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Technológia

Vzťah utuženia pôdy a výkonnosti repky ozimnej
pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy
Ing. Štefan Žák, CSc.; Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Na utužených pôdach klesá inﬁltrácia, to znamená množstvo vody, ktoré pôda
pri zrážkach dokáže prijať. Súbežne s týmto nežiaducim javom sa zvyšuje povrchový odtok a vznikajú problémy s vodnou eróziou. Pri erózii spôsobuje strata
ornice zníženie úrodnosti pôdy a kontamináciu vodného ekosystému.
Utužená pôda
V utužených pôdach, nakoľko tieto majú znížený objem pórov, je k dispozícii menej vody,
vzduchu a živín pre pestované rastliny, čo má
následne dopad i na prekorenenie rastlín.
V dôsledku zníženého obsahu vzduchu je
v takýchto pôdach silne obmedzený pôdny
život, čo sa prejavuje hlavne zníženou biologickou aktivitou a menším uvoľňovaním
živín pre rastliny. Negatívne je ovplyvnený
pôdny edafón, baktérie a pod. Následkom
nedostatku vzduchu dochádza k denitrifkácii a tým k stratám dusíka. Výsledkom je
skutočnosť, že v utužených pôdach dochádza k zníženiu úrod. Mnohé vedecké práce
uvádzajú, že táto redukcia úrod sa pohybuje v rozmedzí od 25 do 75 %, v závislosti od
pôdneho druhu.
Navyše utužené pôdy vyžadujú pri príprave
osivového lôžka väčšiu potrebu mechanizácie a preto pri obrábaní takýchto pôd sú
zvýšené nároky i na pohonné hmoty, často
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viac ako o tretinu. V silne utuženej pôde dochádza k znižovaniu obsahu organických látok až o polovicu a ich pórovitosť klesá pod
45 %. Následky zhutnenia sa prejavujú v nevhodnej pórovitosti a v nevhodnom vzdušnom režime. To znamená že menej ako 10 %
pórov je vyplnených vzduchom. Nedostačujúci obsah kyslíka má za následok vytvorenie
anaeróbneho prostredia , ktorý vedie k zmene chemizmu v pôde a to k zníženiu pH pod
5,0. Výsledok je zníženie príjmu živín a spomalenie rastu koreňového systému.

Repka olejná
Repka olejná patrí medzi poľné plodiny, ktoré sa stali stabilnou súčasťou našich osevných postupov. Je veľmi dobrou predplodinou pre obilniny, keď zlepšuje nielen pôdne
vlastnosti svojou koreňovou sústavou a pozberovými zvyškami, ale je aj dôležitým prerušovateľom vplyvu chorôb a škodcov v prípade následného pestovania obilnín v slede
dvoch rokov po sebe. Až na pár výnimiek má

Vzťah utuženia pôdy a výkonnosti repky ozimnej
pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy

svoje pravidelné 10–15 % zastúpenie prakticky na každom poľnohospodárskom podniku
v našich zemepisných šírkach.
Repka ozimná by sa mala pestovať na najúrodnejších pôdach, t.j. pôdach štruktúrnych,
dobre zásobených živinami, biologicky činných, s neutrálnou až slabo kyslou pôdnou reakciou (pH 6,0–7,2). Najvhodnejšie podmienky
pre pestovanie ozimnej repky poskytujú pôdy
hlinito-piesočnaté až hlinité. Jej pestovanie na
pôdach ílovitých s vysokou hladinou podzemnej vody, pôdach extrémne ťažkých, zamokrených, prípadne extrémne ľahkých, piesočnatých, či skeletovitých je málo efektívne.

Pokus
V príspevku hodnotíme kapustu repkovú
pravú f. ozimnú, pestovanú v osevnom postupe (repka ozimná - tritikale ozimné - kukurica na siláž - pšenica ozimná) rôznymi
technológiami obrábania pôdy a to:

konvenčnou technológiou (KT) - (podmietka s ošetrením), orba (180–200 mm),
predsejbová príprava pôdy, sejba, vyššia istota založenia, vyššia energetická náročnosť;

minimalizačnou technológiou (MT) plytké kyprenie pôdy (50–100 mm), ak je
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Ošetrenie obilnín proti
burinám už na jeseň
Čo môžete spraviť na jeseň,
neodkladajte na jar!

Agility
Silný hráč pre jesenné
ošetrenie obilnín
Ing. Mária Lichvárová; F&N Agro Slovensko spol. s r.o.
Spoločnosť F&N Agro Slovensko
v minulom roku úspešne uviedla na trh jesenný herbicíd do
ozimných obilnín (pšenica, jačmeň, raž, tritikale) s obchodným
názvom Agility. Je určený na jesennú preemergentnú a postemergentnú aplikáciu zameranú
na ničenie metličky a širokého
spektra dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca, ﬁalek, hluchaviek a iných problematických
burín. Obsahuje dve účinné látky
(chlortoluron 500 g/l + diﬂufenican 100 g/l), ktoré sa vzájomne
veľmi dobre dopĺňajú. Diﬂufenican je prijímaný najmä mladými
rastlinami v období klíčenia, sekundárne potom aj koreňovým
systémom a listovou plochou.
Chlortoluron je absorbovaný
predovšetkým koreňovým systémom a sekundárne aj listami.
Diﬂufenican vytvára na povrchu
tenký herbicídny ﬁlm a chlortoluron zase preniká do hĺbky pôdy,
takže vzchádzajúce buriny sú ničené buď pri prenikaní povrchovou pôdnou vrstvou alebo keď
vytvárajú koreňový systém. Prípadne pri skorej postemergentnej aplikácii sa účinnosť oboch látok vzájomne dopĺňa absorpciou
účinných látok listami aj koreňmi
vzchádzajúcich burín. Pri postemergentnej aplikácii je potrebné
prípravok aplikovať čo najskôr, t.j.
od klíčnych listov burín, na lipkavec optimálne do 1. praslena a na
metličku do 1–3 listov, v registrovanej dávke 1,25–1,5 l/ha.
V čom spočíva profitabilita
jesenného ošetrenia obilnín
prípravkom Agility?

Možnosť širokého aplikačného
okna - preemergentná, resp.
skorá postemergentná aplikácia až do konca odnožovania;

Riešenie širokého spektra
burín (vzídených aj postupne
vzchádzajúcich);


Žiaden vstup naviac - štandardným jesenným vstupom
do obilnín je postrek proti
prenášačom viróz (vošky, cikádky), ktorý je efektívne spojiť so skorým posteemergentným ošetrením proti burinám;

Odstránenie konkurenčného
vplyvu burín (svetlo, voda, živiny a pod.) už v počiatočných
vývojových fázach obilniny;

Dlhodobý reziduálny pôdny
účinok na buriny (až 6 mes.);

Bezproblémový nástup jarnej
regenerácie a rastu plodiny;

Efektívne a racionálne využitie
živín, ktoré sú aplikované do
čistého porastu (buriny dokážu
pri hustom zaburinení odčerpať rádovo desiatky kg N/ha);

