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OSVEDČENÝ INSEKTICÍDNY SYSTÉM

RADD je ochranná značka FMC

MOSPILAN je ochranná značka Sumi Agro
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Amistar® Gold
Zlatá edícia technológie Amistar®

• Silný kuratívny zásah
• Priaznivá cena
• Overené v praxi

• Rozšírená registrácia do sóje, maku, repy kŕmnej a ďalších plodín
• Pomáha úrodovej stabilite
• Bezpečný azol s najsilnejším kuratívnym účinkom
• Overená kvalita s budúcnosťou
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. www.syngenta.sk

Rozšírená
registrácia

Editoriál
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Stagnácia v produkcii, pokračujúci rast cien
V prvej dekáde februára sme mohli pozorovať najmä na severnom 

a strednom Slovensku súvislú snehovú pokrývku, naopak v nižších polohách 
sa snehová pokrývka vytvárala len prechodne na niekoľko dní a nebola 
dostatočne vysoká, veľa repkových plôch tak bolo čiastočne alebo úplne 
bez snehu. Čo sa týka teplôt – na celom území Slovenska bola dlhá teplá 
jeseň a repky neustále vegetovali. Mnohé porasty repky pre predlžujúci sa 
vegetačný vrchol vyžadovali na jeseň ošetrenie morforegulátorom, ktoré 
zvlášť pri skoro založených porastoch bolo nutné vo väčšine prípadov 
zopakovať. Chladnejšie dni v decembri spomalili vegetáciu rastlín. V januári 
2022 sme na celom Slovensku zaznamenali mrazy, hlavne nočné, pričom 
v niektorých oblastiach boli zaznamenané veľmi nízke teploty.

Stav väčšiny porastov repky na Slovensku na jeseň pred prezimovaním 
bol veľmi dobrý. aj keď v niektorých oblastiach sú porasty redšie a menšie 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (podtatranská oblasť), majú rastliny 
dobre vyvinutú koreňovú sústavu.

hneď po otvorení vegetácie bude potrebné vykonať podrobnú prehliadku 
porastov. Je predpoklad, že prerastené vegetačné vrcholy pod vplyvom silných, dlhšie trvajúcich mrazov premrzli. 
Odhnitie vegetačných vrcholov repky po otvorení vegetácie môže byť spôsobené aj škodcami, ktorí ešte na jeseň 
zniesli vajíčka v blízkosti vegetačného vrcholu. Vyliahnuté larvy následne likvidovali vegetačný vrchol, ktorý 
odhníva. V takýchto prípadoch bude potrebná podrobná prehliadka celého porastu repky za účelom zistenia 
rozsahu poškodenia. pestovateľ sa bude musieť rozhodnúť, čo s napadnutým porastom. Otvorenie vegetácie 
prinesie so sebou aj výskyt prvých jarných škodcov, ktorých treba podrobne sledovať a vo vhodný čas aplikovať 
niektorý z povolených insekticídov.

Každá minca má dve strany – v prípade tak zaujímavej komodity akou je v súčasnosti repka je jednou zo strán 
jej pestovanie v kontexte podmienok prostredia, špecifík danej sezóny, zvolenej technológie, celkového prístupu 
pestovateľa, čo očakáva a druhou je trh.

Čo sa týka situácie s repkou na trhu v rámci EÚ došlo od roku 2014 k výraznému poklesu v produkcii repky, 
konkrétne o 20 percent. podľa názoru viacerých odborníkov tento pokles dostal ceny za repku vysoko 
s predpokladom ich ďalšieho rastu do budúcnosti. V roku 2021 bolo v EÚ pozberaných cez 17 miliónov ton repky, 
pričom celková produkcia bola daná nadpriemernou úrodou z hektára. najväčším európskym producentom je 
nemecko s 3, 7 milióna ton repky. produkciu cez 3 milióny ton dosiahlo Francúzsko, taktiež poľsko s 3,22 milióna 
ton. produkcia repky v Českej republike v posledných rokoch osciluje v rozpätí 1 až 1,5 milióna ton. porovnateľne 
intenzívne sa repka pestuje aj na Slovensku – v roku 2021 so zberovou plochou na úrovni 133-tisíc hektárov 
s priemernou úrodou 3,04 tony z hektára a výslednou produkciou 405-tisíc ton repky, sme sa zaradili na desiate 
miesto v EÚ. Je to dobrý výsledok, avšak zberová plocha v Sr bola najnižšia za posledných päť rokov a celková 
produkcia bola šiesta najnižšia za posledných desať rokov. Vplyv na úrody repky mal opäť priebeh počasia zvlášť 
nerovnomerné rozloženie zrážok počas vegetácie (sucho v marci a apríli, nadpriemerné zrážky v máji).

naďalej najväčším producentom repky vo svete je v posledných troch rokoch (2019 – 2021) Kanada s 28 percentami, 
je taktiež najväčším svetovým exportérom repkového semena a výrazným spôsobom ovplyvňuje medzinárodný 
trh. EÚ má na produkcii repky 26-percentný podiel, zároveň je jej najväčším spracovateľom vo svete. pre prepad 
v produkcii repky v Kanade v roku 2021 (očakávala sa úroda cez 20 miliónov ton repky, avšak reálne bolo 
pozberaných iba 13,4 milióna ton), taktiež pokles zásob repky vo svete a v EÚ, ktoré sa za posledné tri roky znížili 
o 50 percent, sú aktuálne ceny za repku rekordné. navyše podľa názoru odborníkov je tu priestor pre ich ďalší rast, 
hlavne na jeseň v roku 2022.

Otázkou je aký vplyv budú mať uvedené skutočnosti na ďalší vývoj v pestovaní repky nielen u nás, ale aj vo svete? 
Faktom je, že pestovatelia sú konfrontovaní s vysokými cenami za priemyselné hnojivá, pokračujúcimi reštrikciami 
účinných látok v ochrane rastlín a postupným zavádzaním Zelenej dohody. VIERA UVÍROVÁ
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Kvapalné dusíkaté hnojivo s obsahom síry,  
ktoré pomáha maximalizovať úrodu a jej kvalitu.

Zefektívňuje príjem a využitie živín
• spoločná aplikácia N a S zlepšuje príjem 

a využitie N
• pôsobí ako inhibítor nitrifikácie
• podporuje uvoľňovanie a dostupnosť 

mikroprvkov (Zn, Fe, Mn, Cu) 

Dusík je v močovinovej, dusičnanovej a amoniakálnej  
forme. Síra je prítomná ako síranová a elementárna. 

Dodáva síru v dvoch formách
• dodáva elementárnu síru a síranový anión 
• zvyšuje obsah prístupnej síry v pôde

Zlepšuje zdravotný stav rastlín
• pôsobí fytosanitárne – znižuje nebezpečie 

napadnutia rastlín hubovými chorobami
• zlepšuje obranyschopnosť rastlín voči 

abiotickému stresu (nízka teplota, sucho, 
vysoké teploty)

Podporuje vyššiu kvalitu produkcie
• vyššia olejnatosť semien – slnečnica, repka
• vyšší obsah proteínov a gluténu v zrne pšenice
• vyššia cukornatosť buliev cukrovej repy

PREČO VYUŽIŤ AGRODAS TH?

Fyzikálno – chemické zloženie
N 24
S 8

pH 7 – 8
Hustota 1300 kg/m3

AGRODAS TH

N 24
S 8

pH 7 – 8
Hustota 1300 kg/m3

Môže byť aplikovaný na všetky typy pôd, pričom je zvlášť vhodný pre použitie na 
pôdach s neutrálnym, alkalickým až mierne kyslým pH. Vhodné pre všetky plodiny, zvlášť 
pre plodiny s vysokou potrebou síry: repka, slnečnica, obilniny, kukurica, cukrová repa.

AGRODAS TH

DOPORUČENÉ TERMÍNY A DÁVKY HNOJIVA

Kvalitný zdroj síry pre vaše plodiny

Plodina Obdobie aplikácie Spôsob aplikácie Dávka (l/ha) Rastová fáza

Pšenica

Jačmeň

Raž

1. Produkčné hnojenie cca 
14 dní po regeneračnom

Foliárna 100 – 150

2. Produkčné hnojenie cca 
14 dní po 1. produkčnom

Foliárna 100 – 150 začiatok steblovania

Kvalitatívne hnojenie Foliárna 50 fáza metania až obdobie kvitnutia

Repka ozimná
Produkčné hnojenie Foliárna 100 – 150

3 – 4 týždne po regeneračnom 
(zelené srdiečko)

Neskoré hnojenie Foliárna 50 do fázy butonizácie (zelené puky)

Kukurica siata Pôdna – plečkovaním 100 – 150 od fázy 5. listu

Slnečnica 
ročná

Pôdna – plečkovaním 100 – 150 od fázy 5. listu

Neskoré hnojenie 50 aplikácia na začiatku butonizácie

Sója Pôdna – plečkovaním 100 – 150 5. – 6. vyvinutý list

ODDELENIE PRE KĽÚČOVÝCH  
ZÁKAZNÍKOV

Martin Kuraň
Senior manažér pre kľúčových zákazníkov
+421 918 360 125
martin.kuran@interagros.sk

Martin Áč
Senior manažér pre kľúčových zákazníkov
+421 905 722 243
martin.ac@interagros.sk

Olívia Flickingerová
Senior manažér pre kľúčových zákazníkov
+421 917 974 289
olivia.flickingerova@interagros.sk

Chemické sklady
     Šurany
     Bánovce nad Ondavou

Manažér obchodnej skupiny     
Martin Olbert   
+421 918 661 595   
martin.olbert@interagros.sk

Marián Petro
Senior obchodný manažér Východ    
+421 940 992 319|  marian.petro@interagros.sk

Manažér obchodnej skupiny     
Miroslav Lučkai     
+421 905 692 166   
miroslav.luckai@interagros.sk

Richard Ivančo
Senior obchodný manažér Západ     
+421 917 844 571  |  richard.ivanco@interagros.sk

Attila Lendvay
+421 905 516 419
attila.lendvay@interagros.sk

Milan Moravčík
+421 915 790 344
milan.moravcik@interagros.sk

Michal Adame
+421 915 503 128
michal.adame@interagros.sk

Peter Sučko
+421 918 478 746
peter.sucko@interagros.sk

Stanislav Villányi
+421 918 630 234
stanislav.villanyi@interagros.sk

Vladimír Kaločay
+421 918 360 126
vladimir.kalocay@interagros.sk

Júlia Želonková
+421 915 396 585
julia.zelonkova@interagros.sk
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stále držala tesne nad bodom 
mrazu. V tabuľke je pre porovna-
nie uvedený stav porastov repky 
v poloprevádzkových pokusoch 
na jeseň v roku 2020.

Sucho v októbri výrazne ovplyv-
nilo aj vývoj rastlín repky. prie-

merná hmotnosť nadzemnej 
biomasy, ale aj koreňov bola na 
Slovensku najnižšia za posledných 
päť rokov. najvyššie hmotnosti 
nadzemnej biomasy boli na Slo-
vensku zaznamenané na jeseň 
v rokoch 2017 – 2019. V týchto 

rokoch bola zistená aj vyššia 
hmotnosť biomasy koreňov.

Stav repkových 
porastov v Českej 
republike

Od sezóny 2017/2018 (411,8-tis. 
hektárov) nastal v Českej repub-
like pokles plôch osiatych ozimnou 
repkou. Medziročne (2019/2020 
a 2020/2021) sa výmera repky zní-
žila takmer o 26-tis. hektárov na 
konečných 342,3 tis. hektárov pri 
zbere. Ďalší pokles výmery, i keď 
nie až tak veľký, je možné očaká-
vať aj v tohtoročnej sezóne.

podobne ako na Slovensku, aj 
v Českej republike sa v posledných 
rokoch zakladanie porastov ozim-
nej repky viac alebo menej kom-
plikuje. Okrem poveternostných 
vplyvov sú to aj extrémne výskyty 
škodcov, vo vlhkých podmienkach 
sú to slizniaky, v suchých skočky 
a v rokoch 2019 a 2020 tiež hra-
boši. nie je možné spoliehať 

sa ani na dažde, ktoré koncom 
augusta, takmer pravidelne, zvla-
žovali práve vysiate repky. prob-
lémom väčšinou býva extrémne 
sucho a vysoké teploty pri zakla-
daní porastov. niekedy dokonca 
v termínoch sejby repky padajú 
teplotné rekordy. Tak tomu bolo 
aj v auguste 2012, keď v dobři-
choviciach po sérii tropických dní 
namerali 20. augusta +40,4 °C.

rok 2021 sa v období sejby repky 
na väčšine územia Čr pomerne 
výrazne odlišoval od predchá-
dzajúcich rokov. V dôsledku daž-
divého počasia sa zber obilnín 
predlžoval až do septembra. To 
komplikovalo spracovanie a prí-
pravu pôdy a následne sejbu 
repky. dažde na konci augusta 
prerušili žatvu a aj sejbu repky. 
ako „mávnutím čarovného prú-
tika“ sa daždivý august pre-
klopil do mimoriadne suchého 
septembra. august v roku 2021 
bol zrážkovo nadnormálny, ale 
aj v roku 2020 s tým, že v roku 
2021 za poslednú dekádu pršalo 
pravidelne každý deň. rozdiely 
nastali až v nasledujúcich mesia-
coch – september 2020 bol 
zrážkovo nadnormálny, ale sep-
tember 2021 silne podnormálny. 
Teplotne bol mesiac v oboch 
rokoch silne nadnormálny. Októ-
ber 2020, podobne ako na Slo-
vensku, bol zrážkovo mimoriadne 

Stav repkových porastov na 
Slovensku a v Českej republike pred 
prezimovaním na jeseň v roku 2021
V minulom vegetačnom roku (2020/2021) bola osevná plocha repky na Slovensku 136 356 hektárov, 
pričom zberová plocha predstavovala 122 561 hektárov. Výmera repky na Slovensku v roku 2022 
nebude nižšia ako v minulom roku a pravdepodobne mierne stúpne. V súčasnosti je ozimnou repkou 
osiatych približne 130 000 hektárov. niektorí pestovatelia sa rozhodli pre sejbu repky aj kvôli vyššej 
cene komodity. Tiež relatívne dobré počasie na jeseň umožnilo vysiať repku na plánovanej ploche 
a zaorávky, ak nepríde k výraznému poškodeniu porastov počas zimy a na jar, budú len minimálne.

pri zakladaní porastov museli 
pestovatelia často insekticídne 
zasahovať najmä proti skočkám, 
ktoré poškodzovali vzídené rast-
liny repky. pravdepodobne aj 
tieto zásahy ovplyvnili výskyt 
skočky repkovej, ktorá spôsobuje 
výrazné poškodenie repky. Častý 
výskyt tejto skočky bol zazname-
naný v predchádzajúcom ročníku 
a hlavne na jar bolo možné pozo-
rovať vo viacerých porastoch veľa 
poškodených rastlín. lokálne sa 
vyskytli aj piliarky a vošky. Vošky 
sa objavovali hlavne na starších 
listoch a ich škodlivosť bola mini-
málna.

Priebeh počasia 
v druhej polovici roka 
2021

priebeh počasia pri zakladaní 
porastov repky a na jeseň bol 
výrazne odlišný od roku 2020. 
august 2021 bol na Slovensku 
teplotne normálny až podnor-
málny a zrážkovo nadnormálny, 
v priemere padlo 140 milimetrov 
zrážok (173 percent n). V septem-
bri boli zrážky normálne, v prie-
mere 54 milimetrov (86 percent n) 

a v októbri veľmi slabé. V októbri 
padlo na Slovensku len 13 mili-
metrov zrážok (21 percent n), 
kým v roku 2020 padlo až 161 
milimetrov (264 percent n). Tep-
lotne boli september i október 
normálne.

Hodnotenie stavu 
porastov repky

Stav väčšiny porastov repky 
na Slovensku na jeseň bol veľmi 
dobrý. aj porasty, ktoré sú zalo-
žené v rámci poloprevádzkových 
pokusov na Slovensku vyzerajú 
dobre. V tabuľke sú uvedené zák-
ladné charakteristiky zistené pri 
jesennej inventarizácii porastov 
repky v poloprevádzkových poku-
soch na Slovensku. Veľmi dobre 
vyzerajú porasty na východnom 
Slovensku, aj v prašiciach, kde sú 
redšie, ale rastliny sú mohutné 
s dobre vyvinutými koreňmi. 
V huli na jeseň repky neboli regu-
lované, ale nie sú prerastené ako 
tomu bolo v minulom roku. prak-
ticky 90 percent koreňov rastlín 
v huli je poškodených larvami kve-
tárky kapustovej. na rozdiel od 
minulých rokov sú poškodené aj 

menej vyvinuté korene (priemer 
koreňového krčka 4 – 6 milimet-
rov), čo sa v minulosti vyskytovalo 
len zriedka. 

aj v produkčných, hlavne skor-
šie vysiatych porastoch, sú korene 
povrchovo poškodené larvami 
kvetárky kapustovej. na priereze 
sú korene zdravé, bez symptómov 

chorôb (fómová hniloba, verti-
cíliové vädnutie). na liptove sú 
rastliny najmenšie a porasty tro-
chu redšie v porovnaní s minulými 
rokmi. aj v tomto regióne pre-
vládalo výrazné sucho v auguste 
i na jeseň. Keďže hodnotenie 
na liptove sa robilo 22. októbra 
2021, rastliny pravdepodobne do 
zimy ešte mierne dorástli. najvyš-
šie denné teploty v poslednom 
októbrovom týždni tam dosaho-
vali 12 – 13 °C a v prvej dekáde 
novembra 10 °C, ale ráno už 
mrzlo (do –4 °C). Stále prakticky 
bez zrážok. neskôr sa výraznej-
šie ochladilo, 4. decembra 2021 
nasnežilo, sneh sa rýchlo roztopil 
a do 20. decembra 2021 sa teplota 

lokalita
dátum hod-

notenia

počet 
rastlín 
na m2

počet 
listov 
[ks]

dĺžka lis-
tov [cm]

priemer 
koreňového 
krčka [mm]

dĺžka 
koreňa 

[cm]

hmotnosť čerstvej 
biomasy t/ha1)

listy korene

hul 15. 11. 2021 30 6,55 32,78 8,78 14,55 18,65 2,07

liptov 22. 10. 2021 35 4,98 10,5 4,38 10,05 1,85 0,18

prašice 11. 11. 2021 16 7,53 31,38 11,38 15,55 12,55 1,68

Úpor 29. 10. 2021 44 6,43 21,63 8,10 15,73 12,12 2,40

lokalita
dátum hod-

notenia

počet 
rastlín 
na m2

počet 
listov 
[ks]

dĺžka lis-
tov [cm]

priemer 
koreňového 
krčka [mm]

dĺžka 
koreňa 

[cm]

hmotnosť čerstvej 
biomasy t/ha1)

listy korene

hul 20.11.2020 36 5,73 50,45 9,58 13,10 19,69 1,86

liptov 6.11.2020 45 5,35 18,08 7,83 14,75 5,35 0,90

prašice 16.11.2020 22 6,80 38,95 10,15 14,88 12,75 1,60

Úpor 10.11.2020 20 7,63 48,78 12,40 18,48 22,95 2,39
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jeseň 2021 32 6,4 24 8,2 14,2 11,3 1,5

jeseň 2020 31 6,4 39,1 10,0 15,3 15,2 1,7

jeseň 2019 41 7,9 29,1 9,1 12,6 30,9 2,8

jeseň 2018 38 6,8 33,6 8,6 14,1 25,9 2,2

jeseň 2017 34 8,0 35,6 9,5 17,1 26,4 2,1

Poznámka: jeseň v roku 2021 výsledky z hodnotenia odrôd Estelia 
a LG Ambassador, jeseň v roku 2020 výsledky z hodnotenia 
odrôd LG Ambassador a ES Capello, jeseň v roku 2019 výsledky 
z hodnotenia odrôd Anniston a Kadji, jeseň 2018 výsledky 
z hodnotenia odrody Umberto KWS a jeseň v roku 2017 výsledky 
z hodnotenia odrody ES Cesario.

Stav porastov repky na pokusných lokalitách poloprevádzkových 
pokusov na jeseň v rokoch 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017

1) Prepočítané podľa počtu rastlín na m2; Poznámka: Výsledky sú priemerom odrôd ES Capello a LG 
Ambasador

Stav porastov repky v poloprevádzkových pokusoch na jeseň v roku 2020

1) Prepočítané podľa počtu rastlín na m2 

Stav porastov repky v poloprevádzkových pokusoch na jeseň v roku 2021

Symptómy bielej hniloby na rastline repky ozimnej ( foto: P. Bokor). Úplne zničená rastlina po infekcii hubou Sclerotinia sclerotiorum.

Porast ozimnej repky v poloprevádzkovom pokuse na lokalite Hul 
(15. október 2021).
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Jesenné počasie trvalo prak-
ticky až do Vianoc. Okolo 
Mikuláša sa ochladilo a nasne-
žilo aj v nižších polohách. Sneh 
sa však asi po týždni roztopil 
a druhá dekáda decembra sa 
vyznačovala teplotami nad 
bodom mrazu a to aj v noci. 
Farebné zmeny listov, spôso-
bené nedostatkom pohoto-
vých živín v pôde, neboli na 
jeseň 2021 výrazne viditeľné. 
repky neprerastali a odčerpali 
menej živín.

repky sú celkovo nádejné, 
dobre zakorenené a nepre-

rastajú. Otázkou však bude, 
aký zvolia pestovatelia prí-
stup k jarnému hnojeniu, 
vzhľadom na vysoké ceny 
dusíkatých hnojív. podľa 
informácií niektorých pes-
tovateľov sa bude dávka 
dusíka na jar znižovať o 20 
až 30 možno i viac percent. 
To sa samozrejme zákonite 
odrazí aj na úrode, vzhľa-
dom na náročnosť repky na 
hnojenie dusíkom a priamu 
väzbu medzi dávkou dusíka 
a úrodou. dôležité je pri 
ozimnej repke a potravi-

nárskej pšenici obmedzovať 
hnojenie dusíkom čo najme-
nej. pokiaľ sa pestovatelia 
rozhodnú znižovať dávku 
dusíka, tak určite nie prvú 
a druhú aplikáciu. Tieto 
dávky v najväčšej miere roz-
hodujú o výške dosahovanej 
úrody.

doc. Ing. P. BOKOR, Ph.D.

Ústav agronomických vied, 

SPU v Nitre

Ing. D. BEČKA, Ph.D.

Česká zemědělská 

univerzita v Prahe

FOTO – AUTORI

nadnormálny, ale október 2021 
normálny. Z pohľadu teploty bol 
október 2020 klasifikovaný ako 
nadnormálny a október 2021 ako 
normálny.

Špecifické podmienky

repky boli dosiate a zber obilnín 
bol ukončený až v prvej dekáde 
septembra. Kto zasial repku pred 
dažďami má pekné porasty, ktoré 

rýchlo vzišli a unikli aj skočkám. 
Kto sial až po dažďoch v sep-

tembri, má porasty slabšie a spra-
vidla musel insekticídne ošetrovať 
tri a v niektorých prípadoch aj 
viackrát. Výskyt skočiek bol v nie-
ktorých oblastiach (napr. okres 
litoměřice v severných Čechách) 
extrémny. V období najväčšieho 
tlaku sa ošetrenia spravidla opa-
kovali v týždňových intervaloch. 

na prelome septembra a októbra 
sa objavili prvé vošky. K ich väč-
šiemu rozvoju a rozšíreniu nepri-
šlo a ochrana nebola potrebná.

podľa neoficiálnych údajov 
osevná plocha repky medziročne 
mierne poklesla. V niektorých 
regiónoch, hlavne v stredných, 
severných a západných Čechách, 
sa bude musieť repka zaorať 
v dôsledku nevzídenia porastov. 

Zaorávky nemusia byť však tak 
výrazné, aj vzhľadom na histo-
ricky najvyššiu očakávanú rea-
lizačnú cenu. reálne zberová 
plocha repky môže predstavovať 
330-tisíc až 335-tisíc hektárov.

priebeh počasia zásadne ovplyv-
nil aj jesennú vegetáciu. V roku 
2020, vplyvom daždivej jesene, 
výrazne narástla nadzemná bio-
masa, repka rástla do listov a nie 
do koreňov. Iná situácia nastala 
na jeseň 2021. V septembri sucho 
obmedzilo rast listov a naopak 
podporilo predlžovací rast kore-
ňov. Korene sa „ťahali“ za vodou. 
niektoré porasty nebolo treba 
regulovať.

Celkový stav porastov 
repky

V tabuľke sú uvedené zák-
ladné charakteristiky pri jesennej 
inventarizácii porastov na ôsmich 
poloprevádzkových pokusoch 
a maloparcelkovom pokuse na 
Výskumnej stanici v Červenom 
Újezdě. na sledovaných lokalitách 
bol stav porastov nadpriemerný, 
rastovo a vývojovo optimálny, bez 
výraznejších poškodení škodcami.

