudskej
práce a finančných prostriedkov. Škody sú manifestované znížením kvantity
a kvality uskladnených produktov. Škody, ktoré spôsobujú živočíšny škodcovia
(hmyz, roztoče, hlodavce a vtáky) v skladoch vznikajú konzumáciou a kontamináciou (časti tela hmyzu, výkaly a iné) uskladnených produktov.
Na svoj vývoj potrebujú škodcovia vyhovujúcu potravu, optimálnu teplotu, vlhkosť zrna,
relatívnu vlhkosť vzduchu a iné. Rôzne druhy škodcov majú rôzne požiadavky na teplo.
Väčšina škodcov pochádza z trópov a subtrópov, no dnes sú už rozšírení po celom svete. Veľmi rýchlo sa vyvíjajú a rozmnožujú pri
optimálnej teplote a tá je od 24–30 °C. Pri
nižších teplotách (15–20 °C) sa spomaľuje metabolizmus hmyzu, vývoj a rozmnožovanie.
Pri teplote pod 10 °C sa aktivita hmyzu znižuje. Pri nižších teplotách ako 4 °C môže hmyz
prežiť niekoľko týždňov ale neprijíma potravu, nevyvíja sa a nerozmnožuje. Pri teplote
nad 35 °C sa zastaví vývoj a rozmnožovanie,
teplota 45 °C je pre mnohé druhy smrteľná.
Pre väčšinu druhov skladových škodcov je
optimálna vlhkosť zrna 12–14 %. Znížením
vlhkosti pod 12 % sa spomaľuje vývoj hmyzu.
Zrná s vlhkosťou pod 10 % hmyz nepoškodzuje , výnimkou je pakôrnik obilný, ktorý sa
môže vyvíjať aj na zrnách z nižšou vlhkosťou.
Najvýznamnejší škodcovia uskladnených
obilnín sú zrniare:
zrniar čierny Sitophilus granarius, zrniar ryžový Sitophilus oryza a zrniar kukuričný Sitophilus zeamais, ďalej pakôrnik obilný Rhizopertha dominica a psota obilná Sitotroga
cerealella. Celý vývojový cyklus týchto škodcov prebieha v zrnách tak, že sa vizuálne
nedajú zistiť. To je jeden z dôvodov že práve
títo škodcovia zapríčiňujú najvýznamnejšie
škody v skladoch obilnín, až okolo 95 %.
Druhy ako sú: potemník skladový Tribolium confusum, potemník hnedý Tribolium
castaneum, plocháč skladový Oryzaephilus surinamensis, ploskaň skladový Tenebrioides mauritanicus, a vijačka múčna Ephestia kuehniella sa
živia a vyvíjajú na povrchu zŕn a medzi zrnami.
Zrniare sú ekonomicky najvýznamnejší škodcovia v obilných skladoch. Spôsobujú veľké
kvalitatívne a kvantitatívne straty. Na začiatku
ich pôsobenia sú straty 2–3% a po 9 mesiacoch
až okolo 50 %. Žijú skrytým spôsobom života,
všetky štádia okrem imág sa vyvíjajú v zrne. Na
zrnách vytvárajú pravidelné okrúhle otvory,
veľké asi 1 mm. Endosperm zrna je celý vyžra-
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tý, neporušený je iba zárodok a obal. Svojou
aktivitou spôsobujú zvýšenie teploty uskladneného zrna. Často je obilie napadnuté zrniarmi nakazené aj hubami, má nepríjemnú vôňu
a netypický vzhľad. Múka z takej pšenice nemá
dobré technologické vlastnosti, horkavú chuť
a nemôže sa používať na potravinárske účely.
Zrniar čierny Sitophilus granarius, (Curculionidae, Coleoptera) je malý chrobák, dlhý
3–5 mm, bez nosca 2,2–3,7 mm. Má lomené
tykadlá. Telo je tmavohnedej až čiernej farby.
Krovky sú zrastené, blanité krídla zakrpatené,
preto imágo nie je schopné lietať. Prezimujú
chrobáky niekedy i larvy v skladoch. Samička
po oplodnení kladie vajíčka do zŕn obilia po
jednom a kukuričných zŕn i 2–3 vajíčka. Samička do zrna najprv vyhryzie drobnú jamku položí do nej jedno vajíčko a zalepí ho kvapkou
sekrétu ktorý ihneď uschne v zátku rovnakej
farby ako zrno. Jedna samička počas života
nakladie 200–300 vajíčok. Vyliahnutá larva
žije vo vnútri zrna a živí sa endospermom.
Dorastená larva sa zakuklí v zrne. Vyliahnutý
chrobák vyhryzie okrúhly otvor a vylezie von
zo zrna. Vývoj jednej generácie pri teplote
18 °C trvá 98 dní. V nevykurovaných skladoch
má do roka dve generácie.
Zrniar ryžový Sitophilus oryza je veľmi podobný tvarom tela a spôsobom života zrniarovi čiernemu. Má trochu menšie telo, dĺžka
tela bez nosca 2,3–3 mm. Tykadlá má lomené, krovky nie sú zrastené, blanité krídla má
vyvinuté, teda je schopný lietať. Bionómia
a škodlivosť je podobná ako pri zrniarovi
čiernom. V nevykurovaných skladoch má do
roka 2–3 generácie. Náročnejší je na teplotu
a lepšie znáša vysoké teploty ako zrniar čierny
a tiež dobre znesie aj nižšiu vlhkosť substrátu.
Pakôrnik obilný Rhizopertha dominica, (Bostrychidae, Coleoptera) je malý chrobák dlhý
2,5–3 mm, valcovitého tvaru, hrdzavo červenej až hnedej farby. Hlava je prekrytá štítom.
Tykadlá sú ukončené hrebeňovitou paličkou.
Prezimuje len v skladoch s teplotou nad 10 °C.
Jedna samička môže priamo na zrno naklásť
viac ako 100 vajíčok. Vyliahnuté larvy poškodzujú zrná obilia, vyžierajú nepravidelné
dierky a vedľa zŕn vidieť veľa vyžratej drviny