Jar bez stresu z oneskoreného
herbicídneho zásahu (pomalý
nástup jari, nižšie teploty, zamokrenie pozemkov, daždivá
jar, kumulácia prác, malý časový priestor atď.), ktorý vyústi k zníženiu výšky a kvality
úrody z jednotky plochy;

Šetrenie nákladov, zvýšenie
úrod a každoročné systematické ničenie problematických burín.
Prednosti jesenného ošetrenia
už overila samotná prax, pretože je to najefektívnejší spôsob
riešenia niektorých ťažko zvládnuteľných burín (metlička, lipkavec, buriny spodného poschodia - veroniky, ﬁalky a i.). Riešenie
prerastených burín na jar, ktoré
už čiastočne prekrýva odnožený a silnejúci porast, je zvyčajne
oveľa nákladnejšie a mnohokrát
menej uspokojivé. Preto je racionálnejšie nenechávať nič na
náhodu a zaradiť jesenné ošetrenie obilnín (pokiaľ to podmienky
čo len trošku dovolia) do štandardných pracovných postupov
v systéme pestovania obilnín.

diflufenican 100 g/l + chlorotoluron 500 g/l

• Tekutý dispergovateľný
koncentrát
• Možnosť prea postemergentnej aplikácie

• Široké spektrum účinnosti
• Čistý porast na jeseň = čistý
porast na jar
• Dlhodobý reziduálny účinok

Bez jesenného ošetrenia

Agility 1,5 l/ha

APEX Topoľčany

Lentipur 500 FW
• Pre- aj postemergentná aplikácia
• Špecialista na metličku a iné
buriny

Aurora 40 WG
• Špecialista na lipkavce
a nízkopodlažné buriny
• Rýchle kontaktné pôsobenie

Ipuron
500 g/l isoproturon

Optica®
mecoprop-p, 600 g/l

500 g/l chlortoluron

• Výborná cena
• Ideálny partner do kombinácií
• Aplikácia od +5 °C
400 g/kg carfentrazone-ethyl

• Spoľahlivý účinok i pri nízkych
teplotách
• Ideálny do kombinácií (Lentipur)

• Špecialista na metličku a dvojklíčnolistové
buriny
• Vhodný do kombinácií
• Špecialista na lipkavce a pichliače
• Výborná cena
• Vhodný do kombinácií

Konzultujte s našimi regionálnymi zástupcami o výhodách použitia!
Západ SR
Kyzeková Barbora
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk

Stred SR
Závodský Ladislav
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk

Východ SR
Lichvárová Mária
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk




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

Agility - silný hráč pre jesenné ošetrenie obilnín

Ochrana

Položte správne základy porastov
ozimných obilnín s prípravkami ADAMA
Ing. Ervín Máťuš; ADAMA Slovensko

Jesenné herbicídne ošetrenia ozimných obilnín sa tešia stále väčšej obľube agronomickej obce, ktorá objavila čaro odľahčenia jarných prác, ale
aj spojenie ošetrenia porastov proti
odolným prezimujúcim burinám s čoraz potrebnejším insekticídnym ošetrením, ktoré je spôsobené dlhšími
a teplejšími jeseňami.
Kúpili ste osivo a nie ste si istí
kvalitou? Idete siať na „inﬁkovaný“
pozemok? Poistite sa proti
nepríjemným prekvapeniam.
Častým javom tohtoročnej neskorej jari bol
zvýšený výskyt trávovitých burín v porastoch hlavne ozimných obilnín aj v lokalitách,
kde ich výskyt bol dosiaľ skôr sporadický alebo žiadny. Je to spôsobené zlepšujúcimi sa
podmienkami pre ich život, ale aj nákupom
osív „neznámeho pôvodu“ s pokryvkávajúcou čistotou.
Obr. 2: Metlička - neželaná súčasť porastov obilnín
Ak máte problém s výskytom prezimujúcich
burín, ktoré na jar, kým sa vytvoria vhodné
podmienky na aplikáciu, môžu prerásť optimálne štádium pre ošetrenie, resp. sú už
odolné voči klasickým jarným herbicídom,
využite šancu a ošetrite svoje obilniny už na
jeseň. Svojim oziminám tým dáte šancu lepšie zakoreniť, odnožiť už na jeseň a možnosť
využiť dostupnú vlahu, priestor i živiny. Záro-

veň si zabezpečíte kontrolu burín, ktoré sa na
jar ničia len s veľkými ťažkosťami.

Naše herbicídne riešenia
pre vaše polia
Z našich herbicídnych riešení spomenieme
aspoň dva základné produkty pre jesennú
sezónu.

Obr. 1: Pestrá zmes burín, ktorú na jar určite nechcete nájsť vo svojich porastoch (fotené 17. 3. 2015)
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Položte správne základy porastov ozimných obilnín s prípravkami ADAMA

Nosným produktom pre ošetrenie najpestovanejšej obilniny na našich poliach, pšenice
ozimnej a čoraz obľúbenejšieho jačmeňa
ozimného je Legato Plus. Ide o selektívny,
kombinovaný, širokospektrálny herbicíd, registrovaný pre jesenné PRE aj POST ošetrenia porastov. Prípravok pozostáva z dvoch
účinných látok - isoproturon a diﬂufenican,
ktoré mu zabezpečujú okrem kontaktného a systémového pôsobenia aj dostatočne
dlhé reziduálne pôsobenie (2–3 mesiace).
Herbicíd je prijímaný prostredníctvom hypokotylu vzchádzajúcich burín, ako aj koreňmi
a čiastočne listami. Časť prípravku (isoproturon) preniká do hĺbky 5–10 cm, v ktorej
aktívne pôsobí a časť (diflufenican) vytvára na ošetrenom povrchu tenký ﬁlm, ktorý
ničí klíčiace buriny. Prípravok Legato Plus sa
aplikuje na jeseň od výsevu do konca odnožovania plodiny, v skorých rastových fázach
cieľových burín. Vďaka širokému aplikačnému oknu (BBCH 00–29) a rozsahu dávok
(1,25–1,5 l/ha) si pestovateľ môže komfortne
a šetrne odburiniť plodinu a prispôsobiť si aj
náklady na ošetrenie, zmierniť jarnú pracovnú špičku. Okrem uvedených predností je
ďalšou z výhod prípravku účinok na problematické jesenné buriny, ktoré sa na jar ťažko
ničia, napr. ﬁalka roľná, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, psiarka roľná, mak
vlčí, metlička obyčajná, veroniky, pastierska
kapsička, pakost strihaný a iné.
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Osvedčeným a účinným riešením vyselektovaných problematických jesenných burín, najmä v úzkych osevných postupoch,
je komplexný prípravok Protugan Super,
širokospektrálny selektívny herbicíd na ničenie metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových
burín v ozimných obilninách. Registrovaný
záber plodín zahŕňa okrem pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného aj raž a tritikale. Tri
účinné látky prípravku (bifenox, isoproturon, MCPP-p) zabezpečujú vysoký stupeň
viacúrovňového účinku na cieľové buriny, cez
listy, korene a reziduálne pôsobenie proti neskoršej vlne zaburinenia, v dĺžke približne tri
mesiace. Pôsobenie jednotlivých účinných
látok (kontaktné, systémové a reziduálne)
sa navzájom vhodne dopĺňa a výrazne znižuje pravdepodobnosť vzniku rezistencie
burín na prípravok. Protugan Super sa aplikuje postemergentne od 3 listov obilnín do
konca odnožovania (BBCH 13–29), nie však
na porasty s podsevom ďatelinovín. Vďaka
vlastnostiam sa prípravkom spoľahlivo ničia
buriny ako metlička obyčajná, psiarka roľná,
lipnica ročná, ﬁalky, horčica roľná, hluchavky,
hviezdica prostredná, kapsička pastierska,
konopnica, lipkavec obyčajný, nevädza poľná, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, rumany, rumančeky, úhorník mnohokvetý, veroniky, výmrv repky, zemedym lekársky a ďalšie.
V prípade výskytu pichliača už na jeseň potláča aj ten. Štandardná aplikačná dávka prípravku je 3,0 l/ha. V prípade predzásobenia
sa prípravkom Protugan Super pestovateľ
kupuje univerzálny produkt pre jesenné aj
jarné použitie.
Alternatívnymi riešeniami v jesennej herbicídnej ochrane sú aj prípravky Tolurex
50 SC a Pendigan 330 EC, najmä pre použitie ako vhodní TM partneri pre iné herbicídy.