Celkový stav repkových porastov 
pred nástupom zimy bol na väčšine 
územia veľmi dobrý. V Čr bol prie-
beh počasia na jeseň a na začiatku 
zimy podobný ako na Slovensku. 
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lupofyt Chrášťany (o. rakovník) 6. 10. 2021 48 5,0 20,9 12,5 4,3 117,5 9,1

Kelečsko a. s. (o. Vsetín) 14. 10. 2021 54 5,5 29,4 13,2 7,8 276,3 32,4

hoštická a. s. (o. Opava) 15. 10. 2021 32 5,9 21,1 17,0 8,1 283,4 35,7

Zd hrotovice (o. Třebíč) 14. 10. 2021 40 6,0 30,6 15,5 8,9 425,5 60,0

Zd nové Město na Moravě (o. Ždár nad Sáz.) 21. 10. 
2021

50 6,1 28,6 19,0 10,7 509,3 73,7

Klas a. s. (o. benešov)  22. 10. 2021 60 5,5 29,3 23,5 8,8 365,8 63,9

ZaS Koloveč (o. domažlice) 1. 11. 2021 26 6,5 35,4 18,3 10,0 622,1 110,7

Výzkumná stanice Červený Újezd (o. praha-západ)  
18. 11. 2021

26 7,4 19,3 24,2 7,7 381,4 68,7

agropodnik humburky (o. hradec Králové) 26. 11. 
2021

36 5,6 22,4 17,6 6,9 301,0 38,5

priemer 41 5,9 26,3 17,9 8,1 364,7 54,7

Pozn. VS Červený Újezd sú maloparcelky a odroda LG Architect. Ostatné lokality sú poloprevádzky 
a odroda Umberto KWS.

Jesenná inventarizácia ôsmich poloprevádzkových pokusov a maloparcelkového pokusu v ČR (október – 
november) 2021

Porast ozimnej repky v poloprevádzkovom pokuse na lokalite Úpor 
(5. október 2021).

Výskyt vošiek bol sporadický a nebolo treba proti nim ošetrovať.
V ČR bola väčšina repiek pred zimou v ideálnej rastovej a vývojovej fáze (lokalita Kelč, 
Vsetínsko).

V niektorých regiónoch ČR však neboli podmienky pre zakladanie porastov ideálne, najskôr 
augustové dažde a potom septembrové sucho (lokalita Litice, Plzeňsko).

SUPER
AGROVITAL

SUPER
AGROVITAL

SUPER
AGROVITAL

SUPER
AGROVITAL

Vyznačuje sa pomalšou 
polymerizáciou. Pri polymerizácii 
superpinolénu vzniknuté vrstvy 

vo vytvárajúcom sa filme sú 4 násobne 
silnejšie a odolnejšie ako vrstvy pinolenu.

Zostáva elastický po celú dobu 
životnosti, nepraská, ako je to 

u syntetických lepidiel.

Ošetrený porast cca 4 týždne pred 
zberom zamedzuje rozvoju černí. 

ASRA, spol. s r.o.
Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

www.asra.sk

LEPENIE 
PRINÁŠA 

VÝSLEDKY
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TABUĽKOVÝ PREHĽAD TRAKTOROV 

Podrobné technické dáta
T R A K T O R Y  2019

1,– €

NEW ZETOR 
CRYSTAL HD

Traktor je Zetor. Od roku 1946.

6-valcový 
motor

ECO 40
prevodovka 30/30

nezávisle odpružená 
predná náprava

nízke náklady na 
údržbu a prevádzku

elektronicky ovládané 
vonkajšie vývody 

hydrauliky

www.zetor.sk spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, www.agroservis.sk             

• Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Levice, Tovarníky, Trnava 

• Agroservis - Stred s.r.o., prevádzka Hybe, Oravská Poruba, Pstruša, Rimavská Sobota, Turnianska Nová Ves 

• AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce

Traktory JOHN DEERE 5E
Jednoduchosť a spoľahlivosť  
v kompaktnom balení
Traktory JOHN DEERE 5E (60 – 75 k), svojou konštrukciou patria do skupiny menších kompaktných traktorov, ktoré nájdu uplatnenie ako na malej 
farme, tak aj na veľkom podniku. Stroje sa vyznačujú jednoduchým ovládaním, sú nenáročné na údržbu a  svojim majiteľom prinášajú všestrannosť 
a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť.  
Traktory JOHN DEERE 5E to sú stroje, ktoré Vás v reálnom živote jednoducho nesklamú, a ktoré dosahujú vynikajúci pomer ceny k úžitkovej 
hodnote.  
Pre získanie čo najviac informácií kontaktujte svojho predajcu JOHN DEERE. 

RNp_traktor 5E 4_2019_230x297.qxp  23.04.19  15:50  Stránka 1

Vždy čerstvé informácie z odboru!

...plus:
• Roľnícke noviny na internete (https://rno.sk)
• elektronický archív Roľníckych novín (https://digi.profipress.sk)
• aplikácia Roľnícke noviny (GooglePlay, AppStore)
• Newsletter Roľníckych novín do vášho e-mailu
• TV Roľnícke noviny (na webstránke https://rno.sk)

Predplatné vo vydavateľstve Pro�  Press SK: predplatne@pro� press.sk, tel.: 0948  050  971. 
Celá ponuka vydavateľstva na http://obchod.pro� press.cz/

...plus špeciálne prílohy:

REPKA
1,20 €

REPKA
+

ODBORNÁ PRÍLOHA 

250 g/l tebuconazole

•  FUNGICÍD S MORFOREGULAČNÝM ÚČINKOM
•  NA OCHRANU OBILNÍN,  VINIČA A REPKY

Vo zvýhodnenej ponuke
aj v balíčkoch
AGROFERTu

www.agrofert.sk

Organizačná zložka Agrochémia

OSVEDČENÁ 
OCHRANA ZA MÁLO PEŇAZÍ

REPKAjar 
2019

PŠENICA
1,20 €

PŠENICA
+

ODBORNÁ PRÍLOHA 

Tribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kgTribenuron 500 g/kg
ASSYNT

• Selektívny herbicíd vo forme 
vodou dispergovateľných 

granúl (WG)

• Určený na postemergentné 
ničenie dvojklíčnolistových 
burín v ozimných a jarných 

obilninách

HERBICÍD s priamym účinkom

Organizačná zložka Agrochémia
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PLODINA ÚČEL POUŽITIA
Pšenica ozimná

Dvojklíčnolistové buriny
Jačmeň ozimný
Pšenica jarná
Jačmeň jarný

DÁVKA/ha OCHRANNÁ DOBA POZNÁMKA

30 g AT Jarná aplikácia

PŠENICA
jar 

2019

DOJNICE

VYSOKOÚČINNÉ PRODUKTY 
A KONCEPTY KŔMENIA

UDÁVAME 

TRENDY

VO VÝŽIVE

ZVIERAT

Naším jasným cieľom je vylepšiť procesy v podnikoch pre ich zdravý rast, počnúc krmivom, cez 
potreby zvierat až po ľudí. Na tejto ceste sa neustále opierame o osvedčené a inovatívne riešenia. 
Dobre štruktúrované portfólio našich služieb je už viac ako 40 rokov dôkazom ich funkčnosti v 
praxi. Nájdete v ňom široké spektrum kvalitných produktov, ktoré boli vytvorené v súlade s 
požiadavkami našich zákazníkov. Minerálne krmivá, mliečne kŕmne zmesi, doplnkové a špeciál-
ne krmivo a siláže sa vyznačujú vysokoúčinnými obsahovými zložkami a tvoria súčasť vedecky 
overených konceptov kŕmenia zvierat.

anzeige_210x235.indd   1 2018. 09. 14.   8:59

1,20 €ODBORNÁ PRÍLOHA 2018

EVITO T
OCHRANNÝ ŠTÍT PRED BIELOU HNILOBOU
Účinné látky: Fluoxastrobin 180 g/l + Tebuconazole 250 g/l

FUNGICÍD

www.am-agro.com...s nami to ide ľahšie. 

• kombinácia dvoch systémových účinných látok zo skupiny  
strobilurínov a triazolov

• nová generácia fungicídov so systémom Xylem Pro Technology™,  
ktorý zabezpečuje transport účinných látok do všetkých častí 
rastliny translokáciou vody

• rýchly pohyb účinných látok v rastlinných pletivách

• okamžitý účinok a dlhotrvajúca ochrana zabraňujúca šíreniu infekcie

• rýchla absorpcia do listu, zaručený účinok aj v nepriaznivých podmienkach

• preventívna, kuratívna aj eradikatívna účinnosť proti bielej hnilobe

• vedľajšia účinnosť na široké spektrum chorôb

• zabezpečuje dlhodobý fungicídny účinok

• registrácia: repka ozimná, horčica, mak, ľan, ľaničník siaty

• aplikácia v rastovom štádiu od začiatku kvitnutia repky  
až po začiatok vývoja plodu (BBCH 61-70)

• dávkovanie: 0,8 l/ha

repka je na našich poliach dôležitá plodina a má významné postavenie aj v celosvetovej výrobe 
olejnín. Keď repka kvitne na našich poliach, nik neodolá pohľadu tým smerom. pestuje sa ako 
kultúrna plodina už tisíce rokov najmä za účelom produkcie kvalitného potravinárskeho oleja. Jej 
hospodársky význam je rozsiahly. Spočíva hlavne v zaradení repky do mnohých osevných postupov, 
kde pôsobí ako zlepšujúca plodina, a preto je dôležité, aby sme udržali dobrý zdravotný stav porastov 
repky. To zabezpečíme aj kvalitným fungicídom. Spoločnosť aM -aGrO od tohto roku uvádza na trh 
nový fungicíd EVITO T.

Zdravá repka je jeden z dôležitých 
ukazovateľov vysokej úrody

EVITO T je systémový fungi‑
cíd, ktorý sa skladá z dvoch 
odlišných účinných látok, 
ktoré sa navzájom synergicky 
dopĺňajú.

Fluoxastrobin (180 g/l)
hĺbkovo pôsobiaca fungicídna 

účinná látka, ktorá tlmí dýchanie 
patogéna s preventívnym účin-
kom. Fluoxastrobin je hĺbkovo 
pôsobiaca translaminárna účinná 

látka patriaca do novej generácie 
strobilurínov. Ide o účinnú látku 
so širokým spektrom účinku na 
choroby. Fluoxastrobin preniká 
do rastliny rýchlo, cez list, čo má 
za následok okamžité pôsobenie 
a vynikajúcu odolnosť voči dažďu.

Tebuconazole (250 g/l)
Ide o systémovú triazolovú 

účinnú látku, ktorá inhibuje 
rast buniek húb s preventívnym, 

kuratívnym a eradikatívnym účin-
kom. Má široké spektrum účinku. 
Vysoko účinný, dlhotrvajúci. 
Jeho dobrá difúzna schopnosť 
zabezpečuje rýchle vstrebávanie 
a pohyb v rastline.

EVITO T je fungicíd novej gene-
rácie s technológiou Xylem Pro 
Technology™. Je to inovatívna 
technológia, ktorá umožňuje pro-
duktu dodávať fluoxastrobín do 
všetkých častí rastliny transloká-

ciou vody.
Pôsobenie prípravku:
• rýchly pohyb v rastlinných tka-

nivách.
• biologický účinok do 15 minút.
• Účinné látky sa rýchlo kumu-

lujú do listov a odtiaľ sú transpor-
tované do celej rastliny.

• Účinné látky sa zaručene 
vstrebú po 6 – 9 hodinách.

Výhody prípravku:
• rýchly účinok a dlhotrvajúca 

ochrana zabraňujúca šíreniu 
infekcie.

• rýchla absorpcia cez listový 
aparát.

• Zaručený účinok aj v nepriaz-
nivých podmienkach.

EVITO T je kombináciou novej 
generácie strobilurínu a jedného 
z najlepších triazolov, ktorý vyu-
žíva technológiu Xylem pro na 
zabezpečenie kompletného fun-
gicídneho účinku. EVITO T možno 

použiť ako preventívne, tak aj 
kuratívne na riešenie proti bielej 
hnilobe repky olejnej.

Fluoxastrobín a tebuconazole 
majú dva rôzne spôsoby účinku, 
čo značne sťažuje vznik rezisten-
cie.

Evito T je vynikajúce riešenie pre 
kvitnúcu repku = zdravý porast je 
predpokladom pre vyššie výnosy. 
V repke olejnej aplikujte proti 
bielej hnilobe raz za vegetáciu, 
v prvej polovici kvitnutia.

AM ‑AGRO, s. r. o.
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Ide o spracovanie exaktných 
údajov, ktoré agronóm odpo-
zoruje iba po mnohých rokoch, 
či skôr desaťročiach, ak vôbec. 
predkladané dlhoročné záznamy 
boli získané na experimentál-
nom pracovisku VÚa Michalovce, 
v poľných stacionárnych poku-
soch so zameraním na intenzívne 
pestovanie repky ozimnej. Údaje 
boli získané počas takmer dvoch 
desaťročí, ide o dlhodobý priemer 
a je ich možné pokladať za dlho-
dobý normál – presnejšie spraco-
vanie zatiaľ zverejnené nebolo. 
Určitou nevýhodou je skutoč-
nosť, že pri rozmanitých pôdno-
-klimatických podmienkach, 
akými sa Slovensko vyznačuje, ide 
iba o jedinú z agro -klimatických 
oblastí.

Lokalita 
v centrálnej časti 
Východoslovenskej 
nížiny

pokusy s intenzívnym pestova-
ním repky ozimnej sa dlhodobo 
realizovali na experimentálnej 
báze vo Vysokej nad Uhom. loka-
lita sa nachádza v centrálnej časti 
Východoslovenskej nížiny (VSn) 
s podmienkami predstavujú-
cimi rozhranie KVO/rVO. poľné 
pokusy boli založené a vedené na 

luvizemi v bezzávlahových pod-
mienkach, z množstva variantov 
vyberáme tri výživové (po štyroch 
opakovaniach).

plodiny v poľnom pokuse boli 
pestované pri klasickom spraco-
vaní pôdy orbou, priamou pred-
plodinou repky ozimnej bola 
pšenica ozimná. na strnisko bol 
aplikovaný mletý vápenec v dávke 
6 ton na hektár (vápnenie na 
všetkých variantoch výživy), ktorý 
sa tradične podmietkou zapraco-
val do hĺbky 10 centimetrov. Tri 
týždne pred sejbou repky sa do 
hĺbky 22 centimetrov zaoral maš-
taľný hnoj v dávke 40 ton na hek-
tár (okrem kontrolného variantu 
V3/K). pred sejbou, ťažkými brá-
nami boli do pôdy zapracované 
fosforečné a draselné hnojivá 
(superfosfát + draselná soľ v plnej 
dávke).

dávka dusíka sa delila na rege-
neračnú (80 kg dusíka na hek-
tár) a produkčnú dávku (podľa 
variantu). pri dusíku pre istotu 
tiež uvedieme, že vzhľadom na 
dané miestne a poveternostné 
podmienky a nízky obsah mine-
rálneho dusíka v pôde môže byť 
najvhodnejšia dávka dusíka na 
jesenné hnojenie 40 kg na hektár. 
Táto dávka sa riadi pravidlami 
aktuálnej nitrátovej smernice, 

podporuje spevnenie repky olej-
nej pred zimou a zintenzívňuje ju 
pre lepšiu úrodu semena.

repka ozimná sa vysievala 
medzi 25. augustom až 11. sep-
tembrom a zberala sa medzi 3. až 
16. júlom. Čas a dĺžka jednotlivých 
vývinových fáz je súčasťou tabu-
liek. Z hľadiska ochrany porastov, 
bol uplatnený rovnako intenzívny 
prístup pre všetky varianty výživy.

Pôdne pomery

pokusy sa uskutočnili na 
luvizemi typickej lM, podľa 
staršieho názvoslovia na ilimeri-
zovanej pôde. luvizeme zaberajú 

približne 17,8 percenta z výmery 
VSn – ide o zlievavé pôdy so 
zhoršenou štruktúrou a zníženou 
bonitou. podľa rozborov sa pôda 
na pokuse vyznačovala nasledu-
júcimi hodnotami vybraných che-
mických a fyzikálnych vlastností: 
ph/KCl – 6,81; obsah Corg – 0,969 
percenta; pa (obj. hmotnosť redu-
kovaná) – 1520 kg.m–3; p (pórovi-
tosť) – 42,18 percenta; obsah ílu 
– nad 42,2 percenta; CaCO

3 – 0,23 
percenta; obsah p 67,75 mg.kg–1; 
obsah K 272,5 mg.kg–1 a obsah 
Mg 94,6 mg.kg–1.

Klimatické podmienky

O VSn je známe, že z produkč-
ných oblastí Slovenska sa vyzna-
čuje najviac kontinentálnym 
charakterom počasia s obzvlášť 
chladnou zimou a suchým horú-
cim letom, pričom celé územie 
VSn sa nachádza v teplej, polosu-
chej až suchej klimatickej oblasti.

lokalita s pokusom s ozimnou 
repkou sa vyznačuje:
• priemernou teplotou vzduchu 

9,1 °C (30-ročný normál) a prie-
mernou teplotou vzduchu vo 
vegetačnom období 15,2 °C 
(apríl až september).

• Celková suma teplôt za vege-
tačné obdobie činí približne 
2 880 °C.

• dlhodobý ročný úhrn zrážok 
je 557 milimetrov, z toho vo 
vegetačnom období spadne 
397 milimetrov. V jednotlivých 
rokoch zrážky značne kolíšu 

Variabilita ročníka, úrody a priebeh 
fenofáz repky ozimnej v podmienkach 
Východoslovenskej nížiny
repka ozimná je hlavnou olejninou starého kontinentu, pestuje sa najmä na výrobu bio -palív 
a jedlého oleja. ako plodina je síce rozšírená po celej Európe a zvýšenou koncentráciou plôch repky 
ozimnej sa vyznačuje aj Slovensko, väčšina pestovateľských plôch sa však nachádza v nemecku, poľsku, 
Českej republike a vo Francúzsku. V dotknutých krajinách sa skúma tiež to, ako je súčasné a budúce 
pestovanie repky ozimnej ovplyvnené klimatickými rizikovými faktormi. Skúma, respektíve odhaduje 
sa to rôzne a aj testovaním údajov z rôznych pokusov v celej Európe a integráciou fenologických 
modelov s klimatickými indexmi.

pri stanovovaní neoptimálnych 
agro -klimatických podmienok 
sa má prihliadať na fyzikálne aj 
biologické stresory a kalkulovať 
s viacerými agro -klimatickými 
indexmi, z ktorých jeden by mal 
odrážať, napr. hlavné ochorenie 
repky – fómovú hnilobu. Sofisti-
kované západoeurópske simulá-
cie poukazujú na to, že súčasné 
pestovateľské plochy tamojších 
repiek sa dobre zhodujú s oblas-
ťami, pre ktoré sú kalkulované 
práve najnižšie stresové faktory. 
Takéto simulácie však môžu byť 
aj skôr iba akýmsi znepokojujú-
cim odhadom, najmä pokiaľ sú 
založené na „generovaných“ kli-
matických scenároch a v rámci 
ohlasovanej klimatickej zmeny 
„veľmi smelo“ projektujú hori-
zont 2081 – 2100.

na druhej strane, nestabilitu 
úrod repky ozimnej odhaľujú aj 
nedávne analýzy súčasných úda-
jov z európskych fariem, zjavne 
ako nepriaznivý dôsledok výrazne 
ovplyvnený zmenami predpisov 
na európskej a národnej úrovni 
– najmä pokiaľ ide o reštrikčné 
obmedzenia týkajúce sa ochrany 
a výživy porastov. Obavy z budú-
cich rizík zo zamorenia škodcami 

a hubovými chorobami sa týkajú 
poklesu úrod, čo znižuje záujem 
pestovateľov. a podobne, znepo-
kojujúco môžu vyznievať aj poten-
ciálne budúce extrémy počasia 
spôsobené ohlasovanou klimatic-
kou zmenou, keďže kolísanie úrod 
a ďalšie potenciálne faktory roz-
hodovanie pestovateľov v budúc-
nosti tiež silno ovplyvnia.

Kľúčové podmienky 
prostredia

bez ohľadu na charakter 
ohlasovanej klimatickej zmeny, 
potenciálne vplyvy nepriaznivých 
poveternostných podmienok na 
produktivitu a zraniteľnosť sys-
témov pestovania plodín pred-
stavujú na celom svete kľúčový 
agronomický problém, od kto-
rého závisí globálna potravi-
nová bezpečnosť. Veď počasie 
sústavne ovplyvňuje pestovateľ-
ské prostredie, vlastne ho spolu-
vytvára a pre poľnohospodára je 
skutočným výrobným činiteľom. 
hoci priebeh poveternostných 
podmienok je často dominant-

ným zdrojom variability úrod, 
ku dnešnému dňu je k dispozí-
cii len málo informácií o tom, 
ako rozmanito podmieňuje vplyv 
pestovateľských systémov či poľ-
nohospodárskych postupov na 
dlhodobé reakcie pri úrode tak 
rozšírenej plodiny, akou je repka 
ozimná.

pri existencii čoraz početnejších 
snáh o budovanie robustných 
retrospektívnych celoeurópskych 
databáz (pôda, plodina, systémy 
pestovania atď.), snáď nezaškodí, 
ak pripomenieme dlhodobé 
zhodnotenie vplyvu intenzity pes-
tovania na variabilitu úrod a prie-
beh fenofáz repky ozimnej. 

výživa
variant hnojenia

V1 V2 V3/K

n 125,00 175,00 0,00

p 27,27 38,18 0,00

K 51,89 72,65 0,00

 npK spolu 204,16 285,83 0,00

fenofáza

termín

ro
zp

ät
ie

 (
d

n
i)

p
ri

em
er

n
ý 

te
r-

m
ín

 (
d

lh
o

d
o

b
ý)

od do

sejba (dC 00) 25. 8. 11. 9. 18 31. 8.

klíčenie (dC 01) 28.8 15. 9. 19 5. 9.

vzchádzanie (dC 10) 30. 8. 18. 9. 20 9. 9.

prvý pár pravých listov (dC 20) 10. 9. 5. 10. 25 19. 9.

vytvorenie listovej ružice (dC 22) 1. 10. 31. 10. 31 14. 10.

rast byle (dC 30) 11. 3. 29. 4. 49 7. 4.

vetvovanie (dC 50) 19. 3. 5. 5. 47 18. 4.

začiatok kvitnutia (dC 60) 3. 4. 23. 4. 20 2. 5.

koniec kvitnutia (dC 69) 14. 5. 10. 6. 27 27. 5.

plná zrelosť (dC 90) 25. 6. 26. 7. 31 6. 7.

Dávky priemyselných hnojív (kg.ha–1 č. ž. NPK)

Termín nástupu vývinových fáz repky ozimnej 

Opar a zamračené počasie znižujú fotosynteticky aktívne žiarenie (FAR), ktoré ovplyvňuje tvorbu 
úrody a využitie dusíkatých hnojív - tento pokles FAR sa eliminuje navýšením dávky dusíka, t. j. ďalší 
zo závažných argumentov v prospech vyššej intenzity pri dávkovaní dusíka.

Obavy z budúcich rizík zo zamorenia škodcami a hubovými chorobami sa týkajú poklesu úrod, čo znižuje 
pestovateľský záujem.
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nej na kontrolnom nehnojenom 
variante preukazné (o 3,33 kg na 
hektár). Štatistická preukaznosť 
tejto závislosti na nehnojenom 
variante poukazuje na domi-
nantný vplyv poveternostných 
podmienok v produkčnom pro-
cese a naopak, nepreukaznosť pri 
intenzívnejších variantoch svedčí 
o zmierňujúcom vplyve výživy.

Z počtu štatisticky vysokopreu-
kazných a preukazných závislostí 
výšky úrody semien repky ozimnej 
od priebehu fenofáz podľa varian-
tov výživy (3 z 9 pri V3/K, 1 z 9 pri 
V1 a 0 z 9 pri V2) jednoznačne 
vyplýva, že s charakterom ročníka 
sú späté skôr extenzívne ne/hno-
jené ako hnojené varianty, resp. 
intenzita výživy do určitej miery 
tlmí/zmierňuje citlivosť plodiny na 
nepriaznivé vplyvy počasia.

Analýza vplyvu teplôt, 
zrážok a slnečného 
svitu podľa mesiacov

podrobnejšia analýza vplyvu 
sumy teplôt, úhrnu zrážok a sumy 

slnečného svitu podľa jednotli-
vých mesiacov a podľa sledova-
ných variantov výživy potvrdzuje 
viacero súvislostí. Mesiacom s naj-
vyšším indexom determinácie pri 
kontrolnom variante V3/K je apríl 
a zvyšovaním intenzity výživy 
sa najvyššia hodnota indexu 
determinácie posúva na máj až 
jún (resp. pri druhom a treťom 
mieste/mesiaci sa posúva tiež 
na iné mesiace). poradie mesia-
cov podľa indexu determinácie 
a variantov výživy je nasledovné: 
1. kontrolný variant V3/K – apríl, 
november, september; 2. variant 
V1 – máj, apríl, jún; 3. variant V2 – 
jún, apríl, február.