(múka má bledohnedú farbu). Pri izbovej teplote má dve generácie počas roka. V skladoch
sa pri silnej kontaminácii šíri prijemná medová
vôňa. Uskladnený substrát má zvýšenú teplotu a straty môžu byť aj 100%.
Psota obilná Sitotroga cerealella (Gelechiidae,
Lepidoptera) je malý motýľ s telom dlhým
6–7 mm, pri rozpätí krídel meria 15–18 mm.
Krídla sú úzke s dlhými riasami. Predné krídla
sú žlté alebo žltohnedé, zadné šedé. Vyliahnutá larva je bledo červenej farby kým dorastená mliečno biela alebo bledo žltá s bledožltou hlavou. Je teplomilný druh, u nás sa
môže vyvíjať v letnom období vo vykurovaných skladoch. Samička kladie vajíčka na
obilné zrná. Vyliahnuté larvy sa zavrtávajú
do zŕn a živia sa endospermom. V obilnom
zrne sa nachádza jedna larva a v kukuričnom
2 až 3. Pre svoj vývoj potrebuje 15–16% vlhkosť zrna, keď je vlhkosť pod 12 % vývoj je
pomalý a húsenice môžu aj uhynúť. Larvy sa
kuklia v vnútri poškodených zŕn. V priebehu
roka sa môže v závislosti na teplote vyvinúť
aj 2–5 generácií škodcu. Tento druh môže žiť
aj vo voľnej prírode v teplejších oblastiach.
Na uskladnených obilninách poškodzuje zrná
len v povrchovej vrstve 20–22 cm a na povrchu obilnej masy nie je šedo biely povlak.

Ochrana
Skladový škodcovia predstavujú veľmi vážne
nebezpečenstvo pre svoj vysoký potenciál
škodlivosti, preto účinná ochrana vyžaduje systematický, integrovaný a metodicky
správny prístup. Veľmi sú významné preventívne opatrenia. Tieto spočívajú hlavne v dôkladnom čistení skladov pred uskladnením
ale aj počas skladovania. Veľmi dôležité je
aby sme dôkladne odstránili zvyšky predchádzajúcich zásob. Tiež je vhodné sklady
pred uskladnením vybieliť a vydezinfikovať.
Dôležité je pravidelne uskutočňovať pasívne a aktívne vetranie v dobe keď už je obilie uskladnené. Najdôležitejšia preventívna
ochrana spočíva v tom, že uskladňujeme
iba obilie, ktoré má vlhkosť pod 13 %. Počas
uskladnenia je veľmi dôležitý monitoring
populácie škodcov aby sme v prípade výskytu škodcov mohli čím skôr urobiť ochranné
opatrenia a tým znížiť straty. Priamu ochranu
vykonávame, keď zaznamenáme počiatočné
napadnutia v ohniskách. Priame opatrenia
sa môžu robiť na viac spôsobov: fumigáciou
alebo postrekmi dotykovými insekticídmi.
Pri použití chemickej ochrany je potrebné
mať na zreteli vznik insekticídnej rezistencie
populácie škodcov v skladoch.
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Obr. 1: Plošné klíčenie skladovaného zrna pri zatekajúcej vode