báze organofosfátu chlorpyrifos - Pyrinex
48 EC, ktorý okrem širokého záberu na škodcov poskytuje dostatočne dlhé reziduálne
a hĺbkové pôsobenie a odolnosť proti vyšším teplotám.

Pár slov na záver

aplikačné fázy obilnín). Zotrvačnosť v používaní rovnakých prípravkov vedie k rezistencii.
Zmeňte svoj prístup a buďte úspešní s prípravkami spoločnosti ADAMA.
Viac sa dočítate na našej stránke
www.adama.com/slovensko/sk

Často počuť názory, že jesenné vstupy do
obilnín sú zbytočné a drahé. Aj tohtoročná jar nám ukázala, že čakanie na správny
termín herbicídneho ošetrenia sa nemusí
oplatiť (neskoré vzchádzanie burín, hraničné




Obr. 3: S takto prerasteným lipkavcom môžu mať problémy na jar aj najlepšie herbicídy
(fotené 17. 2. 2015)

Nezabudnite ani na živočíšnych
škodcov
Už niekoľko jesení je aktuálnou otázka insekticídnej ochrany vzchádzajúcich porastov
obilnín. Niektorí výrobcovia pesticídov zareagovali registráciou moridiel, ktoré plodinám
dokážu poskytnúť dočasnú insekticídnu clonu. Treba poctivo sledovať nielen signalizáciu, ale aj fyzickú prítomnosť rôznych škodcov, ktorí môžu z plodín odčerpávať živiny,
spôsobovať požerky či prenášať vírusové
ochorenia.
Razantným, cenovo výhodným a univerzálnym riešením proti širokému spektru škodcov (vošky, cikádky, žraví škodcovia) z našej
ponuky je kontaktný insekticíd Bulldock
25 EC.
Pre plochy s potenciálnym výskytom hrbáča
obilného (dá sa očakávať hlavne tam, kde
sa viac rokov pestuje obilnina po obilnine)
je naším riešením osvedčený prípravok na

Obr. 4: Hviezdica je nenápadná, ale na jar ťažko ničiteľná burina v obilninách (fotené 17. 3. 2015)

Položte správne základy porastov ozimných obilnín s prípravkami ADAMA
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Pomáhajú alebo škodia odnože kukurici?
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

V prípade pšenice a iných hustosiatych obilnín, ako aj u pasienkových
a trávnikových trávach existuje len
málo pochybností o tom, že rast postranných odnoží je dobrá vec. Postranné odnože (alebo výhonky)
môžu zvýšiť počet zŕn a/alebo vyplniť
riedke miesta v poraste. Ľudia však
o tom nie sú presvedčení v prípade
kukurice. Vplyv postranných odnoží kukurice na výnosy zrna je predmetom diskusií medzi farmármi už
takmer sto rokov.
Na začiatku 20. storočia si niektorí farmári
zvykli chodiť po poliach a odstraňovať odnože hneď, ako sa objavili. Obávali sa totiž,
že ak by ich ponechali, odoberali by živiny
z hlavnej rastliny, a okrem toho na samotných odnožiach rástli len veľmi chatrné šúľky. Z tejto predstavy pochádza aj známejší anglický termín „sucker“, teda niečo ako
„ciciak“.
Súčasní pestovatelia kukurice z ich rastlín
odnože síce fyzicky neodstraňujú, no mnohí
si robia starosti z toho, že na ich hybridoch
dochádza k nadmernému rastu postranných
odnoží.
Postranné odnože nevyzerajú na poli dobre, najmä neskôr v sezóne, keď malé odnože
zhnednú a uhynú pri spodku rastliny. Pestovatelia pri tomto pohľade často len sotva
dokážu uveriť, že odnože neodsávajú živiny
z hlavnej rastliny, bez ohľadu na to, čo hovorí výskum. Na odnožiach sa niekedy môžu
tvoriť zdeformované, nevzhľadné metliny so
šúľkami. Odnože môžu predstavovať väčšiu
masu na spracovanie kombajnom, čo môže
niektorým pestovateľom kukurice spôsobovať problémy.

Príčina vzniku odnoží
Odnože sú bočné vetvy, ktoré vyrastajú zo
spodných, podzemných uzlov. Vo vyšších
častiach kukurice sa z podobných vetiev vyvíjajú výhonky šúľkov. Púčiky odnoží sa síce
tvoria na každom podzemnom uzle, no počet vyvinutých odnoží závisí od hustoty porastu, medziriadkovej vzdialenosti, obsahu
živín v pôde, podmienok v skorých fázach
rastu a genetickej výbavy hybridu.
Rastliny takmer všetkých hybridov kukurice
sa prispôsobujú tak, aby čo najlepšie využívali dostupné pôdne živiny a vlahu tým, že si
vytvoria jeden alebo viaceré odnože v prípade riedkeho porastu, vynechaných riadkov,
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Odnože v normálnej kukurici všeobecne signalizujú priaznivé podmienky pre rast
alebo na konci riadkov. K nadmernému rastu
odnoží môže dochádzať po poškodení hlavného rastového vrcholu ľadovcom, mrazom
alebo herbicídmi.
Rast odnoží je najpravdepodobnejší pri dostatku pôdnych živín a vlahy počas prvých
niekoľkých týždňov pestovateľskej sezóny.
U hybridov so silným znakom tvorby odnoží môže z každej rastliny vyrastať jeden
alebo viac odnoží, a to aj pri relatívne vysokej hustote porastu, ak majú na začiatku
pestovateľskej sezóny priaznivé podmienky
prostredia.