Z uvedeného vyplýva, že za 
rovnakých pestovateľských pod-
mienok sa diferencovane vyživo-
vané porasty vyznačujú nielen 
rozdielnou schopnosťou prezimo-
vať, ale tiež aj účinnosťou vyu-
žiť progresívne prvky prostredia 
(čo potvrdzujú parametre štatis-
tickej analýzy týchto faktorov – 
dostupné teplo, zrážky, svetlo). pri 

všetkých troch variantoch výživy 
sme preukaznú závislosť výšky 
úrod semien repky ozimnej od 
variability sumy slnečného svitu 
v jednotlivých ročníkoch nezistili, 
čo poukazuje na dostatok slneč-
ného svitu v sledovanej oblasti 
počas hodnoteného obdobia. 
naopak, pri úhrne zrážok a sume 
teplôt sme zistili preukazné aj 
vysoko preukazné závislosti, čo 
poukazuje na efektivitu a podľa 

typu (+/–) regresie aj na prípadne 
škodlivý vplyv/priebeh hodnôt 
sledovanej charakteristiky. Zrážky 
a teploty sú v jednotlivých mesia-
coch v užitočnom či škodlivom 
nadbytku, resp. v škodlivom 
nedostatku.

Ing. ŠTEFAN TÓTH, PhD.

Ing. GABRIELA ŠROJTOVÁ

NPPC – Výskumný ústav 

agroekológie Michalovce

FOTO – Š. TÓTH

Efilor®

 Vynikajúci fungicíd so šetrným 
 morforegulačným účinkom

 Podporuje vetvenie repky a zvyšuje počet šešúľ

 Silný preventívny a kuratívny účinok

 Prvý prípravok pre jarné ošetrenie repky  
 obsahujúci karboxamid

 Súčasť technológie Boskalidového štítu

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111  •  www.agro.basf.sk

Pre zdravú a vitálnu repku

a dosahujú ± 60 – 40 percent 
normálu. Zvlášť významné je 
ich nerovnomerné rozdelenie 
počas vegetačného obdobia. 
Charakteristické pre túto oblasť 
sú zrážky prívalovej povahy 
o vysokej intenzite, ktoré 
značne znižujú ich využitie plo-
dinami.

• Celková ročná doba trvania 
slnečného svitu je cca 2 200 
hodín, za vegetačné obdobie 
cca 1  442 hodín.

Informácie o priebehu základ-
ných hodnôt charakterizujúcich 
klimatické podmienky boli zís-
kané z pozorovacej stanice ShMÚ, 
nachádzajúcej sa v bezprostred-
nej blízkosti pokusu.

Poradie faktorov

Z výsledkov analýzy dlhodobých 
úrod repky ozimnej vyplýva, že 
dominantným zdrojom variability, 
resp. stability úrod v hodnotenom 
období trvania pokusu bola pre-
kvapivo výživa, za ktorou nasle-
doval ročník a interakcia výživy 
a ročníka bola posledná. Ziste-
nie tohto poradia je zaujímavé 
hlavne preto, že rozdiely spôso-
bené variantmi výživy prevýšili 
vplyv ročníkov s výrazne odlišným 
charakterom priebehu počasia.

potvrdila sa pritom aj skutoč-
nosť, že úrody repky ozimnej sú 
v podmienkach kontinentálneho 
charakteru počasia aké je na VSn, 
výrazne determinované charakte-
rom ročníka. počas sledovaného 
obdobia, počas pokusných rokov 
mala priemerná suma teplôt vo 
vegetačnom období repky ozimnej 
hodnotu 2 306 °C, pričom v jed-
notlivých ročníkoch dosahovala 
87,25 až 122,2 percenta z tejto 
hodnoty. priemerná suma zrážok 
dosiahla hodnotu 489 milimetrov, 
v jednotlivých ročníkoch 72,19 až 
123,72 percenta a priemerná suma 
slnečného svitu bola 1 330 hodín, 
pričom v jednotlivých ročníkoch 
kolísala medzi 77,82 až 153,02 per-
centami tejto hodnoty. Obdobná, 
vlastne ešte výraznejšia bola varia-
bilita týchto meteorologických 
ukazovateľov podľa jednotlivých 
mesiacov (január až december).

Analýza fenofáz

Z dlhodobých údajov o prie-
behu fenofáz je zrejmé, že v jed-
notlivých rokoch nástup i trvanie 
vývinových fáz vykazuje značnú 
variabilitu. V termíne nástupu 
fáz bolo variačné rozpätie 18 až 
49 dní, v dĺžke trvania fáz boli 
medziročné rozdiely 12 až 52 dní. 
najväčšie rozdiely sme zaevidovali 
v súvislosti s nástupom fázy rastu 
byle, resp. v súvislosti s nástupom 
jarnej vegetácie.

Sejba sa v sledovanom 
období uskutočňovala medzi 
25. augustom až 11. septembrom 
pri rozpätí takmer dve dekády, 
t. j. 18 dní. Zaujímavým je zistenie, 
že každý deň oneskorenia sejby 
po 25. auguste znamená zníže-
nie úrody semien repky ozimnej 
v priemere o 18,83 kg na hek-
tár. S poklesom intenzity výživy 
pri repke ozimnej stúpa preu-
kaznosť tejto závislosti, pričom 
výška straty na úrode klesala od 
16,26 kg na hektár pri intenzív-
nejšom hnojení (V2) po 22,91 kg 
na hektár pri menej intenzívnom 
hnojení (V1) a straty na nehnoje-
nom variante V3/K predstavovali 
20,87 kg na hektár.

poveternostné podmienky 
v období august až september 
sú značne premenlivé, čo sa 

následne prejavuje tak v dyna-
mike nástupu, ako aj v trvaní 
počiatočných vývinových fáz 
repky ozimnej. Termíny nástupu 
klíčenia a vzchádzania, ako aj 
počet dní pripadajúcich na tieto 
fenofázy dokumentujú rozšírenie 
variačného rozpätia v ich trvaní 
oproti variabilite termínu sejby. 
Ďalší nárast variačného rozpätia 
je zrejmý pri fáze prvého páru 
pravých listov, ako aj pri vytvo-
rení listovej ružice, v porovnaní 
s variačným rozpätím pri ter-
míne sejby, resp. pri fáze klíčenia 
a vzchádzania. Zo štatistickej ana-
lýzy vyplýva priamo úmerná závis-
losť úrody semien repky ozimnej 
od termínu nástupu fázy vytvo-
renia listovej ružice, keď s naras-
tajúcim dátumom nástupu tejto 
vývinovej fázy došlo k zvýšeniu 
úrod repky ozimnej. na každý deň 
oneskorenia nástupu tejto fázy 
po prvom októbri pripadá prie-
merné zvýšenie úrod o 25,44 kg 
na hektár a naopak na každý 
deň skoršieho nástupu tejto fázy 
je treba kalkulovať so znížením 
úrody o rovnaké množstvo. len 
pre istotu, repka ozimná je na 
prezimovanie najlepšie pripra-
vená, ak do zimy vstupuje vo fáze 
listovej ružice tvorenej 5 až 8 pra-
vými listami, pričom počas jesene 

narastie do výšky 15 až 30 cen-
timetrov a pred nástupom zimy 
prejde adaptačným obdobím.

Fáza rastu byle v sledovanom 
období trvania pokusov nastu-
povala medzi 11. marcom až 
29. aprílom. Opäť sme zistili pria-
moúmernú závislosť výšky úrody 
semien repky ozimnej od nástupu 
tejto fázy, keď veľmi skorý nástup 
spôsobuje pokles úrody a pri zní-
ženej intenzite výživy sa tento 
vzťah stáva až preukazným. na 
každý deň oneskoreného nástupu 
fázy rastu byle po 11. marci došlo 
na variante V1 k zvýšeniu úrody 
o 15 kg na hektár, na variante V2 
o 11,5 kg na hektár a na kontrol-
nom variante V3/K zvýšenie pred-
stavuje až 29,80 kg na hektár.

Úroda verzus výživa

Obdobné vzťahy sú i medzi 
nástupom plnej zrelosti, resp. cel-
kovou vegetačnou dobou repky 
ozimnej a výškou úrody semien 
podľa intenzity výživy – pri 
variantoch s intenzívnou výživou 
bola preukaznosť tohto vzťahu 
takmer nulová, kým pri kontrol-
nom variante bez výživy je vzťah 
preukazný. na jeden deň pre-
dĺženia vegetačnej doby oproti 
evidovanému minimu 287 dní je 
zvýšenie produkcie repky ozim-
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sejba – vzchádzanie 5 17 12 9

sejba – vytvorenie listovej ružice 31 60 29 44

vytvorenie listovej ružice – rast byle 145 197 52 175

rast byle – vetvovanie 4 28 24 11

rast byle – začiatok kvitnutia 11 51 40 27

vetvovanie – začiatok kvitnutia 3 40 37 15

začiatok – koniec kvitnutia 11 34 23 23

rast byle – plná zrelosť 65 112 47 90

koniec kvitnutia – plná zrelosť 27 73 46 40

sejba – plná zrelosť 287 335 48 309

Počet dní pripadajúcich na jednotlivé fenofázy

Odrodové pokusy na VÚA Michalovce.
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a pôsobí ako požerový a kon-
taktný insekticíd. Vizuálne je 
to číra, žltooranžová kvapalina 
s charakteristickým zápachom. 
Acetamiprid má po absorpcii rast-
linou translaminárny a systémovo 
akropetálny pohyb. Mechaniz-
mus účinku je založený v naru-
šení prenosu impulzov vo vnútri 
nervového systému hmyzu akti-
váciou nikotínového acetylcholín 
receptoru. aplikácia prípravku 
Kestrel® je povolená maximálne 
2× za vegetáciu repky a zemiakov 
a jedenkrát za vegetáciu kuku-
rice. V repke je možné použiť 
dávkovanie v rozsahu 0,15 l/ha až 
0,3 l/ha proti krytonosom.

Odporúčanie pre repku

Insekticídny systém d -aCT na 
základe registrácií oboch prí-
pravkov je možné použiť 2× za 
vegetáciu. na pozemkoch, kde 
sa vyžaduje dlhšia insekticídna 
clona proti škodcom, odporú-
čame prvé ošetrenie vykonať 
skoro na jar počas krátkej periódy 
teplého počasia proti stonkovým 
krytonosom na začiatku náletu 
do porastu s insekticídom decis® 
EW 50 v dávke 0,15 l/ha. Ošet-
renie týmto kontaktným prí-
pravkom zabezpečí elimináciu 

prvého náletu škodcov. následne 
pri očakávanom dlhšie trvajú-
cejšom teplom počasí vhodnom 
pre masívnejší nálet škodcov do 
porastu odporúčame aplikovať 
d -aCT pozostávajúci z decis® EW 
50 v dávke 0,15 l/ha a Kestrel® 
0,15 l/ha. Kombinácia kontakt-
ného a najmä systémového 
účinku zabezpečí dlhšiu insekti-
cídnu clonu v poraste. Ochranu 
proti byľomorovi kelovému 
a krytonosovi šešuľovému odpo-
rúčame vykonať s prípravkom 
Kestrel® v dávke 0,2 l/ha podľa 
monitoringu výskytu škodcov 
v období od začiatku kvitnutia až 
do odkvitania.

na plochách, kde sa nevyskytujú 
alebo sa neočakávajú ekonomické 
škody, ktoré spôsobujú šešuľoví 
škodcovia (byľomor kelový a kry-
tonos šešuľový) odporúčame 
sled dvoch ošetrení. prvé ošet-
renie odporúčame po úživnom 
žere počas párenia imág kryto-
nosa štvorzubého a repkového 
v poraste repky, keď denné tep-
loty počas viacerých dní za sebou 
vystupujú nad 10 °C. po oslabení 
systémového účinku prvého ošet-
renia odporúčame v odstupe 
minimálne 7 dní aplikáciu proti 
blyskáčikovi repkovému a kryto-

nosom zopakovať v období pred 
kvitnutím repky. Odporúčaná 
dávka decis® EW 50 je 0,15 l/ha 
a Kestrel® 0,15 l/ha.

Aplikácia prípravkov

prípravok decis® EW 50 aj 
Kestrel® sú prípravky pre včely 

s prijateľným rizikom pri dodr-
žaní predpísanej dávky alebo 
koncentrácie. aplikáciu Kestrel® 
proti šešuľovým škodcom neapli-
kujte v letovom čase včiel, ale 
ošetrujte vo večerných hodinách. 
Zabezpečte, aby nedošlo k úletu 
postrekovej kvapaliny na necie-
ľový kvitnúci porast.

Výhodou systému d -aCT je 
tekutá formulácia oboch prí-
pravkov pri miešaní zmesí do 
postrekovača. Striedanie účin-
ných látok alebo ich používanie 
v kombinácii prispieva k zníže-
niu rizika tvorby rezistentných 
populácií škodcov. Komplexný 
systém je riešením ochrany 
proti najvýznamnejším žravým 
a cicavým škodcom repky. Široký 
rozsah registrácie umožňuje fle-
xibilitu v použití, pričom d -aCT 
je možné využiť 2× za vege-
táciu repky. pre optimalizáciu 
nákladov využite nákup prí-
pravkov v cenovo zvýhodnenom 
sete. používajte prípravok na 
ochranu rastlín bezpečným spô-
sobom. pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie 
o prípravku.

Ing. JÁN HANUSKA, Bayer

Ako nahradiť zrušené 
registrácie insekticídov 
v repke so systémom D-ACT?
Úspešné pestovanie ozimnej repky je náročné na zvládnutie jarnej insekticídnej ochrany. Zvýšená 
intenzita a skrátený interval striedania osiatych plôch vytvára vhodné podmienky pre výskyt škodcov 
tejto plodiny. náhradou za zrušené registrácie insekticídov proti významným škodcom repky je 
insekticídny systém d -aCT. Tvorí ho mechanizmus dvoch odlišne pôsobiacich účinných látok, ktorý 
garantuje razantnosť a mimoriadnu spoľahlivosť účinku. Veľmi efektívne kombinuje rýchle kontaktné 
pôsobenie s dlhodobou plne systémovou účinnosťou.

Základ D ‑ACT systému

d -aCT tvoria dve účinné látky 
a v názve ich zastupujú začia-
točné písmená „d“ ako delta‑
methrin s priamym (direktívnym) 
účinkom proti významným žra-
vým škodcom a „aCT“ ako ace‑
tamiprid s dlhodobým (aktívnym) 
systémovým pôsobením. d -aCT 
insekticídny systém obsahuje jed-
notlivé prípravky decis® EW 50 
a Kestrel®. Flexibilita v použití 
poskytuje široké možnosti využi-
tia pričom obidva prípravky ako 
insekticídny systém nájdu uplat-
nenie v ozimnej repke, kukurici 
a v zemiakoch.

Kontaktná zložka

decis® EW 50 v uvedenom insek-
ticídnom systéme poskytuje rýchly 
kontaktný účinok ako dotykový 
a požerový jed. prípravok tvorí 
svetlostabilný syntetický pyre-
troid s registráciou v mnohých 

plodinách ako repka, obilniny, 
kukurica, strukoviny, zemiak, jad-
roviny, kôstkoviny alebo zelenina. 
prípravok decis® EW 50 je v teku-
tej formulácii emulzia olej vo 
vode pričom ho možno aplikovať 

maximálne 2× za vegetáciu repky, 
kukurice a zemiakov.

Systémová látka

Kestrel® je vysoko efektívny 
širokospektrálny insekticíd regis-

trovaný v širokej škále plodín 
proti cicavým a žravým škodcom. 
Kestrel® je kvapalný koncentrát 
pre riedenie vodou (Sl) obsahuje 
200 g/l účinnej látky acetamiprid, 
patrí do skupiny chloronicotinylov 

Základom úspešnej ochrany je dôsledný monitoring škodcov.

Poškodené stonky od lariev skočky repkovej a krytonosov

Larva skočky repkovej s tmavohnedou hlavou a 3 pármi nôh.Beznohá larva krytonosa.
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Pozitívny výhľad do budúcnosti
Obmedzenia v používaní účinných látok sú z roka na rok častejšie, no s fungicídnym prípravkom 
amistar Gold nemusíte mať obavy.

nielenže je budúcnosť účinných 
látok fungicídu amistar Gold 
a tým pádom aj samotného pro-
duktu zatiaľ neohrozená, navyše 
sa z roka na rok rozširuje registrá-
cia. Tento rok sa možnosť použitia 
rozšírila napríklad do sóje, maku, 
repy kŕmnej, ale aj do ďalších 
plodín.

amistar Gold je založený na 
dobre známych a osvedčených 
účinných látkach azoxystrobin 
a difenoconazole. aj keď bol 
prípravok vyvinutý najmä pre 
ochranu repky olejnej, pevne 
veríme, že vás nesklame ani 
v slnečnici či v repe.

Včasnou aplikáciou dokážete 
podporiť prevenciu v boji s ocho-
rením a vďaka dlhodobému pôso-
beniu zabránite vzniku novej 
infekcie až po dobu 3 – 8 týždňov.

Zároveň pomáha aj pri uzdra-
vovaní plodiny v prípade, že sa 
aplikuje vo včasnom štádiu ocho-
renia.

Zostaňte ziskoví každý 
rok

Vďaka vysokej účinnosti a priaz-
nivej cene fungicídu amistar 
Gold máte zaručenú maximálnu 
návratnosť vašich investícií. preto 
neváhajte a vyskúšajte zlatú edí-
ciu amistar, vašu spoľahlivú cestu 
k profitu.

Prečo si vybrať 
fungicíd Amistar Gold?

• priaznivá cena ošetrenia.
• Maximálne navýšenie úrody.
• Široké spektrum použitia – 

rozšírená registrácia do sóje, 
maku, atď.

• Silný kuratívny účinok.
• dobre známe účinné látky, ove-

rené v praxi.
• Výborné skúsenosti pestovate-

ľov.
Mgr. KATARÍNA DIKÁCZOVÁ, 

Syngenta Slovakia, s. r. o.
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poznámky k aplikácii

repka ozimná
repka jarná

biela hni-
loba

1 l/ha aT
• bbCh 61 do bbCh 69

• aplikujte max. 1x počas vegetácie

repa cukrová
repa kŕmna

hnedá škvr-
nitosť listov

1 l/ha 35 dní
• bbCh 39 do termínu najneskôr 35 dní pred pláno-

vaným zberom
• aplikujte max. 2x počas vegetácie

slnečnica
biela hni-

loba
1 l/ha aT

• bbCh 20 do bbCh 50
• aplikujte max. 2x počas vegetácie

plodina účel použitia

d
áv

ka
/h

a

o
ch

ra
n

n
á 

d
o

b
a

poznámka

pestrec mariánsky hubové choroby 1,0 l aT  

repa kŕmna
hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť 

repy, múčnatka repová
1,0 l

35 
dní

 

repica olejnatá biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l aT  

ľaničník siaty biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l aT  

horčica
biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, 

pleseň belostná
1,0 l aT  

kapusta sitinová
biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, 

pleseň belostná
1,0 l aT  

sója
biela hniloba, antragnóza sóje, pur-

purová škvrnitosť sóje
1,0 l aT  

mak
biela hniloba, múčnatka stavikrvová, 

alternáriová škvrnitosť
1,0 l aT  

ľan biela hniloba, hrdza ľanová, čerň ľanu 1,0 l aT na olej,vlákno a semeno

konope biela hniloba 1,0 l aT na vlákno

Široké spektrum použitia 

Menej významné použitie fungicídu Amistar Gold

Schéma ošetrenia



20
21

H
erbicídy

H
erbicídy

20
21

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Agil 100 EC 
propaquizafop 100 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko 
spol. s r.o.

●●● ●●● 0,4 – 1,5 l

 1 hod.
 dobrá účinnosť i za chladu
 herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM 390

3 – 4 listy = 
0,4 l/ha,
4 a viac 

listov = 0,5 – 
0,8 l/ha

1,2 – 1,5 l
systémový, cez listy
ničí: jednoročné trávy (2 – 3 listy až koniec odnožovania), pýr od 3 listov do zač. steblovania 
(výška 15 – 20 cm), výmrv od 3 listov do konca odnožovania

Aligram 
propaquizafop 100 g/l 
AM-AGRO s. r. o.

●●● ●●● 0,4 – 1,5 l

 1 hod.
 dobrá účinnosť i za chladu
 herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM 390

3 – 4 listy = 
0,4 l/ha,
4 a viac 

listov = 0,5 – 
0,8 l/ha

1,2 – 1,5 l
systémový, cez listy,
ničí: jednoročné trávy (2 – 3 listy až koniec odnožovania), pýr od 3 listov do zač. steblovania 
(výška 15 – 20 cm), výmrv od 3 listov do konca odnožovania

Altiplano DAMTEC 
clomazone 35 g/kg, napropamide 
400 g/kg 
FMC Agro Slovensko spol. 
s r.o.

● ●●● 3 kg
aplikujte preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe na dobre pripravenú 
pôdu s jemnou drobnohrudkovitou štruktúrou, pri aplikácii na suchý povrch 
pôdy sa účinnosť prejaví po výskyte zrážok, má malú pohyblivosť v pôde;
inovatívna DAM TEC technológia zabezpečuje dobrú odolnosť voči pôdnemu 
suchu a minimalizuje riziko „vybielenia“ listov repky pri nadmerných zrážkach

systémový účinok, prijímaný semenami, koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami burín,
ničí: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy (peniažtek, mrlík, pakosty, pastierska kapsič-
ka, hluchavky, rumančeky, mak vlčí, hviezdica,  lipkavec, veroniky, lipnice, metličky moháre, 
psiarky,  ježatku ai.);
má malú pohyblivosť v pôde a dlhodobú reziduálnu účinnosť (6 – 9 mesiacov)

Angelus 
clomazone 360 g/l 
MV-servis, s.r.o

●●● 0,33 l
TM Butisan TOPpreemergentne do troch dní po zasiatí ,ničí  dvojklíčnolistové buriny

Autor 
metazachlor 500 g/l 
Corteva Agriscience

●● ●● 1,5 – 2,0 l na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za tri roky s maximálnou dávkou 2,0 
l/ha, prípravok pôsobí najmä cez pôdu,
je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných 
zrážkach.

koreňový, cez pôdu, pre, e-post,
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec

Bantux 
metazachlor 400 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

● ●●● 1,2 – 1,5 l/ha + (0,2 l/ha) Galiclom, 2,5 l/ha sólo v kombinácii s prípravkami na báze účinnej látky clomazone aplikujte
preemergentne pred vzídením repky,
samostatne prípravok aplikujte pred vzídením repky do 3 dní po sejbe (BBCH 
00 – 09), alebo po vzídení od fázy klíčnych listov až do fázy 8 listov (BBCH 
10 – 18), buriny môžu byť maximálne vo fáze klíčnych listov.

pre-post sólo aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez 
koreň, hypokotyl a klíčnymi listami burín,
V TM kombinácii s Galiclom (clomazone) je možná iba preemergentná aplikácia pred vzíde-
ním repky

Barbarian Super 360 
glyphosate 360 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● preemergentne – dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín = 1,5 l/ha,
predzberová aplikácia – pýr, trváce buriny = 3 – 4 l/ha systémový neselektívny herbicíd, určený na ničenie širokého spektra burín 

na strnisku, pred sejbou a na predzberovú aplikáciu

Barca 334 SL 
clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.

  ●●● ●●● 0,35 l jarná aplikácia; 0,2 l jesenná aplikácia

 nad 10 °C   

pichliač 
roľný do 10 
cm výšky 
rastliny

ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie významné buriny repky

Barca+Boron HIGH 
TEC190 
clopyralid 267g/l,picloram 67gg/l,Bór 
190kg/l 
MV-servis,s.r.o.
NOVINKA

●●● ●●● 0,25 – 0,35 l

 nad 10 °C
pichliač 

roľný do 10 
cm výšky 
rastliny

ničí rumančekovité, mlieč roľný, nevädzu a ďalšie významné buriny repky

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Belkar 
halauxifen-metyl (arylex)10 g/l, 
picloram 48 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● 0,25 – 0,5 l

postemergentné ošetrenie, široké aplikačné okno
0,25 l/ha: rastová fáza repky BBCH 12 – 30,na jeseň,
dvakrát 0,25 l/ha, rastová fáza repky BBCH 12 – 30,na jeseň, odstup medzi aplikáciami min. 
14 dní,
0,5 l/ha, rastová fáza repky BBCH 16 – 30, na jeseň

Butisan 400 SC 
metazachlor 400 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o./ 
AM – AGRO s. r. o.