Skladové choroby obilnín
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Problematika skladových chorôb je významná pri každej plodine bez ohľadu na
to, či je skladovaná krátkodobo alebo dlhodobo. Skladové choroby a škodcovia
môžu totiž znehodnotiť celú uskladnenú produkciu. Rizikom je najmä pomalý
priebeh chorôb alebo poškodenia, ktorý prebieha skryto a nenápadne. Keď sa
zistí ich rozsiahlejší výskyt, býva úroda väčšinou už znehodnotená a nedá sa
použiť ani ako krmivo. Popri priamom znehodnotení nutričnej kvality a fyzikálnych vlastností je veľkým rizikom aj zhoršenie hygienickej kvality, najčastejšie
v dôsledku hromadenia mykotoxínov.
Obilniny patria k údržným plodinám s nízkym obsahom vody, ktoré sú skladované
dlhodobo, výnimočne aj viacej rokov. Skladovanie vo vybudovaných veľkokapacitných
silách má obvykle prepracované všetky rizikové prvky odvetrávania, znižovania resp.
stabilizácie vlhkosti a teploty až po pravidelné sledovanie zmien kvality uskladnenej
produkcie. Preto riziko skladových chorôb
v moderných skladoch a silách je minimálne.
Väčším rizikom je skôr skladovanie produkcie priamo v podnikoch prvovýroby, v provizórnych skladoch, ktorými bývajú väčšinou
prázdne haly. V posledných rokoch nebýva
takéto skladovanie žiadnou raritou, pretože
viacerým pestovateľom sa táto taktika viackrát oplatila vďaka kolísavým cenám obilnín.
Tie totiž bývajú spravidla najnižšie krátko po
žatve a stúpajú úmerne s predlžujúcim sa ob-

Skladové choroby obilnín

má vôbec hľadať. Tento článok je zameraný na
popis najvýznamnejších skladových chorôb
hustosiatych obilnín a ich symptómov.
Choroby uskladnených obilnín sa v zahraničnej literatúre nazývajú „skládkové plesne“
(Storage Molds). Spôsobuje ich široký okruh
vláknitých mikroskopických húb, pričom medzi typické a najfrekventovanejšie skladové
huby patria zástupcovia rodov Aspergillus
a Penicillium. Skladové choroby spôsobujú
celý rad symptómov, pri kontrole uskladnenej produkcie by sa mali pracovníci orientovať na nasledovné najvýznamnejšie znaky:

dobím od žatvy. Preto mnohí poľnohospodári uprednostňujú uskladnenie produkcie
„doma“, až kým ceny komodity nedosiahnu
akceptovateľnú úroveň. Takáto situácia bola
bežná aj v tomto roku, kedy niektorí poľnohospodári odpredali vlaňajšiu úrodu až
začiatkom leta alebo až po žatve, kedy ceny
repky a obilnín začali stúpať.

1. Základné pravidlo: zvýšená
vlhkosť = zvýšené riziko.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že provizórne
skladovanie v halách je často ekonomicky výhodné a používa ho čoraz viacej pestovateľov.
V takýchto teplotne a vlhkostne neregulovaných „skladoch“ sa zvyšuje riziko straty kvality,
ako aj asociovaný výskyt skladových chorôb
a škodcov, ktoré si okrem pravidelnej kontroly uskladneného zrna a ochranných opatrení
vyžaduje aj určité znalosti problematiky, aby
pracovník vykonávajúci kontrolu vedel, čo