Odoberajú odnože vlahu a živiny
hlavnej rastline?
Pred vyše 80 rokmi výskumníci posudzovali
účinky odnoží kukurice. Odstránili odnože
z hlavnej rastliny na začiatku sezóny a potom
porovnali výnosy z týchto rastlín s podobnými rastlinami, ktorým sa počas celej sezóny
nechali odnože rásť. Zistili, že odstraňovaním
odnoží sa v žiadnom prípade nezvýšili úrody,
a že sa ním úrody zvyčajne znížili.
V tom období to viedlo k odporúčaniu, aby
farmári využívali svoj čas na niečo užitočné
namiesto odstraňovania odnoží.
O odnožiach bolo známe, že majú korene, no
nebolo jasné, či sa dajú vyššie úrody s odnožami pripísať tomu, že odnože živia hlavnú
rastlinu, alebo tomu, že v šúľkoch na odnožiach sa tiež tvorí zrno. Niektorí agronómovia
hovoria, že nejde ani o jednu z uvedených

možností, ale skôr o to, že pokles úrod bol
spôsobený poškodením rastliny pri odstránení odnože.
Až v 30. rokov 20. storočiach sa uskutočnili
výskumy s odoberaním listov, vďaka ktorým bolo možné lepšie chápať vzťah medzi
hlavnou rastlinou a jej odnožami. V týchto
výskumoch sa kukurica pestovala v riedkych
porastoch, aby sa na mnohých rastlinách
mohli vyvinúť odnože. Potom sa na začiatku
fázy napĺňania zrna z hlavnej rastliny odstránili všetky listy.
Polovica odlistených hlavných rastlín mala
odnože, zvyšok nemal. Listy u odnoží sa ponechali bez zmeny.
Rastliny s odnožami mali takmer dvojnásobne vyššie úrody zrna ako rastliny bez odnoží.
Zistilo sa, že zrejme existuje spojenie medzi
odnožou a hlavnou rastlinou, ktoré umožňuje asimilátom vyprodukovaných v listoch odnoží dostať sa do šúľkov na hlavnej rastline.
Modernejšie techniky umožňujú priame
meranie tohto pohybu. Uhlík je dôležitou
zložkou cukrov aj proteínov potrebných na
plnenie zrna. Uhlík v oxide uhličitom môže
byť označkovaný rádioaktivitou. Keď je takto
označený oxid uhličitý prijatý listom, v rámci
rastliny je možné ho sledovať. Zistená prítomnosť takéhoto rádioaktívneho uhlíka v iných
častiach rastliny (napríklad v šúľku) neskôr
počas sezóny naznačuje presun pôvodného
označkovaného uhlíka z listu do šúľka.
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Fyziológovia rastlín na Wisconskej univerzite používajúci takéto označovacie techniky
zistili, že pred vyrastením metliny dochádza len k malému pohybu asimilátov medzi hlavnou rastlinou a odnožami. Ihneď po
vyrastení blizien a počas nalievania zrna sa
z veľkých postranných odnoží bez šúľkov
do šúľka na hlavnej rastline premiestňovali
značné množstvá asimilátov. Keď boli šúľky
aj na odnožiach, aj na hlavnej rastline, dochádzalo k presunu asimilátov len v malej miere.
Inými slovami, šúľky hlavnej rastliny dostávali asimiláty z hlavnej rastliny, zatiaľ čo šúľky
odnože dostávali asimiláty z listov na odnoži.
Asimiláty sa presúvali z hlavnej rastliny do
odnože jedine vtedy, keď mala odnož šúľok,
no hlavná rastlina nemala ani jeden. Takáto situácia je pri väčšine podmienok v praxi
nepravdepodobná. Išlo o experimentálnu
prácu, pri ktorej sa môže navodiť akákoľvek
udalosť, aby mohli výskumníci zistiť, ako fungujú rastliny. Tieto výskumné štúdie boli realizované na porastoch s nízkou hustotou
rastlín - čo je asi polovica, oproti tej ktorá sa
bežne nachádza na pôdach danej úrodnosti - s cieľom stimulovať rast a vývin veľkých
a zdravých odnoží. Malé zatienené odnože
bez šúľkov, ktoré bežne rastú pod zapojeným porastom pri normálnych podmienkach
prostrediach budú mať pravdepodobne malý
vplyv na hlavnú rastlinu. Ak aj dôjde k miernemu ovplyvneniu úrod zrna, najpravdepodobnejšie to bude vplyv pozitívnym smerom.
Odnože môžu za normálnych podmienok
spôsobiť újmu na výnosoch jedine vtedy,
keď nastanú výnimočne suché poveternostné podmienky po priaznivej jari. Pri takýchto
podmienkach je možný rozsiahly rast odnoží
s množstvom veľkých listov, ktoré môžu následne privodiť nadmernú mieru transpirácie
a už na začiatku sezóny vyčerpať vodu, ktorá
bude neskôr potrebná na úplné naplnenie
zŕn. V riedkych porastoch môžu byť odnože
veľké a početné, ale nebudú odoberať z hlavnej stonky živiny potrebné na plnenie zrna.
V prípade nižšej hustoty rastlín môžu odnože
v skutočnosti prispieť ku zvýšeným úrodám
buď vyživovaním hlavnej rastliny alebo tvorbou zrna vo vlastných šúľkoch.


Pokusy s odstraňovaním odnoží ukázali, že
odstránenie odnože nemalo žiadny vplyv
na zmenu výšky úrody zrna.

Hustota rastlín ako preukázali pokusy má
značný vplyv na tvorbu odnoží. Pri hustote 61800 rastlín/ha sa vytvorili odnože na
29 % rastlín, pri hustote 74100 rastlín/ha
odnože vytvorilo 21 % rastlín. Výnosy mali
miernu reakciu na zvyšujúcu sa hustotu
rastlín, ale nie v suchšom roku. Odstraňovanie odnoží nemalo ani v jednom roku
vplyv na úrodu rastlín.

Rastú ešte odnože aj po tom, ako ich odstránime? V prípadoch, keď boli odnože
odrezané vo fáze 7. listu, sme približne
o mesiac zistili prítomnosť odnoží asi u 6 %
rastlín, vo fáze 16. listov (V 16). Je možné,
že pri skorom odstránení odnože sa môže
uvoľňovať určité množstvo cukrov v spod-

nej časti stonky, čo podporuje rast nových
výhonkov, prípadne môžu ďalej dorastať
pôvodne odrezané odnože. Spravidla však
odnože pri druhom odrezaní neboli oveľa
väčšie ako pri prvom termíne odrezania,
a to kvôli tieneniu.

Existuje akýkoľvek dôvod znepokojovať
sa, ak z nejakého hybridu rastie na poli
množstvo odnoží? Nie. Z odnoží by sme si
mali robiť starosti až vtedy, keby boli stále
zelené a keby rástli uprostred sezóny, najmä v prípade, že by sa na nich vytvárali
klasy. Znamenalo by to, že sa im dostalo
príliš veľa svetla, čo je pravdepodobným
signálom toho, že hustota rastlín je na dosahovanie maximálnych úrod príliš nízka.


Odnože sa často začnú objavovať ak na začiatku sezóny príde k poraneniu hlavného stebla napr.
pri kultivácii

Agronomické komentáre

Ak máte na vašom poli príliš veľa odnoží,
nemusíte sa hneď znepokojovať, ani zvaľovať vinu na hybrid.

Najprv si overte hustotu porastu a rozloženie rastlín. Ak zistíte medzerovitosti
v rámci riadku alebo nižšiu než optimálnu
hustotu rastlín, za rast odnoží môžu skôr
dané podmienky ako samotný hybrid.