● ● 1,5 – 2,5 l
pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez koreň, 
hypokotyl a klíčnymi listami burín,
Butisan® 400 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri 
dostatočnej pôdnej vlhkosti

Butisan Complete 
metazachlor 300 g/l, dimethenamid-
-P 100 g/l 
quinmerac 100 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

● ●●● 2,0 – 2,5 l
max. 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku,
 herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy,
 bez obmedzenia pre následné plodiny

pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez koreň, 
hypokotyl a klíčnymi listami burín,
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička, rumančeky, lipkavec, úhorník, 
mrlík, pakosty)

Butisan Star 
metazachlor 333 g/l, quinmerac 
83 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

● ●●● 2,0 l
max. 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku,
 herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy,
 bez obmedzenia pre následné plodiny

pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez koreň, 
hypokotyl a klíčnymi listami burín,
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička, rumančeky, lipkavec, úhorník)

Butisan Top 
metazachlor 375 g/l, quinmerac 
125 g/l 
MV-servis spol. s.r.o

  ●●●  2,0 l
max. 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku,
 herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy,
 bez obmedzenia pre následné plodiny    

pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez koreň, 
hypokotyl a klíčnymi listami burín,
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička, rumančeky, lipkavec, úhorník)

Centurion Plus 
clethodim 120 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● ●●● 0,7 - 0,8 l (jednoročné trávy), 2,0 – 2,2 l (pýr)

aplikujte preemergentne najneskôr do 3 dní po sejbe na dobre pripravenú 
pôdu s jemnou drobnohrudkovitou štruktúrou,
pri aplikácii na suchý povrch pôdy sa účinnosť prejaví po výskyte zrážok,
inovatívna SYNC TEC technológia znižuje riziko fytotoxicity (vybielenia listov)

selektívny,
aplikácia v dobe plného rastu trávovitých burín.
proti jednoročným trávam a výmrvu obilnín je aplikácia prípravku najvhodnejšia v štádiu 2 – 5 
listov burín Centurion Plus je odolný proti zmytiu dažďom za 1 hodinu po aplikácii, po aplikácii 
na trváce trávy (pýr) nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do 
podzemných orgánov

Circuit Syntec 
clomazone 40 g/l, metazachlor 
300 g/l 
FMC Agro Slovensko spol. 
s r.o.

● ●●● oz. repka 2,5 l, jarná repka 2-2,5 l/

riadené uvoľňovanie účinných látok, SYNC TEC technológia polymerizovanej 
microencapsule clomazonu, zabezpečuje odolnosť voči pôdnemu suchu 
a minimalizuje riziko „vybielenia“ listov repky pri nadmerných zrážkach

preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe,
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (peniažtek, mrlík, pastierska kapsička, 
rumančeky, hviezdicu, žltnice, horčiaky, hluchavku lipkavec, ľuľok, láskavce, veroniky,  lipnicu, 
metličku ai.);
reziduálna účinnosť (4 – 6 mesiacov)

Cirrus CS 
clomazone 360 g/l 
Corteva Agriscience

●●● 0,2 – 0,25 l
na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok, alebo iný, ktorý 
obsahuje účinnú látku clomazone, viac ako jedenkrát v kalendárnom rokukoreňový,

preemergentne do 3 dní po výseve

Cleravis 
metazachlor 375 g/l, quinmerac 
100 g /l 
imazamox 17,5 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

●●● ●●● ● 1,5 – 2,0 l len odrody Clearfield
post aplikácia bez ohľadu na fázu repky (ideálna fáza repky BBCH 10 – 18), fáza burín: trá-
vovité 2 – 3 listy a dvojklíčnolistové v štádiu 2 – 4 pravých listov, príjem cez koreň, hypokotyl 
a listami burín,
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička, výmrv obilnín, mak, rumančeky, 
lipkavec, úhorník, mrlík, pakosty, kapsička pastierska)

max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha, 1x za 3 roky na tom istom pozemku,
 herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy,
 bez obmedzenia pre následné plodiny,
postrekom nesmú byť zasiahnuté plodiny,
TM – zmáčadlo Dash 1,0 l/ha

Ozimná repka – herbicídna ochrana
vhodná teplota (°C),  odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:  jedovatý,  škodlivý, tank-mixy  vhodné,  rizikové
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vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Clinic TF 
glyphosate 360 g/l 
AM-AGRO s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 1,5 l
pred vzídenímneselektívny herbicíd,

jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny

Clomate 
clomazone 360 g/l 
AM-AGRO s.r.o.

●●● 0,33 l

preemergentne do troch dní po zasiatí, dávka vody: 200 – 300 l/ha,
maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu, aplikujte na pôdu bez hrúd, 
semeno musí byť prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou min. 2 mm,
TM kombinácia Clomate +  Butisan 400  / 1,5 l + 0,2 l / zabezpečí dokonalú 
účinnosť pri výbornej selektivite

Cliophar 600 SL 
clopyralid 600 g/l 
AM-AGRO s.r.o.
NOVINKA

●●● 0,17 - 0,33 l
0,33 l/ha 

(prízemná 
ružica 

o priemere 
do 30 cm)

systémový, preniká cez listy a byle, od rastovej fázy dvoch pravých listov (BBCH 12) 
najneskôr do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39),. dávku 0,17 l/ha použite na 
ničenie rumančekovitých burín (prízemná ružica do 10 cm), možná delená aplikácia – odstup 
minimálne 7 dní

 DAM 390, herbicídy, insekticídy

Colzor Trio 
dimethachlor 187,5 g/l, napropami-
de 187,5 g/l, clomazone 30 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●● ●●● 3,5 – 4 l vyššiu dávku použite na stredných a ťažkých pôdach a pri predpoklada-
nom vyššom tlaku burín, 1x za 3 roky na tom istom pozemku, po aplikácii 
prípravku pri vyorávke repky na jar sa neodporúča vysievať jarné obilniny, 
ľan, cukrovú repu, možné aplikovat v TM 2,0 l/ha Colzor Trio plus 1,25 l/ha 
Teridox 500 EC, 1x za 3 roky na tom istom pozemku

preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe,
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec

Command 36 CS 
clomazone 360 g/l 
FMC Agro Slovensko 
spol. s r.o.

●●● 0,2 – 0,25 l

 Butisan 400 SC, Quiz, Sultan 50 ECpreemergentne do troch dní po zasiatí, ničí lipkavec, mrlíky, kapsičku, hviezdicu, hluchavku 
ai. dvojklíčnolisté buriny

Devrinol 45 F 
napropamide 450 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o.

● ●●● ● 2,5 l/ha, 2,5 l + (0,2 – 0,25 l/ha Command 36 CS)
 DAM 390systémový, cez koreňový systém vzchádzajúcich burín,

ničí: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec
Dominator 
glyphosate 480 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● ●●● 3,0 – 4,0 l proti zmytiu dažďom je herbicíd Dominator odolný pri teplom počasí
a dostatočnej pôdnej aj vzdušnej vlhkosti už po dvoch hodinách od aplikácie

Efector 360 CS 
clomazone 360 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● 0,33 l dávka vody: 200-300 l/ha, maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie : 
1×, odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti, aplikujte v priebehu 
troch dní od výsevu repky na jemne skyprenú pôdu bez hrúd

Evolution 
clethodim 140 g/l. quizalofop-P-ethyl 
70 g/l 
UPL Slovakia s.r.o.
NOVINKA

●●● ●●● 0,35 -1 L + (1 L adjuvant)
3 – 4 listy = 
0,35 - 0,5 

l/ha,
4 a viac 

listov = 0,5 – 
0,75 l/ha

0,75 – 1,0 
l/ha

systémový selektívny herbicíd,
optimálny termín aplikácie je:
• od 3 listov do začiatku odnožovania jednoročných trávovitých burín a výmrvu obilnín,
• od 15-20 cm dĺžky stonky trvácich trávovitých burín

aplikujte vždy s vhodným zmáčadlom na báze esterifikovaného rastlinného 
oleja (napr. ISTROEKOL) Po aplikácii postreku by nemalo minimálne jednu 
hodinu pršať, aby sa zabezpečil príjem do rastliny,
teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie 
účinnej látky v trávovitých burinách

Gajus 
pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l 
FMC Agro Slovensko spol. 
s r.o.

  ●●●  2,4 – 3,0 l
na PRE a E-POST ničenie dvojklíčnolistých burín a jednoročných tráv 
v repke ozimnej,
aplikácia na tom istom pozemku možná len raz za 3 roky, pestovanie ná-
sledných plodín bez obmedzení, vhodná alternatíva do suchých podmienok 
v čase sejby

  3,0 l/ha  

aplikujte buď preemergentne – do 3 dní po sejbe (BBCH 00 – 09) – na dobre pripravený po-
vrch bez hrúd, alebo skoro postemergentne – od rastového štádia úplne vyvinutých klíčnych 
listov až po štvrtý list repky ozimnej (BBCH 10 – 14), okrem 2-klíčn. burín (nevädza, mrlík, 
pakosty, hluchavka, rumanček, parumanček, mak vlčí, veronika perzská, lipkavec, kapsička, 
hviezdica) ničí aj lipnicu, metličku, a i.

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Gala 334 SL 
clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko 
spol. s r.o.

●●● ●●● 0,25 - 0,35 l jarná aplikácia; 0,2 l jesenná aplikácia
aplikujte 

E-POST alebo 
POST,

možnosť TM 
s prípravkami 

na báze 
metazachloru 

(Sultan 50 SC) 
v dávke 1 – 

1,5 l/ha

pichliač 
roľný do 10 
cm výšky 
rastliny,

mrlík biely je 
najcitlivejší 

do 5 cm výš-
ky rastliny

ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie významné buriny repky
 nad 8 °C, pre dosiahnutie najlepšieho výsledku musia byť buriny v 
štádiu aktívneho rastu pri priemerných denných  teplotách 10 – 12 °C počas 
niekoľkých dní

Galera 
clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● 0,35 l
 nad 12 °C
 Garland Forte, Nurelle D, DAM 390lipkavec do 8 

praslenov ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie významné buriny repky

Galera Jeseň 
clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, 
aminopyralid 40 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● 0,3 l

 nad 10 °C
aplikácia na jeseň a na jar, maximálne jedenkrát za tri roky na tom istom 
pozemku

lipkavec obyč., 
mlieč roľný, 

a pohánkovec 
ovíjavý sú 

najcitli. v rast. 
fáze 2 – 10 

listov

pichliač 
roľný je 

najcitlivejší 
vo fáze 

prízemnej 
ružice až do 
10 cm výšky 

rastliny

systémový (rastový) herbicíd, preniká do rastlín cez listy, byle a obmedzene aj cez korene, 
ničí: rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny, prípravok 
možno aplikovať až do fázy BBCH 30 – 36 (predlžovacia fáza až viditeľné šieste internódium 
repky)

Gallant 
quizalofop-P-ethyl 100 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● 0,5-1,25 l

dávka vody: 200 – 400 l/ha, maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné 
obdobie, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 1,25 l/ha,
prípravok aplikujte od rastovej fázy prvého vyvinutého listu plodiny do rasto-
vej fázy začiatku tvorby súkvetia (BBCH 11 – 39)

Garland Forte 
propaquizafop 100 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● 0,4 – 1,5 l
 1 hod.
 dobrá účinnosť i za chladu
 DAM 390, Nurelle D, Lynx, Galera

3 – 4 listy = 
0,4 l/ha,

4 a viac = 
0,5 l/ha

1,2 – 1,5 l/ha systémový, cez listy, ničí: jednoročné trávy (2 – 3 listy až začiatok odnožovania), pýr od 3 
listov do steblovania, výmrv od 3 listov do počiatku odnožovania

Gallup Super 360 
glyphosate 360 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 3,0 – 4,0 l systémový neselektívny herbicíd, určený na ničenie širokého spektra burín 
a na predzberovú aplikáciu v kultúrnych plodinách. účinné ošetrenie strniska 
po zbere plodín, aplikujte v dávke vody150 – 200 l/ha

Galiclom 
clomazone 360 g/l 
Sumi Agro Czech s.r.o

●●● 0,33 l
aplikujte preemergentne pred vzídením repky, dávka vody: 200 – 400 l/ha

systémový určený na účinnú kontrolu lipkavca a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej

Colzamid 
napropamide 450 g/l
Sumi Agro Czech s.r.o

● ●●● ● 2,5 l/ha, 2,5 l + (0,2 – 0,25 l/ha Galiclom)
 DAM 390systémový, cez koreňový systém vzchádzajúcich burín,

ničí: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec

Glyfogan Super 
glyphosate 360 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko 
spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● ●●●

1,5 – 5 l pri predsejbovej aplikácii, proti pýru použite dávku 3 – 4 l
Dávka vody 100 – 250 l,
3 – 4 l predzberová aplikácia 14 – 21 dní pred zberom na uľahčenie zberu,
dávka vody: 200 – 300 l,
pre zlepšenie priľnavosti a zníženie zberových strát pridajte do TM 0,75 – 1 l zmáčadla ADAP-
TIC, ktoré obalí šešule filmom hygroskopických látok znižujúcich praskanie šešúľ

systémový neselektívny herbicíd, určený na ničenie širokého spektra burín 
na strnisku, pred sejbou a na predzberovú aplikáciu.



24
25

H
erbicídy

H
erbicídy

24
25

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Gramin 
quizalofop-P–ethyl 50 g/l 
FMC Agro Slovensko 
spol. s r.o.

●●● ●●● výmrv obilnín 0,75 l, jednoročné trávy  1-1,5 l,  pýr 2,5-3 l
 1 hod.,
 od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
 Galera, Lontrel
 insekticídy, hnojivá (DAM 390)

listový herbicíd s translokačným účinkom,
ničí: ovos hluchý, moháre, cirok alepský, ježatku kuriu nohu od 2.listu do odnožovania, 
mätonohy, metličku,ovos hluchý, prstnatec, prstovku, psiarky, výmrv obilnín,  pýr pri výške 
15 – 20 cm ai.

Grometa Pro 
dimethenamid-P 333 g/l, quinmerac 
167 g/l  
AM – AGRO s.r.o.

●●● 1,5 l

odporúčané množstvo vody: 200-300 l/ha, odporúčaná aplikácia: stredné 
kvapky, maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

systémový selektívny herbicíd, pôsobí na jednoročné dvojklíčnolistové buriny,
aplikácia pre – post bez ohľadu na rastovú fázu repky (do BBCH 18), buď pred vzídením 
burín, alebo skoro po ich vzídení, do rastovej fázy dvoch listov burín,
ničí: hluchavky, pakosty, rumančeky, veroniky

Inventor 500 SC  
napropamide 500 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● 2,4l 
2 l + (0,16 l)1 + (1 l)2 (TM)1 EFECTOR 360 CS + (TM)2 METAX 500 SC

Kapazin 
glyphosate 360 g/l 
UPL Slovakia s.r.o.

●●● ●●● ●●● ●●●
neselektívny, systémový, pôsobí cez zelené časti rastliny, listy, byle
1,5 – 5 l/ha pri predsejbovej aplikácií, proti pýru použite dávku 3 – 4 l/ha, dávka vody 100 – 
150 l/ha
3 – 4 l/ha predzberová aplikácia, dávka vody: 150 – 300 l,

predzberová aplikácia: cca 14 – 21 dní pred zberom, keď je najmenej 60% 
semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých

Kaput Green 
glyphosate 360 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 3,0 l dávka vody 150 – 200 l/ha,
buriny v čase ošetrenia v plnom raste, vysoké max. 20 cm,strnisko pôsobí na pýr a iné trváce buriny

Kaput Harvest TF 
glyphosate 360 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 1,5 l
systémový neselektívny herbicíd, určený na ničenie širokého spektra burín 
aplikuje sa pred vzídením plodinyneselektívny herbicíd,

jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny

Kaput Harvest UP 
glyphosate 360 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● dávka vody: 100 – 400 l/ha,
aplikujte najneskôr do 2 dní po výseve, pred vzchádzaním plodiny,
semená plodín musia byť pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy,
jednoročné buriny by mali byť v štádiu 2 – 4 listov (BBCH 12 – 14)

neselektívny herbicíd,
aplikuje sa dávka 1,5 l/ha: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny, výmrv obilnín

Korvetto 
halauxifen-methyl 5 g/l, clopyralid 
120 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● ●●● 1,0 l
aplikuje vždy len na vzídené buriny, proti jednoročným burinám od vytvo-
renia základu pravých listov, proti trvácim burinám musí byť vytvorená 
dostatočná listová plocha, najlepšie od fázy prízemnej ružice až do začiatku 
kvitnutia,
účinku pomáha dostatočná pôdna vlhkosť a teploty nad + 10 °C

pýr musí mať najmenej dva listy,
na kontrolu ťažko ničiteľných burín ako sú: lipkavec obyčajný, zemedymy, hluchavky, pakosty, 
mak vlčí, pohánkovec, mrlíky, rumančekovité, mlieče, pichliač roľný, nevädzu a ďalšie.

Major 300 SL 
clopyralid 300 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●● 0,4l dávka vody: 200 – 300 l/ha,
maximálny počet ošetrení: 1× počas vegetácie

Metax 500 SC 
metazachlór 500 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

2,0l
dávka vody: 200-300 l/ha,
maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie : 1×,
odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Metazamix 
metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 
g, aminopyralid 5,3 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● ●●● 1,2 – 1,5 l

PRE (BBCH 00 – 08), do dvoch dní po zasiatí,
SPOST (BBCH 10 – 14), max. BBCH 15

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Metolaflex 
s-metolachlor 960 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.
NOVINKA

1,6 l 

aplikácia pred sejbou (povrchovo, PPI), peemergentne, skorá postemergent-
ná, až do 1-2 listov trávovitých burín

systémový herbicíd prijímaný cez koleoptyle jednoročných tráv, klíčky a korene dvojklíčnolis-
tových,
jednoročné trávy (účinnosť na ježatka kuria, proso, metlička obyčajná, moháre, rumančeky 
preukazný)

Permuson Pro 
dimethenamid-P 333 g/l, quinmerac 
167 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.
NOVINKA

●●● 1,5 l zrážky po aplikácii podporujú účinnosť,
kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou, dodržať hĺbku sejby 
1,5 – 2 cm,
 DAM 390 – max. 30 l/ha iba pri epost a post aplikácii, herbicídy, fungicídy, 
insekticídy, rastové regulátory

systémový selektívny herbicíd, pôsobí na jednoročné dvojklíčnolistové buriny,
aplikácia pre – post bez ohľadu na rastovú fázu repky (do BBCH 18), buď pred vzídením 
burín, alebo skoro po ich vzídení, do rastovej fázy 2 listov burín,
ničí: hluchavky, pakosty, rumančeky, veroniky

Rango Super 
quizalofop-P-tefuryl 40 g/l 
UPL/Agro Aliance SK, s.r.o

●●● ●●● 1,0 – 2,25 l/ha

1 – 1,5 l/ha 2 – 2,25 l/ha

postemergentný herbicíd so systémovým účinkom, zasiahnuté trávy hynú podľa teploty do 
2-3 týždňov,
vhodný termín aplikácie pre jednoročné trávy je od vývojového štádia 2 listov až do konca 
odnožovania, pre trváce trávy od vývojového štádia 4-6 listov (pri výške 10-15 cm),
ničí: cirok alpský, ježatka kuria, ovos hluchý, proso siate, prstovka krvavá, výmrv obilnín, pýr 
plazivý,
aplikujte, keď sú trávy v plnom raste

dávka vody: 200-400 l.ha-1; v prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej 
biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody

Roundup Flex 
glyphosate 480 g/l (441 g/l draselnej 
soli N-phosphonomethyl-glycinu) 
MONSANTO SLOVAKIA s.r.o 

●●● ●●● ●●● ●●● 2,2-3,3 l

dážď do 1 hodiny po ošetrení účinok znižuje,
pri aplikácii odporúčame použiť dávku vody 100-400 l/ha

predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej 
listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do 
rastlín,
nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená

RWA Moneo 
quizalofop-P-ethyl 50 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● ●●● 0,7 – 2,5 l
0,7 – 1 l/ha 2 – 2,5 l/ha 1 – 1,5 l/ha 2 – 2,5 l/ha systémový,

dávka vody: 200 – 400 l/ha, max. počet aplikácií 1x za vegetačné obdobie, 
v prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu 
dávky vody

ošetrujeme od 3 vyvinutých listov repky. Účinok sa prejaví po 7 – 14 dňoch, 
v nepriaznivých podmienkach (sucho chladno) najneskôr do 21 dní

RWA Imperator 
clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● 0,3 – 0,35 l
0,3 – 0,35 

l/ha
0,3 – 0,35 l/ha 0,3 – 0,35 

l/ha
systémový, 
dávka vody: 200 – 400 l/ha, max. počet aplikácií 1x za vegetačné obdobie, 
optimálny aplikačný termín je pri teplotách medzi +8°C až +25°C

prípravok RWA IMPERATOR je možné aplikovať vo fáze repky BBCH 30-51 
(tvorba pukov - hlavné kvetenstvo je viditeľné zhora uprostred najvyšších 
listov - zelený púčik).

Roundup Klasik Pro 
glyphosate 360 g/l (441 g/l draselnej 
soli N-phosphonomethyl-glycinu) 
MONSANTO SLOVAKIA s.r.o

●●● ●●● ●●● ●●● 3,0-4,5 l

dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje,
pri aplikácii odporúčame použiť dávku vody 100-400 l/ha

neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom
rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je 
rozvádzaný do celej rastliny
najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú 
rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až 
zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní,

Select Plus 
clethodim 120g/l 
MV-servis

●●● ●●● 0,7 – 2,2 l

0,7-0,8l/ha 2,0 – 2,2 l/ha

aplikácia v dobe rastového optima,
ničí: proti skorým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov dávka 0,7- 0,8 l/ha, jednoročné trávy od 
vývojového štádia 2 listov do konca odnožovania,
trváce trávy :od vývojového štádia 4 – 6 listov (10-15 cm)

1 hod., optimálne nad 10 °C,
fungicídy s morforegulačným účinkom, insekticídy,
 DAM 390
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vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Select Super 
clethodim 120 g/l 
UPL Slovakia s.r.o.

●●● ●●● 0,7 – 2,2 l  1 hodina,  8 – 25 °C

0,7 – 0,8 l/ha 2,0 – 2,2 l/ha

systémový selektívny herbicíd,
aplikácia v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2 listov až 
do konca odnožovania (BBCH 12 – 29), teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť 
príjmu a rozvádzanie účinnej látky v trávovitých burinách, po aplikácii na trváce trávy (pýr) 
nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov

Stomp Aqua 
pendimehtalin 455 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

●●● 2,0 l
zrážky po aplikácii podporujú účinnosť,
 herbicídy, insekticídy, rastové regulátory,
fungicídy – nesúlad termínov,
vhodná kombinácia (TM): Stomp Aqua + Tanaris

selektívny herbicíd vo forme suspenzných kapsúl na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových 
burín,
aplikácia post od fázy repky 6 listov, buriny do fázy 3 listov,
ničí: mrlíky, ježatku, hluchavky, metličku, fialky, hviezdicu, láskavce, veroniky

Stratos Ultra 
cycloxydim 100 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

●●● ●●● 1,0 – 4,0 l

 1 hod.1,0 – 1,5 l 4,0 l
systémový, zelenými časťami rastlín,
ničí: keď majú trváce buriny dostatok zelenej plochy na prijatie účinnej látky do konca odnožo-
vania, pýr pri výške 15 – 20 cm, cirok alepský 20 – 30 cm, prstnatec obyčajný 10 – 15 cm

Sultan 50 SC 
metazachlor 50 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko 
spol. s r.o.

●
V TM ●●

●
V TM ●●●

1,5 – 2 l/ha dvojklíčnolistové buriny, PRE,POST 
1–1,2 l/ha + (0,2 –0,25 l /ha) dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv 
obilnín, PRE do dvoch dní
pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez koreň, 
hypokotyl a klíčnymi listami burín,
účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej 
vlhkosti

na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za tri roky s maximálnou dávkou 2,0 
l/ha, prípravok pôsobí najmä cez pôdu,
je možné, že pri vysušených pôdach sa účinok prejaví až po následných 
zrážkach.

Sultan Top 
metazachlor 375 g/l, quinmerac 
125 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko 
spol. s r.o.

●●● 1,75 – 2,0 l

max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemkuošetrenie PRE, EPOST a POST, pôsobí na jednoročné dvojklíčnolistové buriny, buriny môžu 
mať vytvorené maximálne klíčne listy

Tanaris 
dimethenamid-P 333 g/l, quinme-
rac 167 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

●●● 1,5 l

systémový selektívny herbicíd, pôsobí na jednoročné dvojklíčnolistové buriny,
aplikácia pre – post bez ohľadu na rastovú fázu repky (do BBCH 18), buď pred vzídením 
burín, alebo skoro po ich vzídení, do rastovej fázy 2 listov burín,
ničí: hluchavky, pakosty, rumančeky, veroniky

zrážky po aplikácii podporujú účinnosť,
kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou, dodržať hĺbku sejby 
1,5 – 2 cm,

 DAM 390 – max. 30 l/ha iba pri epost a post aplikácii, herbicídy, fungi-
cídy, insekticídy, rastové regulátory

Touchdown Sytem 4 
glyphosate 360 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 3,0 – 4,0 l
pri predzberovej aplikácii:
– ak 60% semien v strednom podlaží má hnedú farbu t. j. cca 14 – 21 dní 
pred zberom,
– vlhkosť semien pod 30%

neselektívny herbicíd,
aplikuje sa dávka:
3,0 l na aktívne rastúce buriny,
4,0 l v prípade intenzívnejšieho výskytu trvácich burín – pýr, pichliač, alebo v menej priazni-
vom období pre aktívny rast burín

Targa 10 EC 
quizalofop-P–ethyl 100 g/l 
UPL Slovakia s. r. o.