Alfou a omegou vzniku a rozvoja skladových
chorôb je zvýšená vlhkosť. S jej stúpaním
sa úmerne zlepšujú podmienky pre rozvoj
skladových húb a tým aj skladových chorôb.
Vlhkosť preto treba sledovať pravidelne a na
viacerých miestach. Kritickou hranicou pre
obilniny býva prekročenie 14% vlhkosti. Aspergily a penicíliá sú však schopné vývoja už
na zrnách, ktoré obsahujú viac ako 13% vlhkosti. Preto je ideálne udržiavať vlhkosť zrna
pod 13%-nou hranicou.
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2. Plesnivý zápach.
Prvým príznakom skladových chorôb resp.
„plesní“ ktorý by si mal pracovník pri pravidelných kontrolách všímať, je prítomnosť
zápachu. Tak ako každá iná „splesnivená“ potravina, tak aj napadnuté uskladnené zrno sa
prezradí plesnivým zápachom. Ten je cítiť najmä v zle uzavretých a nevetraných skladoch.
Nepríjemnou stránkou tohto znaku je však
fakt, že ak už v sklade cítiť zápach, obvykle je
plesnivenie resp. napadnutie zŕn už v pokročilejšom štádiu, resp. vo väčších ohniskách.

3. Lokálne ohniská napadnutia –
spečené „koláče“
Pri rozpoznaní plesnivého zápachu v sklade
je potrebné nájsť prípadné ohnisko - zdroj
zápachu. Negatívnym extrémom je, ak plesnivie celá produkcia v dôsledku vysokej vlhkosti a tam bývajú straty nezvratné a obrovské. Pozitívnejším extrémom je, ak sa
napadnutie resp. plesnivenie zŕn vyskytuje
v ohniskách. Tie sa najčastejšie tvoria v častiach skladu so zvýšenou vlhkosťou. Najprozaickejším dôvodom vzniku takýchto ohnísk
býva deravá strecha, ktorá je v drvivej väčšine prípadov dôvodom skládkových chorôb
v provizórnych skladoch a halách. Menej
frekventované býva zatekanie do skladu vo
forme vzlínajúcej kapilárnej vody alebo zatekanie zrážkovej vody. Ohniská sú okrem
plesnivého zápachu už z diaľky nápadné naklíčením zrna, alebo prerastením mycélia,
spoločne so zmenou farby zŕn.
Zrná sú väčšinou zlepené do väčších „koláčov“, ktoré pohromade držia buď korene
a klíčky vyklíčených zŕn, alebo rozrastené
mycélium húb. Hrúbka resp. mocnosť týchto ohnísk býva rôzna (rádovo v centimetroch, ale aj metroch), podľa intenzity zatekania a rozvoja plesnivenia. Pri vzniku infekcie

a jej silnejšom rozvoji dochádza na zrnách
k stmavnutiu a odumretiu embrya. Neskôr
sa na povrchu zŕn rozrastá pomerne husté
mycélium, ktoré uskladnenému zrnu dodáva plesnivý zápach. Zrno sa zahrieva, speká
a celkovo stráca typickú vôňu a farbu. Zrná
často tmavnú a pôsobia ako spálené.
Spoločným symptómom penicílií (Penicillium spp.) je tvorba bieleho, neskôr zeleného
(ojedinelo modrastého) povlaku alebo zelených „vankúšikov“ o veľkosti niekoľkých milimetrov. Tento charakteristický povlak sporulácie sa tvorí zakrátko na povrchu hnilobných
škvŕn alebo kolonizovaného substrátu, najmä pri vhodných vlhkostných a teplotných
podmienkach. Z tohto povlaku sa pri pohybe
ľahko do prostredia rozprašuje množstvo konídií v podobe jemného prášku. Penicíliá napádajú často zrná obilnín, najmä tie, ktoré sú
poškodené pri zbere. Napadnuté zrná majú
zhnednutý štítok a pri dostatočnej vlhkosti sú
pokryté vankúšikmi mycélia a konídioforov.
Spoločným znakom aspergilóz je tvorba žltohnedého až čierneho povlaku, ktorý sa tvorí na
povrchu napadnutých pletív. Ak sa na zrnách
tvorí rozsiahle mycélium, napadnuté zrná majú
plesňový až potuchnutý zápach, zahrievajú sa
a spekajú sa do zhlukov. Veľké zhluky kompaktných zŕn tmavnú a ich kompaktnosť sa
zväčšuje spolu so stúpajúcou teplotou.