Môžete si byť istí, že na takomto poli takéto odnože s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú mať významný vplyv na
úrodu zrna.

Pomáhajú alebo škodia odnože kukurici?

Vznik odnoží iniciovaný nízkou hustotou u medzerovitého porastu kukurice
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Šťastie praje pripraveným!
Ing. Róbert Lipták; Syngenta Slovakia s.r.o.

Áno, je to stará pravda overená mnohými skúsenosťami a príkladmi a núti nás
k premýšľaniu. Zodpovedný hospodár, ktorý má cit rozoznať riziká ohrozujúce výsledok jeho práce, zvažuje postupy a metódy ako ich eliminovať. Morenie a certiﬁkované osivo – to je príprava na výborný výsledok! Je to ako silná
predsunutá obrana v rozhodujúcej bitke o úrodu. Poďme sa spoločne pozrieť,
akú obranu odporúča spoločnosť Syngenta.
Osivo je významnou položkou, nákladovým
vstupom v rastlinnej výrobe farmy, a preto
každý progresívny pestovateľ uvažuje o tom,
ako uchrániť biologický potenciál a vybranú vstupnú investíciu čo najefektívnejšie
preniesť do výnosu, s prehľadom zasiať. Ak
pestovateľ očakáva výborný štart k vysokým úrodám a kvalite, je morenie prípravkom Celest Trio Formula M od Syngenty tá
správna obrana a výhodné poistenie budúcnosti porastov obilnín.
Celest Trio Formula M je komplexné trojzložkové fungicídne moridlo s veľmi širokou
registráciou v jarných aj ozimných obilninách, s vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru hubových patogénov.
V jednej formulácii spája tri moderné účinné
látky difenoconazole 25 g/l, fludioxonil
25 g/l, tebuconazole 10 g/l, s cieľom maximálne chrániť osivo a zabezpečiť mu tak
perfektný štart. Tieto osvedčené účinné látky
sú vysoko tolerantné ku klíčiacim obilninám
a poskytujú veľmi kvalitnú ochranu juvenilným rastlinám. Vyznačujú sa dlhodobou
a stabilnou účinnosťou, aby chránili ozimné
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obilniny proti fuzariózam a plesni snežnej t.j.
od sejby až po predjarné obdobie po prezimovaní. Jariny chráni taktiež počas najkritickejšieho obdobia rastu a vývoja. Poskytuje
rovnomernú a trvale vysokú úroveň ochrany
nezávisle od razantnosti infekčného tlaku
a priebehu počasia.
Moridlo Celest Trio Formula M v dávke 2,0 l/t
si vašu dôveru získa ako veľmi účinné a kom-

plexné riešenie proti hubovým patogénom
s nasledovnými výhodami pre pestovateľa:

moridlo s najširším spektrom fungicídneho účinku na slovenskom trhu určené pre
pšenicu, tritika, jačmeň, raž a ovos,

vynikajúca účinnosť proti hospodársky významným hubovým chorobám znižujúcim
úrodu a kvalitu obilia,

100 % účinnosť na mazľavú sneť zakrpatenú,

bezkonkurenčný a stabilne dlhodobý účinok
pre bezpečné prezimovanie a vynikajúcu
kondíciu až do štartu v predjarnom období,

výborná tolerancia k osivám, neznižuje ich
klíčivosť a vzchádzanie ani pri prípadnom
predávkovaní v procese morenia. Vysoko
kvalitná formulácia s pozitívnym vplyvom
na úrodu,

Formula M, označuje modernú, vylepšenú formuláciu moridiel Syngenta, ktorá zlepšuje všetky parametre namoreného osiva, predovšetkým priľnavosť moridla k obilkám,
nižšiu prašnosť, lepšiu oteruvzdornosť a taktiež lepší vzhľad a farebnú pokryvnosť namoreného osiva.
Moridlá s Formula M technológiou poskytujú taktiež ekonomický beneﬁt pre výrobcov
osiva a farmárov:
1. zvýšenie kapacity výkonu moričky v priemere o 15 %,
2. zlepšenie sypnosti o 12 %,
3. zvýšenie pokryvnosti moridlom o 15 %,
4. zníženie prašnosti o 20 %,
5. úspora technologickej vody a zníženie potreby vlhčenia osiva v priebehu morenia,
6. kratšie technologické prestávky, rýchlejší nábeh do procesu morenia osiva, samotné čistenie liniek je oveľa jednoduchšie,
7. zvýšenie dennej spracovateľskej kapacity a tým aj výkonu z poskytovaných služieb morenia na mobilných staniciach u pestovateľa.
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možnosť samostatnej aplikácie alebo
spolu s penovým prípravkom CET M
s využitím technológie „100% aplikačný proces “.
V procese morenia týmto prípravkom je
taktiež možné použiť patentovanú technológiu „100% aplikačný proces“, tzv.
technológiu zapeňovania prípravkom
CET M, ktorá rieši morenie na úrovni jednotlivých zŕn! Na každé zrno je aplikovaná moriaca suspenzia v 100% kvalite vrátane ťažko moriteľných častí ako je ryha,
zvrásnenie alebo ochlpené časti semien.

Daj prednosť
kvalitnej
ochrane osiva

Agronomické zhrnutie prínosu
morenia prípravkom Celest Trio
Formula M
Pokiaľ zakúpim namorené osivo, získavam benefit v podobe ochrany od výsevu do zapojenia porastu proti celému spektru chorôb prenosných osivom
a pôdou.
Nedá mi nepripomenúť jeden súčasný
fakt z praxe. Nájsť pre agronóma riešenia, ktoré vyhovujú z hľadiska optimálneho osevného postupu, t.j. zastúpenia
a sledu plodín, ako aj vyhovujúce z pohľadu podnikateľa, ktorý sleduje aktuálnu proﬁtabilitu pestovanej plodiny, je
náročný cieľ! Osevný postup je dnes viac
ako často na fytosanitárnej hrane únosnosti, čo podporuje gradáciu negatívneho vplyvu chorôb a škodcov na pestovanú kultúru. Morenie sa preto stáva
významným faktorom proﬁtability a istoty príjmov pre podnik. Pestovateľ, ak
má vôľu, má v rukách účinný nástroj na
kontrolu najdôležitejších chorôb prenosných osivom a pôdou.
Morenie má pozitívny vplyv na hustotu,
zapojenie porastu a jeho konkurencieschopnosť po vzídení. Dobrý zdravotný
stav počas zimy umožňuje bezproblémový a vitálny štart vegetácie na jar, čím
zvyšujeme úrodový potenciál na maximum. Prevenciou a účinným riešením
kalamitného výskytu osivom a pôdou
prenosných chorôb je kvalitný a certiﬁkovaný množiteľský materiál, správna agrotechnika, spracovanie pôdy, ktoré šetrí
vlahu a nezhutňuje. To znamená osevný
postup rešpektujúci trvalú udržateľnosť
produkčnej schopnosti pôdy, rastlinnej
výroby, krajiny.
A istotu, ktorú vám nedá poisťovací
agent ani pred vlastným gólom, nemusíte hľadať. Tú vám poskytne v obilninách
Celest Trio Formula M, viac ako len kvalitné morenie.