●●● ●●● 0,5 – 1,5 l

 1 hod.,
 od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť,
 Galera, Cliophar 600 SL,
  herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM 390

3 – 4 
listy obilnín 
= 0,3 – 0,4 

l/ha,
4 a viac 

listov = 0,5 – 
0,6 l/ha

1 – 1,5 l/ha

systémový, cez listy, likviduje i pakorene (podzemky) a korene, od dvoch listov do konca 
odnožovania,
ničí: moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička 
obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv 
obilnín

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

výmrv 
obilnín

pýr pla-
zivý

lipkavec 
obyč.

pichliač 
roľný aplikačná dávka (na 1 ha)

doplňujúce informácie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, 

ďalšia účinnosť

Teridox 500 EC 
dimethachlor 500 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●● 2,0 l
 do 14 dní 10 – 15 mm,
max. 1 kg úč. l. dimethachlor na ha, 1x za 3 roky na tom istom pozemku,
(TM) Command 36 CS,
max. 1 kg úč. l. dimethachlor na ha, 1x za 3 roky na tom istom pozemku,
(TM) Colzor Trio,
max. 1 kg úč. l. dimethachlor na ha, 1x za 3 roky na tom istom pozemku

posilnený 
účinok 

s Colzor Trio 
a Command 

36 CS

preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe,
ničí: dvojklíčnolistové buriny,
2 l + (0,2 – 0,25 l),
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec
1,25 l + (2 l),
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec

Trepach  
quizalofop-P-ethyl 50 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●●
výmrv obilnín 0,7 - 1,0 l, 
jednoročné trávy 1 - 1,5 l AT, 
trváce trávy 2 - 2,5 l

dávka vody: 200 – 400 l/ha,
maximálny počet aplikácií: 1× za vegetačné obdobie

Vivendi 600 
clopyralid 600 g/l 
Agro Aliance SK, s r.o.
NOVINKA

●●● trváce buriny, pichliač 0,17 – 0,33 l/ha nepoužívajte na vlhké plodiny, alebo ak do 6 hodín predpokladáte zrážky.
aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar od rastovej fázy dvoch pravých listov 
(BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 
39). Dávku 0,17 l/ha použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové 
štádium prízemná ružica o priemere do 10 cm). Dávku 0,33 l/ha použite na 
ničenie pichliača (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 30 cm). 
Prípadne je možné použiť delenú aplikáciu, pričom časový odstup medzi 
aplikáciami je minimálne 7 dní. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,5 l/ha. 
Dávka vody 200 l/ha.

listová ružica 
až počiatok 
predlžova-
cieho rastu 

stonky

systémový, cez listy, vo vzídenej kultúre na vzídené buriny,
ničí: rumančeky, rumany (vo fáze malej i veľkej prízemnej ružice)

Profop 100 EC 
propaquizafop 100 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o.

●●● ●●● 0,4 – 1,5 l

 1 hod.
 dobrá účinnosť i za chladu
 herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM 390

3 – 4 listy = 
0,4 l/ha,
4 a viac 

listov = 0,5 – 
0,8 l/ha

1,2 – 1,5 l

trávovité buriny: od 2. listu do konca odnožovania, 
pýr plazivý: až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm,
ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania

Quick 5 EC 
fluazifop-P–ethyl 50 g/l 
Sharda Europe b.v.b.a.

●●● ●●● aplikujte v rastovej fáze od 2 listov až do konca odnožovania tráv (BBCH 12 
– 29). Proti pýru plazivému aplikujte až po jeho vzídení, pri výške 10 – 15 cm, 
repku ozimnú je možné ošetrovať od fázy rozvinutých klíčnych listov (BBCH 
10), pri aplikácii na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 
listov postačí dávka 0,7 l.ha–1,
dávku prípravku určite podľa rastovej fázy tráv, pokiaľ je väčšina tráv vo fáze 
odnožovania, tak je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania,
nesmie sa miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín (úč. l. MCPA, 2,4–D, 
dicamba…), bentazonu a so síranom amónnym

0,7 – 1,0 l 2,0 – 2,5 l
výmrv obilnín: 0,7 – 1 l,
jednoročné trávy: 1,0 – 1,5 l,
pýr: 2,0 – 2,5 l

Zetrola 100 EC 
propaquizafop 100 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●●● ●●● 0,4 – 1,5 l

1  hod.,
 dobrá účinnosť i za chladu,
 herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM 390

3 – 4 listy = 
0,4 l/ha,
4 a viac 

listov = 0,5 – 
0,8 l/ha

1,2 – 1,5 l
systémový, cez listy
ničí: jednoročné trávy (2 – 3 listy až koniec odnožovania), pýr od 3 listov do zač. steblovania 
(výška 15 – 20 cm), výmrv od 3 listov do konca odnožovania
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vhodný prípravok, 
účinná látka, 

registrant alebo 
zástupca

krytonos 
repkový

krytonos 
štvorzubý

blyskáčik 
repkový

krytonos 
šešuľový

byľomor 
kelový

voška ka-
pustová

aplikačná dávka
(na 1 ha)

doplňujúce informácie
spôsob účinku

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)

Aceptir 200 SE 
acetamiprid 200 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

  ●●● ●●●   0,2 l
+ byľomor

systémový insekticíd s kontaktným a požerovým účinkom,
 flexibilný do 20 °C,
 3 hod.,
max. počet ošetrení 1x

Apiflex 
acetamiprid 200 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.

●●● ●●● 0,2 l systémový (translaminárny), kontaktný a požerový,
aplikovať vo fáze BBCH 51-65 – od fázy zeleného púčika do fázy plného kvitnutia

Apis 200 SE 
acetamiprid 200 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●● 0,2l
systémový insekticíd s kontaktným a požerovým účinkom,
 3 hod.,
max. počet ošetrení 1x

Beetlon 
lambda-cyhalothrin 50 g/l 
AM-AGRO s.r.o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,15 l nesystémový, dotykový, požerový, svetlostabilný pyretroid s veľmi rýchlym účinkom,
 vhodný aj pri nízkych teplotách, max do 25 °C,
 Aceptir 200 SE, fungicídy, listové hnojivá, DAM 390

Avaunt 15 EC 
indoxacarb 150 g/l 
MV – servis, s. r. o.

●●● 0,17 l

 škodlivý pre populáciu Diaeretiella rapae,
kontaktný a požerový; účinok tiež ovicídny, ničí aj všetky larválne štádia,
 účinok nie je závislý na teplote,
lipofilný,
 odolný po zaschnutí

Cyperkill MAX 
cypermethrin 500 g/l 
UPL Slovakia s.r.o.

●●● ●●● ●●● ●●●
0,05 l

+ skočky, piliarka 
repková

kontaktný, požerový,
 vhodný za nižších teplôt, do 23 °C,
 odolný po zaschnutí, ničí aj piliarku repkovú, skočky, aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora 
kapustového

Cythrin MAX 
cypermethrin 500 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●●
0,05 l

+ skočky, piliarka 
repková

kontaktný, požerový,
 vhodný za nižších teplôt, do 23 °C,
 odolný po zaschnutí, ničí aj piliarku repkovú, skočky aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora 
kapustového

Dacor 
etofenprox 287,5 g/l 
AM – AGRO s. r. o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,2 l
nesystémový dotykový a požerový pyretroid
 vhodný pri nízkych teplotách, vysoké max. do 20 – 25 °C,
 insekticídy, DAM 390 (pred kvitnutím), fungicídy, herbicídy

Decis EW 50 
deltamethrin 50 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●●● ●●● ●●●
0,1 l ●●● ●●● 0,15 l

(0,1 l blyskáčik)

nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok,
 vhodný i pri nízkych teplotách, do 23 °C,
možnosť aplikácie 2x za vegetáciu,
 2 hod.,
 DAM 390 (pred kvetom), 
aj skočky, piliarka repková,
TM s Kestrel tvorí insekticídny systém D-ACT

Delmetros 100 SC 
deltamethrin 100 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,05l dávka vody: 200 - 400 l/ha, maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

Delta EW 50 
deltamethrin 50 g/l 
Bayer, spol. s r. o./Agro 
Aliance SK, s.r.o.

●●● ●●● ●●●
0,1 l ●●● ●●● 0,15 l

(0,1 l blyskáčik)

nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok,
 vhodný i pri nízkych teplotách, do 23 °C,
 2 hod.,
 DAM 390 (pred kvetom),
aj skočky, piliarka repková

vhodný prípravok, 
účinná látka, 

registrant alebo 
zástupca

krytonos 
repkový

krytonos 
štvorzubý

blyskáčik 
repkový

krytonos 
šešuľový

byľomor 
kelový

voška ka-
pustová

aplikačná dávka
(na 1 ha)

doplňujúce informácie
spôsob účinku

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)

Desha 2,5 EC 
deltamethrin 25 g/l 
Sharda Europe b.v.b.a.

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,3 l

dotykový a požerový jed s repelentným účinkom,
proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu 
repky. Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému na repke ošetrujte od rastovej fázy začiatku 
predlžovania byle do viditeľného 5. internódia (BBCH 30 – 35), proti blyskáčikovi repkovému na repke ošetrujte 
od rastovej fázy prítomných kvetných pupeňov do fázy – samostatné kvetné pupene viditeľné (BBCH 50 – 55), 
proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému na repke a horčici ošetrujte od rastovej fázy prvých 
otvorených kvetov do plného kvitnutia (BBCH 60 – 65)

Dinastia 
deltamethrin 50 g/l 
Adama Agriculture Sloven-
sko

●●● ●●● ●●●
0,1 l ●●● ●●● 0,15 l

(0,1 l blyskáčik)

nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok,
 vhodný i pri nízkych teplotách, do 23 °C,
 2 hod.,
 DAM 390 (pred kvetom),
aj skočky, piliarka repková.

Kachikoma 
acetamiprid 20 % 
BASF Slovensko, spol. s r. o. 

●●●
0,12 kg

●●●
0,12 kg

●●●
0,1 kg

●●●
0,15 kg

●●●
0,15 kg 0,1 – 0,15 kg

systémový (translaminárny), kontaktný a požerový, flexibilný k vyššej teplote,
 3 hod.,
 DAM 390

Gazelle 
acetamiprid 200 g/1 kg 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,10 – 0,15 kg systémovo účinný selektívny insekticíd zo skupiny neonikotinoidov,
je miešateľný s DAM 390, fungicídmi, rastovými regulátormi aj graminicídmi

Gazelle Liquid 
acetamiprid 120 g/1 kg 
Corteva Agriscience

●●● ●●● 0,35 l

proti blyskáčikovi repkovému ošetruje v rastovej fáze vývoja súkvetia plodiny (BBCH 51-59),
proti krytonosovi šešulovému ošetrujte v rastovej fáze od začiatku kvitnutia po začiatok vývoja plodu plodiny 
(BBCH 69-71), 
maximálny počet ošetrení: max. 1x za vegetačnú sezónu, pred kvitnutím repky alebo po jej odkvitnutí, množ-
stvo vody 200-400 l/ha

Gunner 
lambda-cyhalothrin 50 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o./
ISAS SK s. r. o.

●●● ●●●
0,15 l

(0,125 l + 50 l DAM 390 
blyskáčik) + skočky

nesystémový, dotykový, požerový, knockdown efekt,
 aplikácia pri  teplotách do 23 °C,
reziduálna účinnosť do 7 dní, po zaschnutí odolný voči dažďu,
TM graminicídy, fungicídy, CCC, listové hnojivá, DAM

Kaiso Sorbie 
lambda-cyhalothrin 50 g/l ●●● ●●● ●●●

0,1 l ●●● ●●● 0,15 l nesystémový, kontaktný, požerový,
 vhodný aj pri nízkych teplotách do 20 – 25 °C

Karate Zeon 5 CS 
lambda-cyhalothrin 50 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
0,15 l

(0,125 l + 50 l DAM 390 
blyskáčik)

nesystémový, dotykový, požerový,
 vhodný pri nízkych teplotách do 20 – 25 °C,
 Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC,
aj skočky

Kestrel 
acetamiprid 200 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●●● ●●● ●●●
0,18-0,3 l ●●● ●●●

0,18-0,3 l 0,15 – 0,3 l

systémový (translaminárny), kontaktný a požerový,
možnosť aplikácie 2x za vegetáciu,
TM s Decis EW 50 tvorí insekticídny systém D-ACT,
 DAM 390

Koron 100 SC 
deltamethrin 100 g/l 
ASRA, spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,05 l kontaktný účinok; dotykové a požerové pôsobenie, knockdown efekt,
aplikácia pri teplotách do 23oC (nižšia účinnosť za vyšších teplôt)

Magma 
etofenprox 287,5 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● ●●● 0,2 l kontaktný požerový účinok,
aplikácia povolená maximálne dvakrát, interval medzi aplikáciami je 7 dní, termín aplikácie: podľa signalizácie

Mavrik Neo Formula 
tau-fluvalinate 240 g/l 
ADAMA Agriculture Sloven-
sko spol. s r.o.

●●● 0,2 l
kontaktný a požerový pyretroid s akaricídnym účinkom, vylepšená kompatibilita s hnojivami na báze bóru,
 spoľahlivý účinok aj nad 25 °C, odolný proti zmytiu dažďom, lipofilný; prípravok pre včely s prijateľným 
rizikom (Vč. 3)

Ozimná repka – insekticídna ochrana
vhodná teplota (°C),  odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:  jedovatý,  škodlivý, tank-mixy  vhodné,  rizikové
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vhodný prípravok, 
účinná látka, 

registrant alebo 
zástupca

krytonos 
repkový

krytonos 
štvorzubý

blyskáčik 
repkový

krytonos 
šešuľový

byľomor 
kelový

voška ka-
pustová

aplikačná dávka
(na 1 ha)

doplňujúce informácie
spôsob účinku

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)

Markate 50 
lambda-cyhalothrin 50 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
0,15 l

(0,125 l + 50 l DAM 390 
blyskáčik)

kontaktný, dotykový, požerový, likviduje aj skočky,
 aplikácia pri teplotách do 25 °C,
 TM graminicídy, fungicídy, CCC, listové hnojivá, DAM 390, insekticídy (Mospilan 20 SP, Mospilan Mizu 120 
SL)

Mospilan Mizu 120 SL 
acetamiprid 120 g/kg 
Sumi Agro Czech s. r. o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,35 l

systémový (translaminárny), kontaktný a požerový,
 flexibilný k vyššej teplote,
 3 hod.,
 TM fungicídy, listové hnojivá, DAM 390, insekticídy (Markate 50)

Mospilan 20 SP 
acetamiprid 20 % 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●●
0,12 kg

●●●
0,12 kg

●●●
0,1 kg

●●●
0,15 kg

●●●
0,15 kg 0,1 – 0,15 kg

systémový (translaminárny), kontaktný a požerový,
 flexibilný k vyššej teplote,
 3 hod.,
 TM fungicídy, listové hnojivá, DAM 390, insekticídy (Markate 50)

Nexide 
gamma-cyhalothrin 60 g/l 
FMC Agro Slovensko spol. 
s r.o.

●●● 
 0,08 l

●●● 
0,08 l

●●● 
0,08 l

●●● 
0,08 l

●●● 
0,08 l

●●●
0,06 l 0,08 l

repka jarná aj repka ozimná, kontaktný, požerový pyretroid s repelentným účinkom,
 do 23 °C,
aj skočky, piliarka repková

Pirimor 50 WG 
pirimicarb 500 g/kg 
ADAMA Agriculture Sloven-
sko spol. s r.o.

●●● 0,3 – 0,5 kg/ha selektívny, systémový len na vošky

Rafan Max 
cypermethrin 500 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● ●●● ●●● 0,05 l

kontaktný, požerový,
 vhodný za nižších teplôt, do 23 °C,
 odolný po zaschnutí, ničí aj piliarku repkovú, skočky, aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora 
kapustového

RWA Protector MAX 
cypermethrin 500 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
0,05 l

+ skočky, piliarka 
repková

kontaktný, požerový,
 vhodný za nižších teplôt, do 23 °C,
 odolný po zaschnutí, ničí aj piliarku repkovú, skočky, aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora 
kapustového

Scatto 
deltamethrin 25 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o.

●●● ●●● 0,2 l
nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok,
 vhodný i pri nízkych teplotách, do 23 °C,
 2 hod.

Sumi Alpha 5 EW 
esfenvalerate 50 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● 0,15 l

kontaktný dotykový a požerový insekticíd zo skupiny pyretroidov,
používajte v rámci antirezistentnej stratégie, aplikácia na základe signalizácie po nálete chrobákov, povolená je 
jedna aplikácia v priebehu roka, 
kvôli zvýšeniu účinnosti odporúčame použitie v kombinácii s adjuvantom Spartan v koncentrácii 0,1 – 0,15 %

Supersect Max 
cypermethrin 500 g/l 
MV-servis spol. s r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
0,05 l

+ skočky, piliarka

kontaktný, požerový,
 vhodný za nižších teplôt, do 23 °C,
 odolný po zaschnutí, aplikácia prípravku má vedľajší účinok na byľomora kapustového

Sweep 
cypermethrin 500 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,05l dávka vody: 200-600l,
počet apl. max 2x za vegetačné obdobie

Vaztak Active 
alpha-cypermethrin 50 g/l 
BASF, spol. s r. o.

●●● ●●● ●●● 0,2 – 0,3 l

nesystémový dotykový a požerový pyretroid,
 nad 10 °C (vysoko účinný), flexibilný k teplote vzduchu v dobe aplikácie,
 po zaschnutí odolný voči dažďu,
 DAM 390,
aj piliarka repková 0,2 l

vhodný prípravok, 
účinná látka, 

registrant alebo 
zástupca

krytonos 
repkový

krytonos 
štvorzubý

blyskáčik 
repkový

krytonos 
šešuľový

byľomor 
kelový

voška ka-
pustová

aplikačná dávka
(na 1 ha)

doplňujúce informácie
spôsob účinku

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)

Vaztak Pro 
lambda-cyhalothrin 50 g/l 
BASF, spol. s r. o.  
NOVINKA

●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
0,15 l

(0,125 l + 50 l DAM 390 
blyskáčik)

nesystémový, dotykový, požerový,
 vhodný pri nízkych teplotách do 20 – 25 °C,
 Kachikoma, 
aj skočky 0,15 l
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vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Affix 
Azoxystrobin 250 g/l 
UPL Slovakia s.r.o.

●●● ●●● 1 l
optimálna účinnosť je dosiahnutá pri ošetrení ihneď pri zistení prvých príznakov choroby, resp. na začiatku 
infekcie, druhé ošetrenie pri pretrvávajúcom vysokom infekčnom tlaku choroby (BBCH 60-69), biela hniloba: 
preventívne v priebehu kvitnutia (BBCH 60-65)

repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

translaminárny, systémový 
ochranný účinok aplikácia: max. 2x, interval medzi aplikáciami 21 dní, dávka vody 250-300 l/ha

Amistar 
azoxystrobin 250 g/l,  
Syngenta Slovensko s.r.o.

 ●●●  ●●● 1,0 l

repka ozimná a repka jarná, translaminárný a systémový 
účinok

repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte proti bielej hnilobe a černi repkovej od rastovej fázy otvorených prvých 
kvetov (BBCH 60) do konca kvitnutia (BBCH 69), 
maximálny počet ošetrení: 2x, interval medzi aplikáciami 21 dní

Amistar Gold 
azoxystrobin 125g/l, difenoconazole 125g/l 
Syngenta Slovensko s.r.o.

●●● 1,0 l

repka ozimná,
repka jarná

translaminárný a systémový,
preventívny a kuratívny 
účinok

repka jarná, ozimná – aplikácia max 1x počas vegetácie, od BBCH 61 do BBCH 69

Aspire 
metconazole 60 g/l 
AM-AGRO s.r.o.

●●● ●●● ●●● 1,5 l  nad 10 °C,  1 – 2 hod.

 fungicídy, insekticídy (Cythrin Max, Aceptir 200 SE, Dacor), gramini-
cídy,
 DAM 390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú sa), graminicídy 
(pýrohubné dávky)

hĺbkový, systémový ,preven-
tívny a kuratívny

skoro na jar až krátko pred kvitnutím, kvitnutie až začiatok opadávania korunných lupienkov (biela hniloba),
aplikácia na skrátenie stonky a podpory vetvenia asi od 20 cm výšky porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, pleseň sivá, verticíliové vädnutie, morforegulačný efekt

Astrobin 
azoxystrobin 250 g/l  
RWA Slovakia spol. s r.o.

●●● ●●● 1,0 l  do 25 °C,  2 hod.
repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

translaminárny a lokálno-sys-
témový účinok

aplikujte počas kvitnutia od rastovej fázy, kedy sú prvé kvety otvorené do fázy plného kvitnutia (BBCH 60 – 65), 
výborný vedľajší účinok na pleseň sivú, green efekt

Azaka 
azoxystrobin 250 g/l 
FMC Agro Slovensko spol. s r.o.

 ●●●  ●●● 1,0 l  do 25 °C,  2 hod.
repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

translaminárny a lokálno-sys-
témový účinok

aplikujte počas kvitnutia od rastovej fázy, kedy sú prvé kvety otvorené do fázy plného kvitnutia (BBCH 60 – 65), 
výborný vedľajší účinok na pleseň sivú, green efekt

Azbany 
azoxystrobin 250g/l; 
Corteva Agriscience

●●● ●●● ●●● 0,6 – 1,0 l

v repke sa aplikuje ideálne v prvej polovici kvitnutia, na začiatku opadu korunných lupienkov

Azimut 
azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l 
Corteva Agriscience

●● ●●● ●● ●● 1,0 l
dlhodobý preventívny, kuratív-
ny a eradikatívny účinok aplikuje sa od začiatku opadu korunných lupienkov

Baghira 
prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 
125 g/l 
AM – AGRO s.r.o

●●● ●●● ●●● ●●● 0,75 l  1 hod.,  7 – 25 °C

 insekticídy Cythrin Max, Aceptir 200 SE, Dacor listové hnojiva, 
 DAM 390 (nie)

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

kompletná registrácia na všetky významné choroby repky,
efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza

Bounty 
Tebuconazole 430 g/l 
UPL Slovakia s.r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,6 L na repku olejku aplikujte proti fómovej hnilobe na jeseň počas rastového štádia BBCH 14 – 18, alebo na jar 
v štádiu BBCH 30 – 39,
proti bielej hnilobe na repku olejku aplikujte postrek v štádiu BBCH 55 – 69,
účinkuje proti plesni sivej aj černi repkovej,
silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu,

 TM – insekticídy, listové hnojivá
systémový s preventívnym 
a kuratívnym účinkom, rasto-
vo-regulačný efekt

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Bukat 500 SC 
tebuconazole 500 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,5L

Schéma 1 (jar), počet ošetrení: 1, termín aplikácie: prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení 
prvých príznakov ochorení, od fázy začiatku predlžovania byle do fázy - samostatných kvetných pupeňov (hlavné 
kvetenstvo) (BBCH 30-55), alebo vo fáze kvitnutia (BBCH 61-68). 
Schéma 2 (jeseň a jar), počet ošetrení: 2, termín aplikácie: prípravok používajte preventívne alebo okamžite po 
zistení prvých príznakov ochorení. prvé ošetrenie (v dávke 0,4 l/ha) vykonajte na jeseň vo fáze prvého až ôsmeho 
listu (BBCH 11-18), druhé ošetrenie (v dávke 0,5 l/ha) by sa malo uskutočňovať na jar vo fáze viditeľného predĺže-
nia 2. internódia do konca predlžovania rastu stonky (BBCH 32-39).

Cantus 
boscalid 500 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

●●● 0,5 kg  2 hod.

 TM s insekticídmi, fungicídmi
systémový, preventívny 
a kuratívny účinok

od začiatku do konca kvitnutia,
ďalšia účinnosť: čerň repková

Caramba 
metconazole 60 g/l 
BASF Slovensko, spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● 1,5 l  nad 10 °C,  1 – 2 hod.

 fungicídy, insekticídy (Vaztak Active), graminicídy,
˜ DAM 390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú sa), graminicídy 
(pýrohubné dávky)

hĺbkový, systémový ,preven-
tívny a kuratívny

skoro na jar až krátko pred kvitnutím, kvitnutie až začiatok opadávania korunných lupienkov (biela hniloba),
aplikácia na skrátenie stonky a podpory vetvenia asi od 20 cm výšky porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, pleseň sivá, verticíliové vädnutie, morforegulačný efekt

Caryx 
metconazole 30 g/l, mepiquatchloride, 
210 g/l 
BASF Slovensko, 
spol. s r.o.

●●● 1,0 – 1,4 l  nad 5 °C,  1 – 2 hod.

 fungicídy, insekticídy (Vaztak Active), graminicídy,
 DAM 390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú sa), graminicídy 
(pýrohubné dávky)

systémový, preventívny 
i kuratívny účinok, rastovo-
-regulačný efekt

skoro na jar, v období predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia,
morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu,
ďalšia účinnosť: morforegulačný efekt

Chamane 
azoxystrobil 250 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.