4. Zvýšená teplota - difúzne
(ropzptýlené) napadnutie
Najhorším prípadom skládkových chorôb
je ich difúzne - rozptýlené rozšírenie v celej
uskladnenej partii. Dôvodom býva zvýšená vlhkosť celej partie v celej jej mocnosti,
v dôsledku čoho dochádza k systematickému zvyšovaniu aktivity skladových húb v celej hrúbke uskladnenej partie, ktoré okrem

ostatných sprievodných znakov spôsobuje
aj zvyšovanie teploty. Preto je sledovanie
teploty ďalším z kľúčových znakov, ktoré je
potrebné sledovať. Treba však poznamenať,
že zvyšovanie teploty nemusí byť spôsobené len skladovými hubami resp. plesnivením zrna, môžu ho spôsobiť aj iné faktory,
ako vyššia vlhkosť, enzymatické činnosť zrna
a pod., ale spoločným menovateľom zvýšenej teploty býva najčastejšie nevhodné
uskladnenie a zlé vetranie skladu.

5. Bezsymptómové napadnutie strata kvality a klíčivosti
Bezsymptómové napadnutie vzniká pri zvýšení vlhkosti mierne nad kritickú hranicu 14 %
alebo pri zlom a nedostatočnom vetraní skladov. Napadnutie prebieha pomaly, dlhodobo
a bez typických markantných symptómov. Pri
tejto forme dochádza k napadnutiu a poškodeniu zŕn v oblasti embrya, ktoré sa neprejavuje nijakými symptómami, ale klíčivosť sa
významne znižuje. Jediným významným znakom býva plesnivý zápach, ktorý však môže
byť pri dobrom vetraní prehliadnutý. Pôvodcovia takéhoto skrytého napadnutia sa v takýchto prípadoch dajú určiť iba na základe
kultivácie v laboratórnych podmienkach.

Odkiaľ skladové huby prichádzajú?
Väčšina skladových húb napáda alebo kontaminuje zrno ešte v poľných podmienkach,
odkiaľ sa na zrne dostávajú do skladu. Na zrne
sú huby prítomné vo forme spór (inokulácia
resp. kontaminácia) alebo vo forme mycélia
(infekcia). Ich činnosť sa však v poľných podmienkach málokedy rozvinie do tej miery, že
poškodia zrno ešte pred skladovaním. Preto je
riziku skladových chorôb vystavené prakticky
každé zrno. Inak povedané, neexistuje ani jedno zrno, ktoré by sa do skladu dostalo sterilné
- bez zárodku nejakej huby. Sklady ako zdroje
kontaminácie skladových patogénov nie sú
tak významné ako pri iných plodinách, preto
pri obilninách nie je zdroj infekcie taký dôležitý. Zdrojom infekcie môže byť totiž každé zrno.
Typickými skladovými hubami sú všadeprítomní zástupcovia rodov Aspergillus a Penicillium. Ich všadeprítomnosť podporuje fakt,
že sú schopné rásť na nespočetných druhoch
substrátov aj bez prítomnosti voľnej vody.

Obr. 2: Kompaktný „koláč“ zo zŕn a skladových húb
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Rozvoj skladových „plesní“ podporuje vyššia teplota, mechanické poškodenie zrna,
vysoký podiel nečistôt a najmä vlhkosť. Pri
zvyšovaní vlhkosti zrna nad 13,5 % a vlhkosti
vzduchu nad 70 % dochádza k iniciácii rozvoja húb, lineárne so zvyšujúcou sa vlhkosťou
zrna aj vzduchu. Optimálna teplota pre huby
je 25–33 °C. Niektoré druhy sú schopné vývoja aj pri 0 °C, preto striedanie teplôt a vyzrážanie vody pri rosnom bode môže spôsobiť
niekedy čiastkový rozvoj plesní iba v niektorých partiách uskladneného zrna.
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iba pri osivách, avšak nie je vhodné namoriť
osivo na dlhé obdobie skladovania, čim moridlá strácajú na účinnosti a zrná na klíčivosti.
V krajných prípadoch (pri vysokej vlhkosti a hrozbe zaparenia) sa môže kŕmne zrno
ošetriť organickými kyselinami (napr. kyselina
propiónová), podobne ako pri kukurici.
V konkrétnom prípade skladovania obilnín
v provizórnych skladoch a halách je kľúčové
zabezpečenie takýchto priestorov proti vlhkosti. V prvom rade je potrebné dokonalo
utesniť strechu, pretože aj malá diera v krytine môže byť zdrojom zatekania a veľkých
problémov. Druhým krokom je zabezpečenie
skladu proti „bočnej“ a “spodnej“ vode, teda
proti zrážkovej a vzlínajúcej vode. Kde to nie
je možné zabezpečiť, ten sklad nie je vhodný
na dlhšie skladovanie.