Šťastie praje pripraveným!

• Moderné univerzálne moridlo registrované pre všetky kvaliﬁkované osivá
obilnín
• Dokonalá vyváženosť troch účinných látok zabezpečuje výbornú účinnosť
proti najširšiemu spektru hubových chorôb prenosných osivom a pôdou
• Formula M - jedinečná formulácia zlepšujúca parametre kvality a účinnosti
morenia osiva
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

www.syngenta.sk
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S Hyvidom pestovanie
jačmeňov o krok vpred
Ing. Róbert Lipták; Syngenta Slovakia s.r.o.

Značková technológia Hyvido prináša okrem overených priekopníkov v hybridizácii i tzv. druhú generáciu hybridov - odrody Galation a Wootan. K našim
jačmeňom môžete dokonca získať do výbavy insekticídne morenie zdarma.
Hybrid Optimized System, predstavuje optimalizovaný systém pestovania hybridných
odrôd ozimného jačmeňa firmy Syngenta.

Systém sa stáva súčasťou pestovateľských
technológií ozimného jačmeňa na Slovensku.
Značka Hyvido bola zavedená s príchodom

prvých hybridných jačmeňov na trh, pričom
priekopníkmi hybridizácie tejto plodiny boli
na Slovensku odrody Hobbit a Zzoom. V súčasnej dobe sú na trhu už novšie materiály
tzv. druhá generácia hybridov, a to odrody
Galation a Wootan. Ich zavedením sa systém pestovania prispôsobil väčšej ﬂexibilite

5× naj alebo prečo pestovať Hyvido?
1. Výkonný koreňový systém s bohatým zastúpením vlásočníc. Efektívnejší príjem dusíka, vody o 10 %.
2. Pevné steblo, hrubšie v priereze, odolné poliehaniu, s fotosynteticky aktívnejším listom. Skutočne hodnotné šľachtenie s pevnými základmi.
3. Výnimočná agronomická a fyziologická plastickosť v osevnom postupe.
4. Kompenzačné vlastnosti a bohaté šesťradové klasy sú samozrejmosťou, ktoré vás podržia a nesklamú v úrode.
5. S „hybrid optimized“ systémom dosiahnete stabilitu ﬁnančných výnosov a vysokú nutričnú kvalitu.

Hyvido Zzoom
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Hyvido Wootan
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druhej generácie hybridov, hlavne v oblasti
hnojenia dusíkom. Pravidlá intenzívneho pestovania avšak platia bez zmien.

Ponuka hybridných odrôd
pestovateľom pre rok 2015
Hyvido Zzoom
Najviac skúseností v našich podmienkach
máme s odrodou Zzoom. Na slovenských
poliach sa pestuje druhú sezónu. Je charakteristický hlavne vysokou tvorbou odnoží
a výnimočnou regeneráciou. Je to odroda
kompenzačného typu s vysokým potenciálom úrody, ktorá je v jednotlivých ročníkoch
veľmi stabilná a vysoká.

Hyvido Galation
U odrody Galation sa šľachtitelia zamerali
na zlepšenie vybraných vlastností. Patrí tak
k odrodám kompenzačného typu s výrazne zlepšenou pevnosťou stebla. Hustota
porastu býva u tohto hybridu nižšia až stredná, ale vyniká vysokým počtom zŕn v klase.
Benefitom odrody je i kvalita zrna, hlavne
objemová hmotnosť.

ZMEŇTE TO.

Hyvido Galation

HYVIDO™ - technológia osiva hybridného jačmeňa

Hyvido Wootan
Wootan je odrodou druhej generácie hybridov ozimného jačmeňa. Patrí k typu klasových odrôd a jeho charakteristickým znakom
je vysoká úroda. Je horúcim kandidátom na
zdolanie Guinessového rekordu vo výnose
zrna ozimmného jačmeňa. Zrno Wootanu má
vysokú objemovú hmotnosť.
Čo k tomu dodať, pokiaľ sa rozhodnete Hyvido jačmene zasiať v tejto sezóne, máte istú
rezervu a stabilný príjem v hospodárskom
roku. Pokojne sa môžte venovať náročnejším
otázkam, poisteniu úrody. Je radosť pestovať
Hyvido Galation, Zzoom či Wootan. A garantujem, že odrody ozimného jačmeňa Hyvido
vás určite nebudú zamestnávať žiadnymi
záludnosťami.


S Hyvidom pestovanie jačmeňov o krok vpred

• Prvá spoločnosť prinášajúca hybridizáciu
do pestovania ozimného jačmeňa
• Unikátny systém hybridnej technológie
(cytoplazmatická samčia sterilita)
• Vynikajúce úrody v prevádzkových podmienkach
2013, 2014 (priemerné úrody hybridných odrôd
prevyšovali priemerné úrody línií o 1 t/ha)
• Špičkový genetický materiál štandardne morený
špičkovým insekticídnym moridlom CELEST® TRIO
Formula M

www.syngenta.sk
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobou.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
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Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie
PHO|Včely|SPe

HRAC
Zástupca

Formulácia

Herbicíd

AGILITY
100 g/l diflufenican,
F
500 g/l chlorotoluron
C
SPe
F&N Agro

SC

Obilnina
Termín aplikácie

Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 PRE, POST od 1 listu do konca
odnožovania
• Od klíčnych listov burín,
lipkavec do 1. praslena,
metlička 1–3 listy

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Obilniny ozimné - jesenné aplikácie herbicídov
Dávka prípravku
na 1 ha/postreková
kvapalina
Ochranná doba (dni)

1

1,25–1,5 l/400 l

Orientačná
cena ošetrenia
1 ha (bez DPH)

Poznámky k jesennej
aplikácii

30–36 €

• PRE - dobre pripravená
pôda s drobnohrudkovitou
štruktúrou
• Teplo a vlhko podporujú
účinnosť



C

Od 5 °C
2

Príjem
účinnej
látky
pôda:list %

Reziduálna
účinnosť

80:20
Až 6 mesiacov

Odporúčané kombinácie: ™ insekticídy
Pšenica
 POST cca do konca októbra),
75 g/kg pyroxulam
B WG
na vzídené buriny, od 3. listu
BASF
obilniny (BBCH 13–32)
Odporúčané kombinácie: ™ CCC, insekticídy

AMIRAL

ARELON 500 SC
500 g/l isoproturon
SPe

C
Lucagra

SC

Pšenica, jačmeň, tritikale
 POST od 3 listov do konca
odnožovania (BBCH 13–29)
• Metlička opt. 2–3 listov,
dvojkl. buriny 2–6 listov

1

1

0,125 kg/200–400 l

1,5–2,0 l/200–400 l

Odporúčané kombinácie: ™ CCC, insekticídy
™ POST 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 1,5 l + 0,25 l DELFIN
Pšenica
 POST od 2 listov do konca
odnožovania ((BBCH 12–29)
• Dvojkl. buriny vzchádzaATLANTIS WG
nie–6. list, jednokl. buriny
6 g/kg iodosulfuron-methyl, B
WG od 1. listu do konca odno30 g/kg mesosulfuron-methyl B
žovania, metlička od 1. listu
SPe
Bayer
do 1. kolienka, ovos hluchý
do začiatku odnožovania
• Vždy použiť so zmáčadlom
MERO STEFES
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,15 kg + CCC + z (MERO STEFES)