 ●●●  ●●● 1,0 l  

repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

translaminárny systémový 
ochranný účinok

aplikácia max. 2x za vegetáciu,
ošetrenie vykonajte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 60 – 69), proti bielej hnilobe aplikovať preventívne 
v priebehu kvitnutia., najlepšie od začiatku kvitnutia do maximálneho kvitnutia (fáza BBCH 60 – 65)

Contans WG 
coniothyrium minitans 100 g/kg 
ASRA, spol. s r.o.

●●●
dávka 1,0 – 4,0 kg, skleníky, 
fóliovníky, dávka na voľnú 
pôdu je 1,0 –2,0 kg

bežné chemické prípravky používané po použití Contans WG nemajú 
negatívny vplyv na účinnosť Contans WG, nevykonávať aplikáciu Contans 
WG bezprostredne po aplikácii močovky, hnojovice, DAM 390, digestátu, 
dusíkatého alebo páleného vápna – dodržať 14 dní odstup. Spoločná apli-
kácia s clomazone, clopyralid, fluorochloridon, matazachlor, napropamide, 
propraquizafop a i. je možná. Zoznam miešateľnosti nájdete na www.asra.
sk

fungicídna dezinfekcia pôdy biopreparát, aplikácia pred výsevom repky alebo na pozberové zvyšky pred prvým spracovaním pôdy, po aplikácii 
zapravenie prípravku do hĺbky asi 5 – 8 cm, ničí skleróciá bielej hniloby v pôde

Corinth 
prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 
160 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●● ●● ●● 0,8 l  1 hod., 7 – 25 °C

systémový, preventívny 
a kuratívny účinok, rastovo – 
regulačný efekt

optimálny morforegulačný efekt: vyššie nasadenie pukov bočných vetiev, zvýšenie percenta prezimovaných 
rastlín, zahustenie riedkych porastov, ochrana proti poľahnutiu,
• jesenná aplikácia od 2. listu do 6. listu (BBCH 12 – 16),
• na jar vykonávajte aplikáciu po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia,
v prípade silného infekčného tlaku chorôb odporúčame použiť dávku 1,0 l/ha,
registrácia aj do jarnej repky a horčice

Custodia 
azoxystrobín 120 g/l, tebuconazole 200 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. 
s r.o

●●● 1,0 l  2 hod.

 listové hnojivá, insekticídy (napr. Mavrik Neo Formula)
systémový, preventívny 
a kuratívny

aplikácia max. 1x za vegetáciu,
ošetrenie vykonajte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 60 – 69),
ďalšia účinnosť: vedľajší účinok na pleseň sivú,
čerň repkovú, fómu

Ozimná repka – fungicídna ochrana
vhodná teplota (°C),  odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:  jedovatý,  škodlivý, tank-mixy  vhodné,  rizikové
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vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Efilor 
metconazole 60 g/l, boscalid 133 g/l 
BASF Slovensko, 
spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● 0,7 – 1,0 l  nad 5 °C,  1 – 2 hod.

 fungicídy, insekticídy (Vaztak Active), graminicídy, kvapalné hnojivá,
˜ DAM 390 (neodporúčajú sa), graminicídy (pýrohubné dávky)

systémový, preventívny 
a kuratívny účinok, rastovo-
-regulačný efekt

skoro na jar až krátko pred kvitnutím, kvitnutie až začiatok opadávania korunných lupienkov (biela hniloba),
morforegulačný účinok – aplikácia na skrátenie stonky a podpory vetvenia asi od 20 cm výšky porastu,
ďalšia účinnosť: morforegulačný efekt

Evito T 
luoxastrobin 180 g/l + tebuconazole 250 g/l 
AM-AGRO s.r.o./UPL Slovakia s.r.o.
NOVINKA

●●● 0,8 l pre aplikáciu na repku ozimnú použite 200 – 400 l vody na hektár ošetrenej plochy, 
prípravok na ochranu rastlín Evito T sa aplikuje maximálne jedenkrát za vegetačné obdobie vo fáze BBCH: 61-70

repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

lokálne systémový, porotek-
tívny a kuratívny účinok

Horizon 250 EW 
tebuconazole 250 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●●● ●●● 1,0 l  nad 10 °C (morforeg.),  do 25 °C,  2 hod.

 insekticídy Kestrel, Decis EW 50, listové hnojivá
 DAM 390

systémový s morforegulač-
ným účinkom, preventívny, 
kuratívny

po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného 
kvetu, keď je 50 – 60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová), max. 2x za vegetáciu, silný 
morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu, ďalšia účinnosť: 
cylindrosporióza, fómová hniloba, černanie stoniek, verticíliové vädnutie

Dirigent 
difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 
250 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. 
s r.o

●●● 0,8 l  2 hod,  7 – 25 °C

 Dinastia, Pirimor 50 WG, Mavrik Neo Formula, Agil 100 EC  a ostatné 
graminicídy, Salsa 75 WG, Galera jeseň, listové hnojivá,
˜ DAM 390

systémový s preventívnym 
a kuratívnym účinkom,
rastový regulačný účinok

• jesenná aplikácia: fómové černanie stoniek, podpora prezimovania, zvyšuje rýchlosť zakorenenia, zosilnenie 
koreňového krčku, intenzívny skracujúci účinok, 0,8 l (od BBCH 14),
• jarná aplikácia: silný fungicídny účinok proti fóme, intenzívnejšie vetvenie, podpora zakladania kvetných pupe-
ňov, znižovanie poliehania, 0,8 l (BBCH 31 – 59),
odporúčaná dávka vody je 100 – 400 l/ha

Intuity 
mandestrobin 250 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● ●●● 0,8 l  do 25 °C,  2 hod

repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

translaminárny, lokálne systé-
mový ochranný účinok

Prípravok aplikujte pri vysokom riziku choroby od štádia, keď sú prvé kvety otvorené (BBCH 60) až do konca 
kvitnutia (BBCH 69) a keď prejavy choroby ešte nie sú viditeľné.
aplikácia max. 1x za sezónu, dávka vody 200 – 400 l/ha

Kapitan 
pyraclostrobin 250 g/l boscalid 150 g/l  
Corteva Agriscience

●●● ●●● 0,6 – 1 l počet aplikácií: maximálne 1 x za vegetačnú sezónu, aplikujte preventívne od rastovej fázy zelených pukov po 
rastovú fázu, keď 10% šešúľ dosiahne konečnú veľkosť (BBCH 51-71)

Lynx 
tebuconazole 250 g/l 
Corteva Agriscience

●●● ●●● 1,0 l  nad 10 °C (morforeg.),  do 25 °C,  2 hod.

 listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy,
˜ DAM 390

systémový, rastovo-regulačný 
efekt

po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného 
kvetu, keď je 50 – 60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová), max. 2x za vegetáciu,
silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie

Magnello 
difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 
250 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●●● 0,8 l  2 hod,  7 – 25 °C

 Karate Zeon, Fusilade Forte a ostatné graminicídy, Salsa 75 WG, 
Galera jeseň, listové hnojivá,
 DAM 390

systémový s preventívnym 
a kuratívnym účinkom,
rastový regulačný účinok

• jesenná aplikácia: fómové černanie stoniek, podpora prezimovania, zvyšuje rýchlosť zakorenenia, zosilnenie 
koreňového krčku, intenzívny skracujúci účinok, 0,8 l (od BBCH 14),
• jarná aplikácia: silný fungicídny účinok proti fóme, intenzívnejšie vetvenie, podpora zakladania kvetných pupe-
ňov, znižovanie poliehania, 0,8 l (BBCH 31 – 59),
odporúčaná dávka vody je 100 – 400 l/ha

Mirador 
azoxystrobin 250 g/l,  
ADAMA Agriculture Slovensko spol. 
s r.o.
NOVINKA

●●● ●●● 1 l  2 hod.

 Mavrik Neo Formula,
repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

systémový, preventívny úči-
nok so silným green efektom

aplikácia max. x za vegetáciu, od začiatku do konca kvitnutia, aplikácia proti bielej hnilobe od BBCH 61 do BBCH 
69, proti černi repkovej od BBCH 61 do BBCH 80. 

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Mirador Uni 
azoxystrobin 125 g/l, difenoconazole 
125 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. 
s r.o.
NOVINKA

●●● 1 l  2 hod

 Mavrik Neo Formula,
repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

systémový, preventívny 
a kuratívny účinok s green 
efektom

aplikácia max. 1x za vegetáciu, od začiatku do konca kvitnutia, aplikácia proti bielej hnilobe od BBCH 61 do BBCH 
69

MV-Tebucol 
tebuconazole 250 g/l 
MV–servis, s. r. o.

●●● ●●● ●●● 1,0 l  2 hod.  nad 10 °C do 25 °C

 insekticídy, listové hnojivá
systémový účinok, morforegu-
lačný efekt

repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4 – 9 listov 
(BBCH 14 – 19) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69), silný fungicídny účinok, podporu vetvenia, spevnenie 
stoniek,
ďalšia účinnosť: alternária kapustová, verticíliové vädnutie, cylindrosporióza, fómová černanie stoniek

Norios 
azoxystrobin 250 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

●●● ●●● 1,0 l
maximálny počet aplikácii: 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 14 dní,
NORIOS aplikujte v pšenici vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 30-69) a v 
jačmeni vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59)

Acalux 250 EW 
tebuconazole 250 g/l 
MV–servis, s. r. o. 
NOVINKA

●●● ●●● ●●● 1,0 l  2 hod.  nad 10 °C do 25 °C

 insekticídy, listové hnojivá
systémový účinok, morforegu-
lačný efekt

repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4 – 9 listov 
(BBCH 14 – 19) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69), silný fungicídny účinok, podporu vetvenia, spevnenie 
stoniek,
ďalšia účinnosť: alternária kapustová, verticíliové vädnutie, cylindrosporióza, fómová černanie stoniek

Mystic 
tebuconazole 250 g/l

●●● ●●● 1,0 l  nad 10 °C,  do 25 °C,  2 hod.

 listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy,
 DAM 390

systémový účinok repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4 – 6 listov 
(BBCH 14 – 16) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69)

Orius 25 EW 
tebuconazole 250 g/l

●●● ●●● 1,0 l  nad 10 °C (morforeg.),  do 25 °C,  2 hod.

 listové hnojivá, insekticídy
systémový, s morforegulač-
ným účinkom, preventívny, 
kuratívny

proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe a černi repkovej ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia 
už na jeseň od štádia 4 – 6 listov dávkou 1 do l.ha–1 až do konca kvitnutia (BBCH 69), toto ošetrenie posilňuje 
aj tvorbu koreňov, zabráni predčasnému predlžovaciemu rastu a má pozitívny vplyv na prezimovanie porastov, a 
jar pri výške porastu 30 – 60 cm proti hubovým chorobám ošetrujte dávkou 1,0 l.ha–1, toto ošetrenie podporuje 
vetvenie, skrátenie stoniek a tým aj menšie riziko poliehania porastov, v období kvetu ošetrujte proti bielej hnilobe 
(Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej aj černi repkovej dávkou 1,0 l.ha–1. Toto ošetrenie má pozitívny vplyv na 
pevnosť šešúľ (zabráni ich napadnutiu) a zaistí ich rovnomerné dozrievanie.
maximálny počet ošetrení 2x,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, verticíliové vädnutie

Pictor 
boscalid 200 g/l, dimoxystrobin 200 g/l 
BASF Slovensko, 
spol. s r.o.

●●● ●●● ●●● 0,3 – 0,5 l  1 hod.,  do 25 °C

 insekticídy ((Vaztak Active + Gazelle pack), fungicídy, listové hnojivá,
˜ DAM 390

systémový, preventívny 
i kuratívny účinok

proti bielej hnilobe je možné aplikovať už v dobe krátko pred kvetom až do konca kvitnutia,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, čerň repková, verticíliové vädnutie

Phabia 300EC 
prothioconazole 300g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● 0,6 l  1 hod.,  7 – 25 °C

 fungicídy (napr. Tubosan, Turbosan, Intuity), insekticídy (napr. Mospi-
lan 20 SP, Mospilan Mizu 120 SL, Markate 50, Sumi-Alpha 5 EW), listové 
hnojivá,
 DAM 390

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

TM s účinnou látkou tebuconazole (Tubosan, Turbosan), alebo mandestrobin (Intuity) rieši všetky významné 
choroby repky,
efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe je v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu (BBCH 61 
-69),
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, múčnatka na repke, pleseň sivá, čerň repková, fómová hniloba,
zvýšenie pevnosti šešúľ
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vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Priori 
azoxystrobín 250g/l 
MV-servis, s.r.o

●●● ●●● 1,0 l

translaminárny, lokálne-systé-
mový účinok

aplikácia 2x za sezónu,
ošetrenie vykonajte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 60 – 69),
vedľajší účinok na pleseň sivú , čerň repkovú

Prosaro 250 EC 
prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 
125 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,75 l  1 hod.,  7 – 25 °C

 insekticídy Kestrel, Decis EW 50, listové hnojivá
 DAM 390

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

kompletná registrácia na všetky významné choroby repky,
efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza

Propulse 
prothioconazole 125 g/l, fluopyram 125 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,8 – 1,0 l

 insekticídy Kestrel, Decis EW 50, listové hnojivá
 DAM 390

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

kompletná registrácia na všetky významné choroby repky,
efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, múčnatka na repke, pleseň sivá, čerň repková, fómová hniloba,
zvýšenie pevnosti šešúľ

Protebo 
prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 
125 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● ●●● 0,75 l  1 hod.,  7 – 25 °C

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

aplikácia 2x za sezónu, dávka vody 200-400 l/ha,
proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov (BBCH 65),
proti fómovej hnilobe aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby,
proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia 
dokvitania (BBCH 67)

Protendo 300 EC 
prothioconazole 300g/l 
MV-servis,s.r.o.

●●● 0,6 l

repka ozimná 
repka jarná

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

TM Protendo combi kompletná registrácia na všetky významné choroby repky ,
efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, múčnatka na repke, pleseň sivá, čerň repková, fómová hniloba,
zvýšenie pevnosti šešúľ

Proton 
prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 
125 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. 
s r.o.

●●● ●●● ●●● ●●● 0,75 l  1 hod.,  7 – 25 °C

 Dinastia, Pirimor 50 WG, Mavrik Neo Formula, listové hnojivá,
 DAM 390

systémový, kuratívny, preven-
tívny účinok

kompletná registrácia na všetky významné choroby repky,
efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza

RWA Inspector 250 
tebuconazole 250 g/l 
RWA Slovakia spol. s r.o.
NOVINKA

●● ●●● ●●● ●●● 1,0 l  nad 10 °C,  do 25 °C,  2 hod.

 listové hnojivá, insekticídy,
 DAM 390

systémový, rastovo-regulačný 
efekt

aplikujte v poraste repky na jar do fázy samostatných pupeňov (druhotné kvetenstvá) viditeľných, ešte stále 
uzavretých BBCH 57, proti bielej hnilobe a černi repkovej aplikuje od fázy samostatných kvetných pupeňov 
(hlavného kvetenstva) viditeľných, ešte stále uzavretých, do fázy plného kvitnutia – 50% kvetov v hlavnom strapci 
otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 55 – 65), pri aplikácii v repke v podmienkach silného infekčného tlaku 
fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku, aplikujte v repke maximálne 2x počas vegetácie 
v TM s 200 – 400 l vody

Serenade ASO 
Bacillus subtilis kmeň QST 713, 13,96 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●● ●● ●● 2-4 l  3-4 hod.,  7 – 25 °C

pre vyššiu a spoľahlivú účinnosť sa odporúča použitie zmáčadla Mero® 
Stefes v dávke 1l/ha.
˜  insekticídy Kestrel, Decis EW 50, listové hnojivá, fungicídy Propulse, 
Tilmor, Prosaro

preventívny účinok

biologický prípravok, proti plesni sivej (Botrytis cinerea), bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a alternáriovej 
škvrnitosti (Alternaria spp.) ošetrujte od fázy 2 listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89).
proti fómovej hnilobe (Phoma lingam) ošetrujte: jesenná aplikácia v štádiu 4 – 9 listov (BBCH 14-19); jarná apliká-
cia od začiatku predlžovacieho rastu do tvorby kvetných pukov (BBCH 30 – 51),
uvedená účinnosť je dosahovaná prevažne pri preventívnej aplikácii a nižšom infekčnom tlaku chorôb

Simplia 
Azoxystrobin 250 g/l 
AM-AGRO s.r.o.

●●● ●●● 1,0 l optimálna účinnosť je dosiahnutá pri ošetrení ihneď pri zistení prvých príznakov choroby, resp. na začiatku infek-
cie, Ošetrujte od rastovej fázy prvých kvetov (BBCH 60) do konca kvitnutia (BBCH 69)

repka ozimná a repka jarná,
 listové hnojivá, insekticídy

translaminárny, systémový 
ochranný účinok aplikácia: max. 2x, interval medzi aplikáciami 21 dní, dávka vody 250-300 l/ha

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Sparta 200 EC 
tebuconazole 200 g/l 
FMC Agro Slovensko, spol. s r.o.

●●● ●●● 1,25 l  nad 10 °C (morforeg.),  do 25 °C,  2 hod.

 Atonik, Maxibor, NitroMagBos, Samppi, insekticídy,
 DAM 390

systémový s preventívnym 
a kuratívnym účinkom, rasto-
vo-regulačný efekt

po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného 
kvetu, keď je 50 – 60 % kvetov otvorených (biela hniloba, čerň repková), max. 2x za vegetáciu,
silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie

Starpro 430 SC 
tebuconazole 430 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

 ●●●   0,6 l  2 hod.
 nad 10 °C do 25 °C

  vedľajšia účinnosť na čerň repkovú, pleseň sivú aj fómové černanie stoniek,
fungicídny a morforegulačný účinok

Tebuflex 500  
tebuconazole 500 g/l 
Agro Aliance SK, s.r.o.
NOVINKA

●●● ●●● ●●● 0,5 l aplikovať pri teplotách nad 12 °C

systémový s preventívnym 
a kuratívnym účinkom

Aplikácia na jar (prvé ošetrenie) 
Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení prvých príznakov ochorení, od fázy začiatku predlžo-
vania byle do fázy - samostatných kvetných pupeňov (hlavné kvetenstvo, BBCH 30-55), alebo vo fáze kvitnutia 
(BBCH 61-68).
Aplikácia na jeseň a jar (dve ošetrenia) 
Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení prvých príznakov ochorení. Prvé ošetrenie (v dávke 
0,4 l/ha) vykonajte na jeseň vo fáze prvého až ôsmeho listu (BBCH 11-18). Druhé ošetrenie (v dávke 0,5 l/ha) 
by sa malo uskutočňovať na jar vo fáze viditeľného predĺženia druhého internódia do konca predlžovania rastu 
stonky (BBCH 32-39).
Použitie prípravku Tebuflex 500 zabraňuje nadmernému rastu rastlín (obmedzenie rastu predlžovania hlavného 
výhonku), tým zlepšuje tvar repky olejnej. Ošetrené zelené časti neskrmovať.

Tebusha 25 % EW 
tebuconazole 250 g/l 
Sharda Europe b.v.b.a.

●●● ●●● ●●● 1,0 l  2 hod.  nad 10 °C do 25 °C

Helios 480 EC(0,8 l/ha + Desha 2,5 EC 0,2 l/ha),
 DAM 390

systémový, rastovo-regulačný 
efekt

na jar do fázy samostatných pupeňov (druhotné kvetenstvá) viditeľných, ešte stále uzavretých BBCH 57,
proti bielej hnilobe a černi repkovej aplikuje prípravok od fázy samostatných kvetných pupeňov (hlavného kveten-
stva) viditeľných, ešte stále uzavretých, do fázy plného kvitnutia – 50% kvetov v hlavnom strapci otvorených, staré 
petaly opadávajú (BBCH 55 – 65)

Tilmor 
prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 
160 g/l 
Bayer, spol. s r. o.

●●● ●● ●● ●● 0,8 l  1 hod.,  7 – 25 °C

 insekticídy Kestrel, Decis EW 50, listové hnojivá
 DAM 390

systémový, preventívny 
a kuratívny účinok, rastovo – 
regulačný efekt

optimálny morforegulačný efekt: vyššie nasadenie pukov bočných vetiev, zvýšenie percenta prezimovaných 
rastlín, zahustenie riedkych porastov, ochrana proti poľahnutiu,
• jesenná aplikácia od 2. listu do 6.listu (BBCH 12 – 16),
• na jar vykonávajte aplikáciu po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia,
v prípade silného infekčného tlaku chorôb odporúčame použiť dávku 1,0 l/ha,
registrácia aj do jarnej repky a horčice

Toprex 
paclobutrazol 125 g, difenoconazole 250 g 
Syngenta Slovakia s. r. o.

●●● 0,35 l nad 7 °C, 2 hod

Karate Zeon, Fusilade Forte a ostatné graminicídy,
 DAM 390 iba v množstve 10 l /ha má dobrý synergický účinok (podob-
ne aj s 10 kg močoviny)

systémový s preventívnym 
a kuratívnym účinkom,
rastový regulačný účinok

• jarná aplikácia: podpora na jar: silný fungicídny účinok proti fóme, intenzívnejšie vetvenie, podpora zakladania 
kvetných pupeňov, znižovanie poliehania, synchronizácia kvitnutia,
0,35 l (BBCH 31 – 55),
odporúčaná dávka vody je 100 – 400 l/ha

Tubosan 
tebuconazole 250 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o.

●●● ●●● 1,0 l  2 hod.  nad 10 °C do 25 °C

 insekticídy (napr. Mospilan 20 SP, Mospilan Mizu 120 SL, Markate 50, 
Sumi-Alpha 5 EW), fungicídy (Phabia 300 EC, Intuity), listové hnojivá
 DAM 390

systémový s morforegulač-
ným účinkom, preventívny, 
kuratívny

počas vegetácie prípravok  aplikujte v repke ozimnej maximálne 2-krát. Interval medzi postrekmi je 21 dní. Dávka 
vody 200-400 l/ha.
fómové černanie stoniek (Phoma lingam): 
- prípravok na jeseň aplikujte v štádiu 4 až 8 listov, t.j. cca do polovice októbra, 
- na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do začiatku kvitnutia (BBCH 14 - 59), najlepšie pred objavením sa vrcholo-
vého pupeňa,
biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), čerň repková (Alternaria brassicae): 
- prípravok aplikujte od fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, ešte stále uzavretých najlepšie však v 
dobe plného kvetu, keď je 50 % kvetov otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby (BBCH 55 – 65)



Fungicídy
38

39
R

egulátory rastu, vývoja a pom
ocné prípravky

3939

vhodný prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca

fómové černanie 
stoniek

biela hni-
loba pleseň sivá čerň repková aplikačná dávka

(na 1 ha) doplňujúce informácie

účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka) spôsob účinku vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby

Turbosan 
tebuconazole 430 g/l 
Sumi Agro Czech s. r. o. 
NOVINKA

●●● ●●● 0,6 l  2 hod.  nad 10 °C do 25 °C

 insekticídy (napr. Mospilan 20 SP, Mospilan Mizu 120 SL, Markate 50, 
Sumi-Alpha 5 EW), fungicídy (Phabia 300 EC, Intuity), listové hnojivá
 DAM 390

systémový s morforegulač-
ným účinkom, preventívny, 
kuratívny

fómové černanie stoniek (Phoma lingam): 
- prípravok na jeseň aplikujte v štádiu 4 až 8 listov (BBCH 14 – 18), 
- na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa,
biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), čerň repková (Alternaria brassicae): 
- prípravok aplikujte od fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, ešte stále uzavretých najlepšie však v 
dobe plného kvetu, keď je 50 % kvetov otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby (BBCH 55 – 65)

chemický prípravok,
účinná látka,

registant alebo zástupca
termín aplikácie – vývojová fáza rastliny aplikačná dávka

(na 1 ha)
doplňujúce informácie

spôsob účinku

Adaptic 
síran amónny 190 g/l, polyacrilamide 11,3 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva, predovšetkým herbicídne 
ošetrovanie strnísk

0,2 – 0,5 l, max 0,5 % konc.v TM 
s prípravkom Glyfogan Super 

1,5 – 5 l/ha

adjuvant k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii, 
rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu, upravuje kvalitu 
tvrdej vody a optimalizuje pH postrekovej kvapaliny,

Agrovital 
96,0 % pinolene 
ASRA, spol. s r.o.,

podľa pesticídu a hnojiva ku ktorému sa pridáva 0,07 – 1,4 l

adjuvant podporuje a predlžuje účinnosť pesticídov a chráni ich pred odparom a zmyvom dažďom, 
v koncentrácii 0,07 % poskytuje zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového 
napätia postrekových kvapalín, v koncentrácii 0,14 % poskytuje zníženie úletu postreku, zvýšenie 
odolnosti proti dažďu, registrovaný v TM so všetkými pesticídmi.

Agrostim TRA 
1-triacontanol 2g/l, ethoxylované estery mastných 
kyselín 20 g/l, estery kyseliny benzoovej 1g/l 
ASRA, spol. s r.o.,

- vo fáze 4-6 listov, skoro na jar (urýchlenie regenerácie), na začiatku 
kvitnutia, 3 týždne pred zberom 0,1 l

výživové aditívum,
na jeseň vo fáze 4-6 listov má priaznivý vplyv na tvorbu koreňov a lepšie prezimovanie,
prvá aplikácia skoro na jar v TM s insekticídmi alebo s hnojivom DAM,
aplikácia na začiatku kvetu zvyšuje odolnosť proti napadnutiu porastu byľomorom, zlepšuje opelenie 
a násadu šešúľ.