Obr. 3: Detail znehodnoteného zrna prerasteného mycéliom, modrý povlak signalizuje penicíliá,
ružový fuzáriá
Na prítomnosť skladových plesní a presné
určenie húb znižujúcich klíčivosť zŕn sú niekedy potrebné laboratórne kultivačné skúšky, pretože makroskopické symptómy môžu
niekedy chýbať.

Význam skladových chorôb obilnín
Skladové choroby zŕn obilnín sú známe už od
18-teho storočia ako „čierne plesnivé povlaky“. V súčasnosti je ich vplyv na znehodnotenie kvality zrna počas skladovania známy
a popísaný veľmi presne. Okrem priamych
negatívnych vplyvov sa ich pôsobením môže
zrno znehodnotiť aj tvorbou mykotoxínov,
nebezpečných pre zdravie človeka a aj hospodárskych zvierat. Väčšinou však prítomnosť aspergilov a penicílií na zrnách nebýva
nebezpečná a škodlivá. Iba ojedinelo spôsobujú zníženie klíčivosti zŕn ak sú vysiate do
suchej pôdy alebo sú počas klíčenia vystavené iným stresom. Ak je však zrno dlhšie
skladované v nevyhovujúcich podmienkach
a má nadmernú vlhkosť, dochádza k nezvratnému poškodeniu jeho kvality a samotnej
klíčivosti, pretože tieto huby primárne napádajú embryo. Penicíliá a aspergily nie sú
patogénny pšenice v pravom slova zmysle,
ale ak vplyvom vlhkosti dôjde ku kolonizácii uskladneného zrna, môžu ho významne
poškodiť.
Aspergily a penicíliá sú najznámejší producenti mykotoxínov, ktorými znehodnocujú kolonizované substráty, v tomto prípade
zrno pšenice. Ich zvýšený obsah v zrnách
predstavuje významné riziko ohrozenia zdravia konzumentov - ľudí aj zvierat, preto sa
nemôžu použiť ani na výrobu potravín a ani
ako krmivo. Okrem toho môžu vyvolať alergické reakcie niektorých ľudí alebo zvierat,

Skladové choroby obilnín

pretože do vzduchu (napr. skladu) uvoľňujú
obrovské množstvo konídií.

Možnosti ochrany
Proti skladovým chorobám existuje iba preventívna ochrana, a to dodržiavaním správneho teplotného a vlhkostného režimu. Všeobecne platí, že k rozvoju skládkových plesní
nedochádza pri vlhkosti zrna pod 14 % a teplote pod 20 °C. Preto počas skladovania treba
zrno pravidelne monitorovať so zameraním
sa na tieto hodnoty. Najideálnejšia je však
vlhkosť pod 13 % a teplota pod 15 °C. Najpoužívanejším a najefektívnejším opatrením
počas skladovania je preto pravidelné premiešavanie a prevzdušňovanie zrna, ktoré
zabezpečuje jeho chladenie, aeráciu a zabraňuje kumulácii vlhkosti.
Ďalším preventívnym opatrením je pred-skladové prečistenie zrna od nečistôt a poškodených zŕn. Morenie osiva prichádza do úvahy

Obr. 4: Zrno znehodnotené mycéliom aspergilov s typickou sporuláciou

Počas skladovania v halách je tak ako je uvedené vyššie, potrebné pravidelne a na viacerých miestach sledovať teplotu a vlhkosť
a takisto monitorovať uvedené znaky napadnutia. Pri prejave a rozvoji skladových
„plesní“ obilia neexistuje žiadne opatrenie
a žiaden fungicíd, ktorý by tomuto procesu
zamedzil. Preto je ochrana proti skladovým
chorobám obilnín a aj iných plodín založená
len a len na prevencii.
Na dôvažok komplexnosti článku nemožno
obísť ani skladových škodcov, ktorí kráčajú ruka v ruke s chorobami. Pri niektorých
škodcoch je limitujúcim faktorom vlhkosť
- tak ako pri chorobách, pri iných nie. Preto aj pri škodcoch platí zásada pravidelnej
kontroly ich výskytu. Na rozdiel od skladových chorôb však existuje proti škodcom aj
chemická ochrana. Tá je na základe rozsahu
platnej registrácie insekticídov možná preventívna - dezinsekciou skladov pred naskladnením, ale aj ošetrením napadnutých
uskladnených zásob a to fumigáciou celého
profilu alebo ošetrením povrchu naskladneného zrna.


Obr. 5: Kultivačný dôkaz penicílií pri asymptomatickej strate klíčivosti
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