1

0,1–0,15 kg
+ 1,0 MERO STEFES

50 g/l pinoxaden
PHO

A
Syngenta

EC

Pšenica
 POST od 2. listu do fázy
objavenia sa jazýčka na vlajkovom liste (BBCH 12–39)
• Metlička od 2 list. do 3. kolienka

2
1×
jeseň
1×
jar

0,75–1,0 l/200–400 l

Odporúčané kombinácie: ™ insekticídy

BIZON
100 g/l diflufenican,
F
3,75 g/l florasulam,
B
15 g/l penoxsulam
B
PHO|SPe
Dow AgroSciences

SC

• Vyššiu dávku použiť na ťažkých pôdach, prípadne so
silným výskytom burín
15–20 €
• Slabé zrážky po aplikácii podporujú účinnosť, neaplikovať
v dobe, keď sa očakávajú
teploty pod bodom mrazu
™ POST 1,5–2,0 l + 5–7 g GLEAN 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 15–25 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 1,5–2,0 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

14–20 €
spolu s ISTROEKOL/
MERO STEFES

10:90

8–23 °C
2

60:40
2–3 mesiace

• Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť,
vlhká pôda urýchľujú účinnosť
5–23 °C
• Na jeseň aplikovať najneskôr
2
1–2 týždne pred ukončením
vegetačného rastu

10:90
2–3 týždne

™ POST 0,15 kg + 20 g GRANSTAR 75 WG + 1,0 l MERO STEFES

Pšenica
AURORA 40 WG
 POST od 2 listov do konca
400 g/kg carfentrazone-ethyl E WG
odnožovania (BBCH 12–29)
50 g/200–400 l
• Lipkavec do 3 praslenov,
PHO
F&N Agro
dvojkl. buriny do 4 listov
Odporúčané kombinácie: ™ CCC
™ POST 40–50 g + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
™ POST 40–50 g + 7 g GLEAN 75 WG

AXIAL 050 EC

Predaj len v balíku
• Teplo a vlhko podporujú účinok
7–25 °C
AMIRAL + AZIMUT
• Nie je možné aplikovať na zmrz5 kg + 4 l/40 ha
2
nutú pôdu, inoväť, na sneh
0,125 kg + 0,1 l//38 €

11 €

• Slnečné a suché počasie podporuje a urýchľuje účinok

(1)5–23
°C
1

0:100
0

1–25 °C
1

0:100
0

™ POST 40–50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG
™ POST 40–50 g + 20–30 g GRODYL 75 WG
™ POST 40–50 g + 150–200 g HUSAR

38–50 €

• Nižšia dávka pri skorom
jarnom ošetrení, vyššia dávka
v neskorších rastových fázach
burín

™ POST 0,75–1,0 l + 33 g KANTOR PLUS
Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 POST od 1. listu do konca
odnožovania (BBCH 11–29)
• Metlička do 2 listov, dvojklíčnolistové buriny 2–10 listov

1

1,0 l/150–300 l

35 €

• Aplikácia je možná do doby,
kedy teploty trvalo klesajú
80:20
pod 5 °C, alebo vegetácia bola 5–25 °C
ukončená celodennými mrazmi
1
Až 6 mesiacov
• Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť
urýchľujú účinok

Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0 l + insekticídy
Pšenica, jačmeň, tritikale, raž
 POST od 2 listov do začiatku
250 g/l bromoxynil
C SC
steblovania (BBCH 12–30)
ADAMA
• Dvojkl. buriny 2–4 pravé listy
Odporúčané kombinácie: ™ POST 1,0–1,5 l + herbicídy na báze isoproturonu

BROMOTRIL 25 SC
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1

1,0–1,5 l/350–400 l

25–38 €

• Kontaktný herbicíd, použiť
vyššiu dávku vody
• Vyššia teplota podporuje
účinnosť

7–23 °C
2

0:100
0
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Metlička obyčajná

Pýr plazivý

Fialka roľná

Hluchavky

Horčiak

Hviezdica prostredná

Kapsička pastierska

Lipkavec obyčajný

Mak vlčí

Mrlík

Nevädza poľná

Nezábudka roľná

Pakosty

Peniažtek roľný

Pohánkovec ovíjavý

Repka výmrv

Rumančeky

Slnečnica výmrv

Úhorník

Veroniky

Viky

Zemedym lekársky

Pichliač roľný

Pupenec roľný

Štiavec

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje





































































































































































































™ POST 1,5–2,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
™ SPOST 1,0–1,5 l + 60 g PLEDGE 50 WP
™ SPOST 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 E













™ POST 0,15 kg + 25 g GRODYL 75 WG + 1,0 l MERO STEFES















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



























™ POST 40–50 g + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
™ POST 40–50 g + 26 g LOGRAN 20 WG



















































™ POST 0,75–1,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG
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Osivá a sadba

SAATEN-UNION - osivá pre váš úspech
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.; Rapool Slovakia s r.o.

Tohoročná žatva bola opäť výnimočná. Na jednej strane tým, že po skúsenostiach z minulých rokov bola prekvapujúco jednoduchá, t.j. zvyčajne bez zrážok. Na druhej strane úrodami. Niekde boli výnimočne dobré až nad očakávanie, inde zavládlo veľké sklamanie. Dá sa povedať, že takto je to každý rok, nie
všetci sú vždy spokojní a tiež nie všetci bývajú v zlom roku sklamaní.
Obilniny sú stále dominantou našich polí a najmä pšenica je jednou z nosných plodín mnohých pestovateľov. Čo je však pre mňa v tomto
roku výnimočné, sú výrazné rozdiely v úrodách medzi susedskými farmami. Dokonca
i medzi susediacimi poliami na jednej farme.
Bolo by príliš jednoduché a zavádzajúce paušalizovať akékoľvek vysvetlenie tohto stavu,
zvyčajne išlo o vplyv viacerých faktorov - lokálne zrážky, kvalita a sila pôdy, rôzna úroveň agrotechniky a pod. Tvrdenie, že „na Slovensku si
každý farmár myslí, že je v zrážkovom tieni“, je
síce úsmevné, no množstvo a rozloženie zrážok v tomto roku opäť raz ukázalo silu prírody.
Teplotne sme síce počas vegetácie neboli príliš
nadpriemerní, no v druhej polovici júna a júli
to už zďaleka neplatilo.

odrodou pšenice na Slovensku. Genius je
veľmi plastická odroda, ktorá dokáže dobre
zvládnuť i extenzívnejšie pestovanie. Väčšinou je ale pestovaná v maximálnej intenzite,
pretože dokáže poskytnúť mimoriadne úrody vo veľmi vysokej elitnej kvalite. Úrody cez
8 t/ha boli bežné i tomto roku a počul som
ich od mnohých pestovateľov. Dobre znáša
i neskoré termíny sejby, preto je dobrou voľbou i na pestovanie po kukurici na zrno. Má
dobrý zdravotný stav a charakteristické škvrny na špičkách listov, ktoré sú jeho typickou
črtou a neznamenajú náchylnosť na choroby.