AlgaFix 
živé riasy Scenedesmus obtisausculus, makro a micro 
prvky a kultúra obsahujúca rastlinné hormóny 
MV–servis, s. r. o.

na ošetrenie listov a rastlín v intenzívnych fázach rastlinnej vegetácie 
(primárny rast stonky, kvitnutie, dozrievanie, atď.) 1 l max konc.0,5% rastlinné hormóny produkované zelenými riasami stimulujú rastliny ku koordinovanému a harmonic-

kému rastu všetkých orgánov, sú to živé riasy

Amalgerol Premium 
rastlinné výťažky, minerálne destiláty, bylinné výťažky, 
exktrakty z morských rias 
ISAS SK s. r. o.

pred sejbou zapracovať do pôdy,
– na jeseň spolu s fungicídom,
– na jar spolu s insekticídom, alebo fungicídom (alebo samostatne),
–neodporúčame miešať s hnojivom DAM 390

5,0 l
pri aplikácii na strnisko, alebo pred sejbou, napomáha rozkladu pozberových zvyškov,
pri aplikácii na list na jeseň pomáha lepšiemu prezimovaniu repky,
na jar aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju uskutočniť spoločne s insekticídom.

Amcel 
chlormequat chlorid 750 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

fáza 4 – 6 listov repky 2,0 l
aplikuje sa na zvýšenie zimuvzdornosti, BBCH 15 – 17, ešte pred začiatkom predlžovania bylí, pre 
posilnenie regulačného efektu s fungicídnym zásahom proti fómovej hnilobe sa odporúča TM s uč. 
látkou tebuconazole.

Asahi SL 
ONP-Na 2 g/l, PNP-Na 3 g/l, 5-NG-Na 1 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

30 – 32
(zelená ružica až začiatok predlžovacieho rastu),
61 – 69
(začiatok kvetu alebo do kvetu)

0,6 l

1. aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju uskutočniť spoločne s insekticídom proti kryto-
nosom alebo hnojivom DAM,
2. aplikácia na začiatku kvetu zvyšuje odolnosť proti napadnutiu porastu byľomorom, zlepšuje opele-
nie a násadu šešúľ, možno kombinovať s insekticídom a fungicídmi.

Atonik 
ONP-Na 2 g/l, PNP-Na 3 g/l, 5-NG-Na 1 g/l 
UPL Slovakia s. r. o.

30 – 32
(zelená ružica až začiatok predlžovacieho rastu),
61 – 69
(začiatok kvetu alebo do kvetu)

0,6 l

1. aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju uskutočniť spoločne s insekticídom proti kryto-
nosom alebo hnojivom DAM,
2. aplikácia na začiatku kvetu zvyšuje odolnosť proti napadnutiu porastu byľomorom, zlepšuje opele-
nie a násadu šešúľ, možno kombinovať s insekticídom a fungicídmi.

BackRow 
základový olej 522 g/l 
SUMI AGRO CZECH s. r. o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva, predovšetkým v TM s preemer-
gentnými a EPOST herbicídmi

0,2 l na jeseň
0,4 l na jar

adjuvant určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženiu úletu pri aplikácii, rovnomer-
nému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšeniu adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. 

Bactil soil 
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, vo forme 
endospór 
AM – AGRO s. r. o.

pozberové zvyšky všetkých druhov plodín (slama, rozdrvené kôrovie, 
strnisko) v prvom roku 2 l 

v nasledujúcich rokoch 1-1,5 l

urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, zlepšuje štruktúru pôdy, obnovuje bakteriálny život v pôde, 
ozdravuje pôdu,
obohacuje pôdu o humus a sprístupňuje živiny

Bio PH Control 
kyselina fosforečná 615 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

všetky plodiny, 
TM s povolenými prípravkami na ochranu rastlín,
zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny – úprava pH

0,15 – 0,2 lit.
znižuje pH postrekovej kvapaliny, upravuje tvrdosť vody, obsahuje zmáčadlo, zabraňuje tvorbe 
usadenín v postrekovači, 
zlepšuje prienik mikroelementov do rastliny

Celstar 750 SL 
chlormequat chloride 750 g/l  
Agro Aliance SK, s.r.o.
NOVINKA

rastliny majú 5 až 6 pravých listov BBCH 15-16 2 l

na zvýšenie zimuvzdornosti aplikujte keď rastliny majú 5 až 6 pravých listov BBCH 15-16, počet 
rastlín sa blíži k počtu 80-100/m2, a výška rastlín (vzpriamené listy) ja 15-20 cm ale ešte vždy pred 
začiatkom predlžovania stonky,
na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo (GONDOR)

Ozimná repka – regulátory rastu, vývoja a pomocné rastlinné prípravky
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chemický prípravok,
účinná látka,

registant alebo zástupca
termín aplikácie – vývojová fáza rastliny aplikačná dávka

(na 1 ha)
doplňujúce informácie

spôsob účinku

Dirigent 
difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

morforegulácia rastu od 4 listov do konca jesennej vegetácie. Pri jarnej 
aplikácií ošetrujte od rastovej fázy (1. internódium viditeľné) do rastovej 
fázy (prvé korunné lupienky
viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté)   Zároveň účinkuje aj proti 
fóme. 

0,8 l
TM s graminicídmi, (Agil 100 EC), insekticídmi napr. Dinastia, Pirimor 50 WG alebo Mavrik neo 
formula,
v priebehu sezóny ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).

Elastiq Gold 
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o

3 – 4 týždne pred očakávaným termínom zberu (BBCH 81) 0,8 – 1,0 l

obmedzenie predzberových a zberových strát,
šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena „U“ 
alebo „V“ bez ich prasknutia,
pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s CLINIC TF

Elastiq Ultra 
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

3 – 4 týždne pred očakávaným termínom zberu (BBCH 81) 0,8 – 1,0 l

obmedzenie predzberových a zberových strát,
šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena „U“ 
alebo „V“ bez ich prasknutia,
pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s CLINIC TF

ExelGrow 
organický uhlík 11,1 % + komplex biologicky aktívnych 
látok 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
NOVINKA

termín aplikácie:
- 0,5 l/ha jarná regenerácia (regenerácia po jarných mrazoch, 

zvýšenie fotosyntézy a rastu)
- 0,5 l/ha vo fáze zelených púčikov (lepšia regenerácia po insekti-

cídnych zásahoch, redukcia opadu kvetov a zlepšenie nasadenia 
šešúľ) 

0,5- 1 l

ExelGrow je prírodný produkt na báze fermentovaných morských rias Ascophyllum nodosum, ktorý 
podporuje rast a vývoj plodín,
zvyšuje príjem dusíka rastlinami,
aplikáciu odporúčame, keď plodina vstupuje do fázy rastu alebo vývoja nových orgánov, napríklad 
pri zakoreňovaní priesad alebo po vzchádzaní, obnovení rastu po zime, tvorbe kvetov alebo vývoji 
plodov,
zabraňuje škodám spôsobeným abiotickým stresom, preto odporúčame jeho aplikáciu pred jarnými 
mrazmi, obdobím sucha v lete, prípadne v období aplikácie herbicídov

Glyfin 
alkoxylovaný alkohol 
AM – AGRO s. r. o.

zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny 50 ml
kombinácia s herbicídmi na báze glyfosátov, inými postemergentými herbicídmi a insekticídmi,
ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prostriedok miešaný,
minimálne množstvo vody 100 l/ha

Gondor 
lecitín 495 g/kg 
Agro Aliance SK, s. r. o.

podľa herbicídu a regulátoru rastu ku ktorému sa pridáva 0,25 – 0,4 l (maximálna koncen-
trácia 0,25%)

adjuvant zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu aplikovaných 
pesticídov, znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi, umožňuje nahradiť protiúletové 
trysky

Grounded 
732 g/l rafinovaný parafínový olej, alifatické hydro-
karbony, hexahydrické alkohol ethoxyláty, C 18-C 20 
mastné kyseliny 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva, predovšetkým v TM s preemer-
gentnými a EPOST herbicídmi 0,2 – 0,4 l

adjuvant určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženiu úletu pri aplikácii, rovno-
mernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšeniu adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. 
Znižuje riziko poškodenia plodiny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým herbicídov 
s pôdnym účinkom (pendimethalin, flufenacet, clomazone, metazachlor, dimetachlor, linuron, S-meto-
lachlor, metribuzin, metamitron, terbuthylazine, diflufenican, ethofunesate, mesotrione, aclonifen).

Kelpak 
extrakt Eclonia maxima 33,26 % 
BioActiv

2,0 + 2,0 l (DA)

1. aplikácia ihneď po prezimovaní v štádiu minimálne 3 – 5 listov,
2. aplikácia o 3 týždne v štádiu tvorby kvetných pukov,
V žiadnom prípade neaplikujte na jeseň!
stimulácia úrody; ovplyvňuje rast a vývoj koreňového systému rastlín, semien, zvyšuje úrodu a jej 
kvalitu (obsah oleja)

Mesh 
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l 
UPL Slovakia s. r. o.
NOVINKA

3 – 4 týždne pred očakávaným termínom zberu (BBCH 81) 0,8 – 1,0 l
obmedzenie predzberových a zberových strát,
šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena „U“ 
alebo „V“ bez ich prasknutia, pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s CLINIC TF

MV-CEL 750 
chlormequat 65 % 
MV–servis, s. r. o.

fáza 4 – 6 listov repky 5,0 – 6,5 l

aplikuje sa do konca septembra, keď rastliny majú 5 – 7 pravých listov (BBCH 15 – 17), počet rastlín 
sa blíži k počtu 80 – 100 na m² a výška rastlín (vzpriamené listy) predstavuje 15 – 20 cm, ale ešte 
vždy pred začiatkom predlžovania bylí, na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej 
kvapaliny zmáčadlo, pre posilnenie regulačného efektu s fungicídnym zásahom proti fómovej hnilobe 
sa odporúča TM s uč. látkou tebuconazole, pri jarnej aplikácii zvyšuje vitalitu a odolnosť repky proti 
poliehaniu.

chemický prípravok,
účinná látka,

registant alebo zástupca
termín aplikácie – vývojová fáza rastliny aplikačná dávka

(na 1 ha)
doplňujúce informácie

spôsob účinku

Orius 25 EW 
tebuconazole 250 g/l

aplikujte od fázy 4 – 5 listov v dávke 0,5 l/ha, pri každom ďalšom liste 
zvýšte dávku o 0,1 l/ha pričom je potrebné dodržať max. dávku na 
jeseň 1 l/ha

morforegulačný účinok, systémo-
vý a kuratívny fungicídny účinok 

v dávke 1,0 l

na jeseň: podporuje skrátenie stonky, zabráni predlžovaciemu rastu, zosilňuje koreňový systém, 
vyššia tvorba zásobných rastlín, lepšie prezimovanie,
odporúčame TM s akcelerátorom systémových fungicídov Velocity v dávke 0,2 – 0,3 l/ha.

Pinus 
pinolene 96 % 
RWA Slovakia spol. s r. o.

aplikujte v čase, keď polovica šešúľ prešla z tmavozelenej na svetlo 
zelenú farbu, t. j. približne 3 – 4 týždne pred zberom, 
najneskorší termín aplikácie je v čase, keď sú struky žlté, ale ešte 
pružné

0,7 l obmedzenie predzberových a zberových strát,
pozemky silne zaburinené odporúčame ošetriť v kombinácii s glyfosátom

Prefin 
polyether-polydimethylsiloxan-copolymer 47,5 % 
AM – AGRO s. r. o.

zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

150 ml TM s preemergentne 
používanými herbicídmi
80 – 100 ml TM so skoro 

postemergentne používanými 
herbicídmi

aplikácia max. 1x za rok,
aplikujte v kombinácii so všetkými typmi autorizovaných preemergentných a skoro postemergentných 
herbicídov

Protifert LMW 8% 
50% org. hmota, 8% org. dusík, 50% aminokyselín 
celkových, 26% org. uhlík 
ASRA, spol. s r.o.

plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby zvýšeného 
príjmu a energie (rýchly vegetatívny rast, formovanie kvetov a púčikov, 
diferenciácia, nasadzovanie plodov, klasenie, atď.), ďalej v stresových 
situáciách ako sú: nedostatok živín, sucho, nízke teploty, mráz alebo 
ľadovec, pri aplikácii postemergentných herbicídov, atď.

3,0 – 5,0 l regulácia výživy, biostimulácia, antistresové pôsobenie,
zmáčavý účinok, aktivácia pôdy; aplikácia listová (prednostne), na pôdu a závlahou

Retabella 750 SL 
chlormequat 750 g/l 
BELBA PLUS, s.r.o.

aplikujete vo fáze 4-6 listov (BBCH 15-16) 2,0 l

aplikuje sa do konca septembra, keď rastliny majú 5 – 7 pravých listov (BBCH 15 – 17), počet rastlín 
sa blíži k počtu 80 – 100 na m² a výška rastlín (vzpriamené listy) predstavuje 15 – 20 cm, ale ešte 
vždy pred začiatkom predlžovania stoniek, na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej 
kvapaliny zmáčadlo

Retacel Extra R 
chlormequat 65 % 
MV–servis, s. r. o.

fáza 4 – 6 listov repky 5,0 – 6,5 l

aplikuje sa do konca septembra, keď rastliny majú 5 – 7 pravých listov (BBCH 15 – 17), počet rastlín 
sa blíži k počtu 80 – 100 na m² a výška rastlín (vzpriamené listy) predstavuje 15 – 20 cm, ale ešte 
vždy pred začiatkom predlžovania bylí, na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej 
kvapaliny zmáčadlo, pre posilnenie regulačného efektu s fungicídnym zásahom proti fómovej hnilobe 
sa odporúča TM s uč. látkou tebuconazole, pri jarnej aplikácii zvyšuje vitalitu a odolnosť repky proti 
poliehaniu.

Rollwet 
832 g/l block copolymer of etylene oxide and propylene 
oxide, 204 g/l polyalkylene oxid modified heptamethyl 
trisiloxane 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva 0,1 – 0,4 l

adjuvant je určený pre zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovno-
mernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým 
kontaktných fungicídov, prípravkov na báze sulfonylmočovín (metsulfuron-methyl, tribenuron-methyl, 
nicosulfuron, rimsulfuron, thifensulfuron), kontaktných fungicídov, napr. captan, chlorothalonil, folpet 
atď. a graminicídov, hlavne za stresových podmienok (sucho, chlad)

Tonivit 
GA 142 – fi ltrát z morskej riasy, ascophyllum nodosum 
P (P2O5) 13 %, K (K2O) 5 % 
UPL Slovakia s. r. o.

4 – 8 listov repky 1,0 l
na aktiváciu rastu a aktivity koreňového systému repky ozimnej v jesennom období, pri aplikácii na 
pôdu aktivuje minerálnu výživu mladých rastlín v počiatočných fázach vývinu, kompatibilný s najbež-
nejšími pesticídmi a bežne používanými hnojivami (okrem hnojív na báze vápniku)

Toprex 
difenoconazole 250 g/l, paclobutrazol 125 g/l 
Syngenta Slovakia s. r. o.

BBCH 31 – 55 0,35 l

ošetrenie repky proti fómovej hnilobe repky vykonajte preventívne, najneskôr pri zistení príznakov 
napadnutia od rastovej fázy, kedy je 1. internódium viditeľné, do rastovej fázy, kedy sú samostatné 
kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) viditeľné, ale stále uzavreté (BBCH 31 – 55), ošetrením sa 
zároveň reguluje rast rastlín a chráni porast proti poliehaniu

Silwet Gold 
heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 
80%, allyloxypolyethylenglycol 20% 
Agro Aliance SK, s.r.o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva 0,01 – 0,15 % 
(max. 0,3 l/ha, zvyčajne 0,1 l/ha) 

pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou, zvyšuje 
zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny fungicídov a insekticídov a morforegulátorov (s výnim-
kou prípravkov na báze CCC), zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov 
a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy, možno aplikovať pozemne aj 
letecky
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Silwet Star 
heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 
80%, allyloxypolyethylenglycol 20% 
UPL Slovakia s. r. o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva 0,01 – 0,15 % 
(max. 0,3 l/ha, zvyčajne 0,1 l/ha)

pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou, zvyšuje 
zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny fungicídov a insekticídov a morforegulátorov (s výnim-
kou prípravkov na báze CCC), zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov 
a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy, možno aplikovať pozemne aj 
letecky

Simveris 
metconazole 60 g/l 
Corteva Agriscience

je potrebné, aby bola repka ošetrená vo fáze 4 - 6 listov 0,7 – 1,2 l
max.:1,5 l

širokospektrálny fungicíd s výborným morforegulačným účinkom, ktorý je potrebný predovšetkým k 
zabráneniu jesenného prerastania repky,
zabezpečí nadpriemerný účinok na choroby, predovšetkým na Phoma lingam

Spartan 
500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate 
SUMI AGRO CZECH s. r. o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva 0,1 – 0,15 % s POCH

Spartan je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a priľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošet-
rené rastliny, zvyšuje distribúciu a vstrebanie postrekového prípravku, zvyšuje odolnosť aplikačnej 
kvapaliny proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť 
pesticídov, podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný pre rastliny.

Tegoplant SPU 
polyether-polymethylsiloxan-copolymer 1020 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

zlepšenie zmáčateľnosti a pokryvnosti aplikačnou kvapalinou 125 – 300 ml

neionické zmáčadlo TEGOPLANT SPU zabezpečuje rovnomernú redistribúciu postrekovej kvapaliny 
na postrekovanom povrchu nezávisle od tvaru postrekovaného povrchu, pôsobí horizontálne, verti-
kálne a aj hĺbkovo do štruktúry porastu,
ochranná doba: riadi sa prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je kombinovaný

Toil 
836 g/l metylester repkového oleja  
SUMI AGRO CZECH s. r. o.

podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa pridáva 0,5 %

adjuvant na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín 
a zvýšenie biologickej účinnosti a zníženie úletu,
významne zvyšuje účinok fungicídov (predovšetkým systémových), inskticídov a regulátorov rastu na 
báze CCC a trinexapac-etylu.

Unicum PRO 
min. 100 g/l abiesetíny 
ASRA spol. s r.o.

1. štádium 4 – 6 listov (BBCH 14 – 16),
2. v priebehu butonizácie (BBCH 50 – 53),
3. po odkvitnutí (BBCH 69 – 71)

0,25 l/ ha v 200 – 300 l vody

biologický stimulátor rastu a imunity rastlín, regenerácia poškodených plodín, zvýšenie kvality 
produktov a zníženie zberových strát, podpora účinku fungicídov, stimulácia vitality rastlín, posilnenie 
obranných mechanizmov proti negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (sucho, mráz, škodcovia, 
chemický stres a i.).

Velocity 
771,5 g/l metylester repkového oleja, 105,9 g/l poly-
éter-polymetylsilaxan-kopolymér 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva 0,2 – 0,5 l

adjuvant na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín 
a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým systémových fungicídov (azoly, strobiluríny, 
boscalid, prochloraz),
významne tiež zvyšuje účinok regulátorov rastu na báze CCC a trinexapac-etylu.

Chemický prípravok,
účinná látka,

registrant alebo zástupca
Termín aplikácie – vývojová fáza rastliny Aplikačná dávka

(na 1 ha)
Doplňujúce informácie

spôsob účinku

Adaptic 
síran amónny 190 g/l, polyacrilamide 11,3 g/l 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

v termíne cca 14 dní pred predpokladaným zberom (šešule je ešte mož-
né ohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)

uľahčenie zberu:
0,75 – 1,0 l v TM s 3,0 – 4,0 l 
Glyfoganu Super v 200 – 300 

l vody

pre uľahčenie zberu zaburinených porastov,
len pozemný postrek,
obmedzenie predzberových a zberových strát,
zníženie úletu, optimalizácia pH postrekovej kvapaliny a neutralizácia vplyvu tvrdej vody.

AgraStick 
syntetický latex 450 g/l, alkyl-phenyl-hydroxy-polyoxy-
ethylene 100 g/l 
MV–servis, s. r. o.

aplikujte v čase, keď polovica šešúľ prešla z tmavozelenej na svetlozele-
nú farbu, kedy sú pružné, t. j. približne 3 – 4 týždne pred zberom

0,5 – 1 l od BBCH 79 do BBCH 
89

obmedzenie predzberových a zberových strát
Pri zaburinených porastoch je možné kombinovať v dávke 0,5 – 0,6 l/ha s desikantami a s príprav-
kami na báze glyfosátu napr. Roundup Fex, Roundup Rapid

SuperAgrovital 
Super-pinolene 96 % 
ASRA, spol. s r. o.

aplikujte v čase, keď polovica šešúľ prešla z tmavozelenej na svetlo 
zelenú farbu, t. j. približne 3 – 4 týždne pred zberom 0,5 l

obmedzenie predzberových a zberových strát, pôsobením UV žiarenia a vzduchu polymerizuje, 
vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej živice, pozemky silne zaburinené odporúčame 
ošetriť SuperAgrovitalom v kombinácii s glyfosátom.

Barclay Gallup HI-AKTIV® 
490 g/l glyphosate 
Sumi Agro Czech s. r. o.

predzberová aplikácia
vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast, 14 dní pred 
zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%

2,9 l obmedzenie predzberových a zberových strát

Clinic TF 
glyphosate 360 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny
 

4,0 l
 

predzberová aplikácia,
ochranná doba: 14 dní

Gallup Super 360® 
360 g/l glyphosate 
Sumi Agro Czech s. r. o.

predzberová aplikácia, vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci 
porast, 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30% 3,0 - 4,0 l obmedzenie predzberových a zberových strát

Elastiq GOLD 
karboxyl. styrén butadién kopolymér 455,5 g/l 
Agro Aliance SK, s. r. o.

3 – 4 týždne pred očakávaným termínom zberu (BBCH 81) 0,8 – 1,0 l

obmedzenie predzberových a zberových strát,
šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena 
„U“ alebo „V“ bez ich prasknutia, pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s Kaputom 
Harvest

Elastiq Ultra 
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l 
AM – AGRO s. r. o.

3 – 4 týždne pred očakávaným termínom zberu (BBCH 81) 0,8 – 1,0 l obmedzenie predzberových a zberových strát,
pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s CLINIC TF

Flexi 
472,2 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer 
Sumi Agro Czech s.r.o

3 – 4 týždne pred zberom 0,5 – 1,0 l
dávka vody 100 – 400 l

určený na odmedzenie predzberových a zberových strát, zabraňuje samovoľnému praskaniu šešúľ 
pri dozrievaní, aplikácia v kombinácií s prípravkami na báze glyphosate – napríklad Gallup Super 
360, Barclay Gallup Hi-Aktiv

Glyfogan Super 
360 g/l glyphosate (480 g/l IPA) 
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

v termíne cca. 14 dní pred predpokladaným zberom
(šešule je ešte možné ohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, 
semená sú už čierne)

3,0 – 4,0 s dávkou vody 200 – 
250 l, možné pridať Adaptic 

v dávke 0,75 – 1,0 l

pre uľahčenie zberu zaburinených porastov,
len pozemný postrek,
obmedzenie predzberových a zberových strát,
zníženie úletu, optimalizácia pH postrekovej kvapaliny a neutralizácia vplyvu tvrdej vody.

Kapazin 
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA) 
UPL Slovakia s.r.o.

2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru písme-
na „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)

3,0 – 4,0 l s dávkou vody max 
200 – 250 l

možné pridať MESH v dávke 
0,8 – 1,0 l

likvidácia prerastených burín,
regulácia dozrievania,
možnosť aplikácie spolu s prípravkom MESH na obmedzenie predzberových a zberových strát

Kaput Harvest TF 
486 g/l glyphosate-IPA 
Agro Aliance SK, s. r. o.

ošetrujte nepoľahnuté plodiny pred zberom 14 – 12 dní. 4,0 l s dávkou vody 100 – 250 l Aplikujte v dobe, keď je vlhkosť semien menej ako 30 %.

Ozimná repka – predzberová aplikácia
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Ochrana porastov repky je 
komplikovaná rezistenciou, 
zákazmi účinných látok i škodcami 
na Slovensku, rovnako ako v Česku, v posledných rokoch stúpa význam skočky repkovej (Psylliodes 
chrysocephala) pre narastajúci výskyt tohto škodcu v ostatných rokoch. V rámci českého a slovenského 
územia boli problémy so skočkou najskôr zaznamenané v Čechách, neskôr na Morave a v poslednej 
dobe aj na Slovensku. na jar sa ukáže, aká bola úspešná ochrana porastov proti tomuto škodcovi na 
jeseň. Ukážu to počty lariev v rastlinách. rýchlo sa začnú v porastoch objavovať tiež prví krytonosi 
a to dva druhy: k. štvorzubý a k. repkový (Ceutorhynchus pallidactylus a C. napi). Migrácie budú 
zrejme začínať skôr a budú roztiahnuté. Zvýšila sa aj početnosť škodcov v posledných rokoch. 
Z hľadiska ochrany ide o priťažujúce skutočnosti. dúfajme, že aspoň výskyty blyskáčika repkového 
(Brassicogethes aeneus) nevzrastú, pretože by nebolo ľahké vzhľadom na ich rezistenciu kontrolovať 
v porastoch ich výskyt.