Dôležitým faktorom agrotechnik y bol
i v tomto roku správny výber odrody. Tento
faktor prichádza do popredia čoraz viac najmä v kritických a náročných ročníkoch, ktoré
preveria schopnosti jednotlivých odrôd. Výnimočnou v tomto smere je odroda Genius,
ktorá už viacero rokov potvrdzuje svoju stabilitu úrod a aj preto je najpestovanejšou

Výborných zástupcov máme aj v segmente
„áčkových“ odrôd. Mulan je u nás už dobre
známa a obľúbená odroda, v Čechách medzi
najobľúbenejšie patrí Patras, stredne skorá
odroda, ktorá vyniká veľkými úrodnými klasmi a mimoriadnou stabilitou kvality aj pri
náročných zberoch.

Spomedzi elitných pšeníc SAATEN-UNION
je ešte potrebné spomenúť skorú odrodu
Athlon a osinatú odrodu CH Combin.

Minuloročnými novinkami u nás sú odrody
Attraktion a Etana. Prvá, Attraktion, je vhodná do všetkých oblastí pestovania, dobre
znáša i suchšie a teplejšie lokality. Je stredne
skorá so skorším kvitnutím. Etana je stredne
neskorá odrody, ktorá preferuje intenzívnejšie podmienky pestovania.
Zaujímavou odrodou je tiež Tobak, ktorý poskytuje mimoriadne úrody s kvalitou zrna B.
Je jednou z najpestovanejších odrôd na západ od nás, kde je obľúbený najmä pre svoju
vysokú úrodnosť.
Špeciﬁckým segmentom v ponuke SAATEN-UNION sú hybridné pšenice, ktoré posúvajú
pestovateľskú technológiu a úrodovú úroveň
o stupeň vyššie. Sú jedinečným produktom,
ktorý nájdete len v našej ponuke a ktorý si za
posledné roky získava veľkú obľubu.

Odroda Hybery

24

SAATEN-UNION - osivá pre váš úspech

Pri snahe o maximálnu efektivitu pestovania
každý hľadí na zvyšovanie úrod a hybridné
pšenice sú ideálnym prostriedkom ako ich
dosiahnuť. I na Slovensku máme pestovateľov,
ktorí s nimi dosahujú úrody o 2 t/ha vyššie ako
s klasickými odrodami pšenice. Hybridné pše-

nice využívajú klasický heterózny efekt, ktorý
poznáme z iných plodín. Preto majú mohutnejší koreňový systém, tvoria väčšiu listovú
plochu, väčší počet produktívnych odnoží,
väčšie klasy a zrno s veľkou HTZ. Naše skúsenosti zo Slovenska potvrdzujú na jednej rastline 8–15 klasov, v lepšom prípade 22. Hybridy
majú veľkú kompenzačnú schopnosť a preto
aj vyššiu stabilitu dosahovaných úrod.
Pri pestovaní hybridných pšeníc treba rešpektovať určité špeciﬁká. Jedným z najdôležitejších je skoršia sejba, zvyčajne na začiatku
agrotechnického termínu sejby pšenice v danej oblasti. Hybridy sejeme s nízkym výsevkom, približne 150 zŕn/m2, preto je dôležité
aby dobre zakorenili a odnožili už na jeseň.
Tiež je dôležité nesiať ich hlboko, ale preferovať skôr plytšiu sejbu. Z hľadiska hnojenia
odporúčame aplikovať minimálne 150 kg
celkového dusíka, pričom dôraz treba dať
na produkčné hnojenie, kedy majú hybridné
pšenice najvyššiu potrebu príjmu živín. Pre
dosiahnutie potravinárskej kvality je dôležité
nevynechať ani kvalitatívne hnojenie.
V ponuke máme momentálne viacero odrôd,
z ktorých si určite každý vyberie. Zo skorších
odrôd je to minuloročná novinka Hyﬁ, ktorú
už preverilo tohoročné počasie i v praxi. Rovnako odrodu Hyxtra, pestovaná na Slovensku
s obľubou už viacero rokov. Skorý sortiment
sme v tomto roku doplnili o dve novinky - skorú odroda Hylux a veľmi skorú Hybizu. Hylux
je mimoriadne úrodná hybridná odroda potravinárskej kvality B, ktorá sa vyznačuje veľmi
dobrou zimuvzdornosťou. Hybiza je najskoršia hybridná odroda s dobrou pekárskou kvalitou A a vynikajúcimi úrodami aj v stresových
podmienkach, najmä v teplejších oblastiach.
Z neskoršieho segmentu treba spomenúť
Hymack, jeden z prvých hybridov na Slovensku. Výkonnostnú špičku predstavuje novšia
odroda Hybery, ktorá sa rýchlo udomácnila
i u nás. Má vynikajúci zdravotný stav, dobrú
zimuvzdornosť a poskytuje stabilné úrody
napriek celým Slovenskom.
Hybridné pšenice sú významným intenziﬁkačným a zároveň stabilizačným faktorom
produkcie, ktorého vplyv sa zvyšuje aj s narastajúcimi klimatickými extrémami. Posuňte sa s nami o krok ďalej a vyskúšajte túto
technológiu i na vašich poliach. Bližšie informácie o hybridných odrodách, resp. odporúčanej technológii pestovania nájdete na
www.rapool.sk, prípadne nás kontaktujte.
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bridné pšenice
– úrody z praxe 2015

bery (A)

ﬁ (A/B)
8,2 t/ha

9,6 t/ha

Agrospol Boľkovce

Dolina s.r.o., Veľká Dolina

7,3 t/ha

8,8 t/ha

SHR Okolenský, Veľká Čalomija

Agrorent, a.s., Nesvady

7,6 t/ha

+ t/ha
nad priemer
đ¡

DONA, s.r.o., Veľké Revištia

xtra (A)
8,8 t/ha
SHR Pavel Dömötör, Vlky

Ponuka hybridnej pšenice 2015
NOVINKY

HYBIZA (A)

HYFI (A/B)

HYMACK (A)

HYLUX (B)

HYXTRA (A)

HYLAND (B/C)

HYBERY (A)
www.rapool.sk

Legato Plus
Koncert na jesennom poli
Dajte šancu svojim porastom ozimných obilnín
hneď od začiatku...
Výhody použitia
• odľahčenie jarných prác
• kontaktné, systémové a reziduálne pôsobenie
• široké spektrum účinku, vrátane rezistentných burín
spodného poschodia
• možná aplikácia aj na zamrznutú pôdu (bez striedavého
zamrznutia a rozmrznutia pôdy)
• flexibilné dávkovanie 1,25 – 1,5 l/ha

Legato Plus je komplexný
herbicíd pre jesenné PRE a POST
ošetrenie ozimnej pšenice
a jačmeňa s jednoduchým
použitím. Navyše v spojení
so špeciálnym pôdnym
zmáčadlom Grounded sa
zosilňuje a predlžuje účinnosť,
zlepšuje pokryvnosť a znižuje
nežiaduci úlet postreku.
Účinná látka:
500 g/l isoproturon
100 g/l diflufenican
Formulácia:
suspenzný koncentrát (SC)
Balenia: 1 l, 5 l

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