Skočka repková

populácie skočky repkovej 
vyskytujúcich sa na poli prežívajú 
zimu v troch vývojových štádiách. 
Určitú časť roku, približne od 
konca septembra do začiatku 
apríla, sa v poraste repky napad-
nutým týmto škodcom môžeme 
stretnúť s dospelcami, vajíčkami 
a larvami súčasne. pomer zastúpe-
nia jednotlivých vývojových štádií 
sa v priebehu uvedeného obdo-
bia samozrejme mení. najprv sú 
najpočetnejšou skupinou dospelci 
(september, október), neskoršie 
larvy (približne od novembra až 
do jari). Samičky schopné klásť 
vajíčka (príčina zvyšujúceho sa 
napadnutia rastlín) sa v poraste 
vyskytujú nielen na jeseň (kla-
denie vajíčok začína koncom 
septembra), ale tiež v zime, 
začiatkom jari a na jar vždy, keď 
sa oteplí natoľko, aby sa aktivo-
vali. Komplikáciám vyplývajúcim 
zo spôsobu správania sa skočky 
repkovej a postupnému nárastu 
počtu lariev v rastlinách počas 
jesene, v teplých obdobiach zimy 
a na začiatku jari sa dá zabrániť 
účinne jedine tím, že sa dospelci 
z porastu odstránia (respektíve 
zníži sa ich počet pod nebezpečnú 
hodnotu) účinným zásahom na 
začiatku obdobia kladenia vají-
čok. Zásah, ktorý sa obvykle proti 

skočkám robí s cieľom zachrániť 
vzchádzajúce porasty (začiatok 
septembra), ktorý je dôležitý 
a opodstatnený a pestovatelia ho 
majú zažitý, nemá ale z hľadiska 
vplyvu na počet lariev v rastli-
nách veľký význam. Veľa imág sa 
dostáva do porastov totiž neskor-
šie (migrujú dlho) a aj po tomto 
zásahu. ak chceme predísť prob-
lémom s larvami, musí sa apliká-

cia urobiť na začiatku poslednej 
dekády septembra (v teplých 
oblastiach v polovici septembra).

Rezistencia, prístup 
v ochrane porastov

I keď ide o larvy, zásah sme-
rujeme proti dospelcom. Teda 
musíme vedieť ich citlivosť 
k registrovaným insekticídom. 
registrované sú pyretroidy 

(cypermethrin, deltamethrin, 
gamma ‑cyhalothrin, lambda‑
‑cyhalothrin, zeta ‑cypermethrin). 
aktuálne výsledky testova-
nia skočky repkovej na citlivosť 
k pyretroidom v Čr (pre Slovensko 
dáta zatiaľ nemáme), pri ktorých 
sa ako referenčná látka používa 
lambda ‑cyhalothrin sú zhrnuté 
v obrazovej prílohe. Z výsled-
kov je zrejmé, že pri pomerne 
vysokom podiele populácií, časť 
jedincov prítomných v porastoch 
postreky pyretroidom prežije. 
To platí pre Českú republiku. na 
Slovensku je situácia o niečo lep-
šia, avšak nie je možné sa na 
to spoliehať. Jedinci, ktorí preží-
vajú postrek, sú lepšie vybavení 
(rezistencia vďaka enzymatickej 
výbave). V poraste po prvej pyre-
troidnej aplikácii teda zostávajú 
prežívajúci jedinci. S druhým 
postrekom (na začiatku kladenia 
vajíčok, druhá polovica septem-
bra) ideme proti populácii, ktorá 
je viac vyselektovaná (prvým 
postrekom) a je teda viac odolná 
– rezistentná. nie nevýznamná 
časť pestovateľov v Čr na jeseň 
2021 opakovane zasahovala proti 
uvedeným škodcom. Každá ďalšia 
aplikácia je ale na základe vyš-
šie popísaných skutočností menej 
účinná a selektuje populáciu sme-
rom k vyššej rezistencii. 

Samička skočky repkovej pripravená na kladenie vajíčok má telo 
buď sčasti alebo úplne vyplnené vajíčkami. 
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K rozmnožovaniu sú pritom 
pripustení len tí jedinci, ktorí 
postreky prežívajú. Ich potomstvo 
(teraz ide o larvy v rastlinách) bude 
opäť menej citlivé. Za tejto situácie 
je nutné postaviť ochranu (okrem 
rôznych agronomických možností) 
i na iných látkach ako sú pyretroidy, 
aby bolo možné tieto insekticídy 
striedať s niečím, čo funguje na 
inom mechanizme účinku. preto 
je dôležité používanie insekticíd-
nych moridiel (cyanotraniliprole, 
flupyradifurone) a zaraďovanie 
(ak dôjde k opakovaným apliká-

ciám) doposiaľ jediného ďalšieho 
registrovaného insekticídu v Čr 
na skočku s účinnou látkou indo‑
xacarb. a to i napriek tomu, že 
moridlá majú dĺžku účinku časovo 
obmedzenú pričom indoxacarb 
nepatrí medzi najúčinnejšie insek-
ticídy na skočky, dostávame tam 
však inak fungujúcu účinnú látku 
ako pyretroidy.

Skočka repková sa vyskytuje 
v poraste počas jesene veľmi 
dlho. Stĺpce v grafe ukazujú 
záchyty dospelcov v žltých mis-
kách a postupný nárast samičiek 

schopných kladenia. Vľavo (1a) sú 
výsledky z roku 2020, vpravo (1b) 
sú výsledky z roku 2021.

Krivky rastu mortality zostavené 
pre české populácie skočky repko-
vej na základe výsledku testovania 
ich citlivosti na pyretroid lambda‑
‑cyhalothrin na jeseň 2021. na osi 
Y je vyjadrená mortalita (%), na 
osi X dávka v g účinnej látky na 
1 ha (g ú. l./ha). Červená šípka 
označuje registrovanú dávku pre 
lambda ‑cyhalothrin: 7,5 g ú. l./ha.

Odhady hodnôt ld90 (graf 
vľavo) a ld95 (graf vpravo) pre 
lambda ‑cyhalothrin pri českých 
populáciách skočky repkovej otes-
tovaných na jeseň 2021. hodnota 
ld90 respektíve ld95 vyjadruje 
dávku, ktorá je potrebná k tomu, 
aby z populácie odstránila 90, res-
pektíve 95 percent jedincov (ana-
lógia s účinnosťou 90, respektíve 
95 percent). 

prerušovaná červená čiara na 
oboch grafoch označuje hodnotu 
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PhosAgro expanduje na trh 
s celým radom ULTRA hnojív

phosagro je najväčší ruský 
výrobca fosforečných a drasel-
ných hnojív a jeden z najväč-
ších hráčov na svetovom trhu. 
Je to tiež mimoriadne moderná 
a na inovácie zameraná skupina, 
ktorá sústreďuje niekoľko na 
sebe závislých výrobných, distri-
bučných a výskumných subjek-
tov. phosagro je plne vertikálne 
integrovaná holdingová spoloč-
nosť, ktorá dohliada na každú 
fázu výroby a distribúcie a zais-
ťuje tak najvyššiu kvalitu koneč-
ného produktu dodávaného 
poľnohospodárom.

Spoločnosť phosagro ponúka 
technologicky vyspelé hnojivá 
npK a np, ale tiež močovinu 
(klasickú aj granulovanú) a gra-
nulovaný síran amónny. Medzi 
ich hlavné vlastnosti patrí vysoká 
účinnosť, ohromná rozpustnosť 
vo vode, ktorá vedie k vynikajú-
cej asimilácii živín, dokonalá gra-
nulácia a široká škála zloženia.

Výrobky phosagro sú navyše 
skutočne jedinečné svojou che-
mickou čistotou. Vyrábajú sa 
z apatitovej rudy vyťaženej 
v bani spoločnosti na polostrove 
Kola. Tieto ložiská sú svetovo 

známe, pretože prakticky neob-
sahujú také škodlivé prvky ako 
kadmium, kobalt, arzén, ortuť 
alebo olovo. To umožňuje hno-
jivám phosagro ľahko splniť 
najprísnejšie predpisy v tomto 
ohľade, napríklad tie, ktoré sú 
zavedené na Slovensku a v Čes-
kej republike.

Cieľom spoločnosti phosagro je 
porozumieť potrebám poľnohos-
podárov a poskytnúť im efektívne 
riešenia vo výžive rastlín. aby sme 
to dosiahli, spoločnosť neustále 
rozširuje svoju distribučnú štruk-
túru a tím agrotechnickej pod-
pory tak, aby pôsobila blízko 
svojich koncových farmárov.

phosagro považuje slovenský 
a český trh za jeden z najvyspe-
lejších v Európe a spoločnosť je 
hrdá na to, že tu rozšíri svoje 
pôsobenie prostredníctvom nie-
koľkých starostlivo vybraných 
distribútorov, ktorí zaručujú naj-
vyššie štandardy.

Všetky produkty phosagro sa 
predávajú pod značkou UlTra, 
pretože spoločnosť verí vo výni-
močnosť svojich produktov.
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UlTra 5 5 15 30 12

UlTra 8 8 20 30 5

UlTra 10 10 26 26

UlTra 13 13 13 21 22

UlTra 15 15 15 15 27

fosforečné hnojivá

UlTra Map/ amofos 12 52

UlTra dap 18 46 7

UlTra dap black 18 46 7

UlTra Korn 20 20 35 0,30 Zn

dusíkaté hnojivá

UlTra Can 27 4 6 CaO

UlTra S 21 24

UlTra Gran/ 
granulovaná močovina

46

UlTra Močovina 46

Hnojivá spoločnosti PhosAgro a ich zloženie

ČISTÁ
SILA
Obsahuje jedinečné zlúčeniny 
fosforu, ktorý bol získaný
z čistého apatitu. Ďalej obsahuje 
dusík v amónnej forme, ktorá je 
ľahko prijateľná rastlinami.

Prakticky 
neobsahuje 
ťažké kovy

K DISPOZÍCII IBA
U NAJLEPŠÍCH DISTRIBÚTOROV

www.phosagro.sk

ušľachtilé hnojivá
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registrovanej dávky pre lambda‑
‑cyhalothrin: 7,5 g ú. l./ha.

Krivky rastu mortality zostavené 
pre české populácie skočky rep-
kovej na základe výsledku testo-
vania ich citlivosti na indoxacarb 
(prípravok avaunt 15 EC) na jeseň 
2021. na osi Y je vyjadrená morta-
lita (%), na osi X dávka ú. l. v g/ha. 
registrovaná dávka ú. l. pre indo‑
xacarb: 25,5 g/ha.

Účinnosť predjarných, respek-
tíve skorých jarných aplikácií na 
zníženie počtu lariev v rastli-
nách nie je vysoká bez ohľadu 
na použitý insekticíd. napriek 
tomu je možné niečomu 
pomôcť. Konkrétne je možné 
zabrániť novému kladeniu vají-
čok, ku ktorému dochádza po 
oteplení na konci zimy a začiat-
kom jari, i keď to nie je tak pod-
statné (z vajíčok nakladených po 
zime sa liahnu larvy pre porast 
menej nebezpečné). Taktiež je 
možné časť lariev prítomných 
v rastlinách zlikvidovať (maxi-
málna účinnosť 40 – 50 percent). 
larvy skočiek totiž niekedy pro-

stredie vnútorných pletív opúš-
ťajú a preliezajú do iných listov. 
K tomu dochádza v predjarí, 
keď začínajú stonky, v ktorých 
zimovali, hniť. Môžu sa vtedy 
na čas vyskytnúť i na povrchu 

rastlín, čo je možnosť pre vyu-
žitie kontaktného účinku pyre-
troidov. pretože tieto aplikácie 
nie je možné presne načasovať, 
je dobré kombinovať pyretroid 
s neonikotinoidom.

Znižovanie citlivosti 
stonkových 
krytonosov

Citlivosť stonkových krytonosov 
k pyretroidom sa znižuje – to ale 
nie je hlavný problém. pri stonko-
vých krytonosoch sú väčším prob-
lémom tieto faktory: časté výrazne 
nadprahové výskyty, veľmi dlhé 
obdobie kladenia vajíčok, skoré 
migrácie do porastu spojené so 
skorším začiatkom kladenia vají-
čok, ale tiež predĺženie obdobia 
kladenia do neskorších fenologic-
kých fáz a zákaz používania orga-
nofosfátov (chlorpyrifos ‑ethyl 
a chlorpyrifos ‑methyl). Toto platí 
pre Česko i Slovensko.

Výsledky testovania

Čo sa týka testovania ich cit-
livosti k pyretroidom, v roku 
2021 sme zaznamenali iba popu-
lácie citlivé (stupeň 2) a vysoko 
citlivé (stupeň 1). Výsledky pre 
referenčný pyretroid lambda‑
‑cyhalothrin a krytonosa štvor-
zubého sú v tabuľke. aj keď ide 
o české populácie (slovenské 
populácie doteraz testované 
neboli), je podľa nášho názoru 
možné na základe nich odvodzo-
vať situáciu na Slovensku. 

Tieto výsledky poukazujú, 
že situácia je celkom dobrá, ale 

30 rokov na slovenskom 
poľnohospodárskom trhu 1992 – 2022

Spoločnosť arimex brati-
slava, spol. s r. o. je slovenská 
súkromná spoločnosť, ktorá zahá-
jila svoju činnosť pred 30 rokmi 
v roku 1992. Tento rok oslavujeme 
výročie založenia firmy a bilancu-
jeme úspešnú spoluprácu s celým 
agrárnym sektorom na Slovensku 
a v stredoeurópskom priestore.

Je to obdobie postupného rastu, 
získavania skúseností a dôvery 
našich obchodných partnerov.

Celý poľnohospodársky sektor 
prešiel za toto obdobie význam-
nými etapami zmien, ktorých 
súčasťou bola i spoločnosť ari-
mex. bolo to turbulentné obdo-
bie, ktoré kládlo vysoké nároky na 
riadiacu, organizačnú a odbornú 
činnosť zamestnancov spoločnosti. 
náročné úlohy, ktoré sme si v jed-

notlivých rokoch stanovili, sme 
splnili na základe úspešnej spolu-
práce s našimi obchodnými part-
nermi a v neposlednom rade vďaka 
vysokej odbornej zdatnosti našich 
zamestnancov vo všetkých etapách 
nášho pôsobenia na trhu. Všetkým 
im patrí úprimné poďakovanie.

Spoločnosť postupne rozširo-
vala svoje pôsobenie zo Slovenska 
na celý stredoeurópsky priestor. 
Obchodná činnosť je orientovaná 
hlavne na predaj komodít mly-
nárom, spracovateľom olejnín, 
výrobcom kŕmnych zmesí a pro-
ducentom biopalív. na podporu 
farmárov je vybudovaný kom-
plexný projekt poskytovania vstu-
pov na založenie úrody, vrátane 
dodávok osív, chemikálií a hno-
jív. V predaji hnojív spoločnosť 

získala významné postavenie na 
slovenskom trhu.

arimex spolu so svojimi dcér-
skymi spoločnosťami pôsobí na 
celom území bývalej Českoslo-
venskej republiky. Sídlo spoloč-
nosti je v bratislave, ale svojich 
reprezentantov má na poboč-
kách v bánovciach nad bebravou, 
v Michalovciach a tiež v regióne 
nitra a dunajská Streda. Teri-
toriálna spolupráca s farmármi je 
prioritou spoločnosti, čo vyjad-
ruje i jej slogan „partner pre 
Vaše polia“. Spoločnosť je nie-
len partnerom pre polia, ale tiež 
konzultačným partnerom pre 
komoditné trhy a ich vývoj, v čom 
má dlhoročné analytické skúse-
nosti konateľ spoločnosti Jozef 
rebro.

Spoločnosť je orientovaná hlavne 
na obchodnú činnosť, ale nie je mu 
vzdialená ani poľnohospodárska 
prvovýroba a skladovanie tova-
rov. V rámci dcérskych spoločností 
hospodári na poľnohospodárskej 
pôde a disponuje skladovacími 
kapacitami viac ako 80-tisíc ton.

Zásluhou cieľovo orientovanej 
obchodnej činnosti založenej na 
pevných dlhoročných obchodných 
vzťahoch dosiahla skupina prepo-
jených spoločností arimex v roku 
2021 tržby viac ako 270 mil. eur.

Spoločnosť predstavuje pre 
agrokomplex na Slovensku 
a v strednej Európe už 30 rokov 
spoľahlivého obchodného part-
nera a je významným stavebným 
prvkom agrokomplexu EÚ.

Ing. JOZEF REBRO, konateľ

Výsledky testovania českých populácií krytonosa štvorzubého (dospelci) na citlivosť k pyretroidu 
lambda-cyhalothrin (2021) 

Výsledky testovania českých populácií krytonosa štvorzubého (dospelci) na citlivosť k neonikotinoidu 
acetamiprid (rok 2021)
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Za možnú, ale zďaleka nie 
ideálnu alternatívu najmä v Čr, 
miesto zlyhávajúcich pyretroidov 
je možné považovať neonikoti-
noid acetamiprid. Z výsledkov 
testovania citlivosti blyskáčikov 
k tejto látke v roku 2021 vyplýva, 
že sa hlavne v Čr vyskytujú i veľmi 
necitlivé populácie k tejto látke. 
na Slovensku je situácia pod-
statne lepšia. ak porovnáme 
tieto výsledky s výsledkami uve-
denými v tabuľke, ktorá pouka-
zuje na úrovne citlivosti českých 
populácií k. štvorzubého k tejto 
látke, zistíme o koľko sú blyská-
čiky k acetamipridu menej citlivé 
než krytonosy (napr. porovna-
ním hodnôt ld90 a ld95). V Čr 
sa bohužiaľ znižuje aj citlivosť 
k indoxacarbu. napriek tomu je 
táto látka stále najviac účinná na 
blyskáčiky v Česku aj na Sloven-
sku. Z porovnania predstavených 
údajov vyplýva, že blyskáčiky sú 
o dosť citlivejšie k indoxacarbu 
ako skočka repková.

priemerné úrovne mortality 
vyvolané registrovanou dávkou 
pyretroidu lambda ‑cyhalothrin 
(7,5 g ú. l. na ha) pri českých 
(ľavý rámik) a slovenských (pravý 
rámik) populáciách blyskáčika 
repkového otestovaných v roku 
2021. Každá testovaná populácia 
je v grafe predstavovaná modrým 
krúžkom.

priemerné úrovne hodnôt ld50 
(v g ú. l. na ha) pre lambda‑
‑cyhalothrin (registrovaná dávka: 
7,5 g ú. l. na ha; v grafe prerušo-
vaná čiara) pri českých (ľavý rámik) 
a slovenských (pravý rámik) popu-
láciách blyskáčika repkového 
otestovaných v roku 2021. Každá 
testovaná populácia je v grafe 

predstavovaná modrým krúžkom.
priemerné úrovne hodnôt ld95 

(v g ú. l. na ha) pre lambda‑
‑cyhalothrin (registrovaná dávka: 
7,5 g ú. l. na ha; v grafe pre-
rušovaná čiara) pri českých (ľavý 
rámik) a slovenských (pravý 
rámik) populáciách blyskáčika 
repkového otestovaných v roku 
2021. Každá testovaná populácia 
je v grafe predstavovaná modrým 
krúžkom.

priemerné úrovne mortality 
vyvolané registrovanou dávkou 
neonikotinoidu acetamiprid (42 g 
ú. l. na ha, Mospilan Mizu) a hod-
noty ld50 a ld95 pre túto účinnú 
látku (v g ú. l. na ha) pri českých 
(ľavý rámik) a slovenských (pravý 
rámik) populáciách blyskáčika 
repkového otestovaných v roku 
2021. Každá testovaná populácia 
je v grafe predstavovaná modrým 
krúžkom.

priemerné úrovne mortality 
vyvolané registrovanou dávkou 
dávkou indoxacarbu (25,50 g 
ú. l. na ha, avaunt) a hodnoty 
ld50 a ld95 pre túto účinnú 
látku (v g ú. l. na ha) u českých 
(ľavý rámik) a slovenských (pravý 
rámik) populáciách blyskáčika 
repkového otestovaných v roku 
2021. Každá testovaná populácia 

je v grafe predstavovaná modrým 
krúžkom.

Závery

1) ak dôjde k opakovaniu insek-
ticídnych aplikácií proti skočke 
repkovej na jeseň, je nutné do 
pyretroidných sledov zaradiť inak 
pôsobiacu účinnú látku (teraz 
registrovaný indoxacarb; sledo-
vať, či bude registrácia rozšírená 
o diamidy, prípadne neonikoti-
noidy).

2) Vysoké výskyty stonko-
vých krytonosov, dlhé obdobie 
ich kladenia vajíčok v porastoch 
(predovšetkým pri k. štvorzu-
bom) a nemožnosť použiť skôr 
dostupné insekticídy s dlhou per-
zistenciou účinku (organofosfáty), 
vyžadujú opakované aplikácie 
(dva postreky po sebe).

3) pokles citlivosti k pyretroi-
dom pri k. štvorzubom, ktorý 
nie je zatiaľ nijak dramatický, 
vyžaduje, aby najmä pri nutnosti 
opakovať postrek, boli insekti-
cídy z tejto skupiny kombinované 
s insekticídmi vykazujúcimi iný 
mechanizmus účinku. Vhodným 
insekticídom pre túto kombináciu 
je neonikotinoid acetamiprid.

4) blyskáčik je rezistentný proti 
pyretroidom, niektoré populácie 

vykazujú aj nižšiu citlivosť k aceta‑
miprid a v Čr došlo i ku zníženiu 
citlivosti k indoxacarbu. I napriek 
tomu je v prípade blyskáčika 
indoxacarb v súčasnosti najlep-
šou alternatívou za zlyhávajúce 
pyretroidy.

5) najvyšší efekt na zníže-
nie početnosti lariev blyskáčika 
v kvetoch a teda i na zníženie 
početnosti následnej generácie 
dospelcov bol zistený pri aceta‑
mipride (z dostupných insekticí-
dov). Štatisticky významný vplyv 
na zníženie početnosti lariev má 
i indoxacarb. Týmito insekticídmi 
možno teda z dlhodobejšieho 
hľadiska najúčinnejšie tlmiť počet-
nosť blyskáčika na danej lokalite.

Výsledky uvedené v tomto prí‑
spevku boli získané pri riešení 
projektu č. QK21010332 (MZe ČR). 
Pri príprave rukopisu a tiež pri 
zapracovávaní výsledkov boli vyu‑
žité prostriedky z projektu MZE‑
‑RO1018.
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dôvod na pokoj tu úplne nie je, 
lebo v predchádzajúcich sezónach, 
v rokoch 2019 a 2020, sme na 
niektorých lokalitách Čr už nara-
zili na populácie k. štvorzubého 
so zníženou citlivosťou k pyretro-
idom (išlo o stredne rezistentné 
populácie = stupeň 3 a v jednom 
prípade o rezistentné populácie 
= stupeň 4). Vzhľadom na to, že 
ochrana porastov je založená (rov-
nako ako pri skočkách) hlavne na 
pyretroidoch, je nutné ich prezie-
ravo využívať (musíme sa vyhnúť 
rezistencii stoj čo stoj). Situácia 

je niekedy komplikovaná preto, 
že sa tu stretá niekoľko ďalších 
negatívnych faktorov. Konkrétne 
zákaz organofosfátov, ktoré 
vzhľadom na svoju dlhú rezidu-
álnu účinnosť boli aj v náročnej-
ších sezónach (veľký výskyt, dlhé 
obdobie kladenia vajíčok) veľmi 
spoľahlivé a hlavne pre užívateľa 
komfortné (načasovanie mohlo 
byť aj zlé). Ďalej výrazný nárast 
výskytu a predĺženie doby kla-
denia vajíčok (celkovo nárast 
nebezpečnosti) pri oboch druhoch 
stonkových krytonosov, čo vyvo-

láva potrebu intenzívnejšej kon-
troly. V praxi to znamená častejšie 
opakovanie aplikácií a vo väčšine 
prípadov ide a pôjde o pyretroidy. 
Tak, ako v prípade skočky repko-
vej, je nutné do ochrany poras-
tov proti stonkovým krytonosom 
prinášať niečo iné než pyretro-
idy – znížiť selekčný tlak vyvíjaný 
na populáciu hmyzu touto sku-
pinou a spomaliť vývoj rezistent-
ných populácií. Z nepyretroidných 
insekticídov je na stonkové kryto-
nosy registrovaný neonikotinoid 
acetamiprid (v prípravkoch Mospi-
lan, Gazelle…). Z laboratórnych 
testov vykonaných v roku 2021 
(opäť len na českých populáciách) 
vyplýva vysoká úroveň citlivosti 
krytonosov (testované na popu-
láciách k. štvorzubého) k tomuto 
insekticídu. Acetamiprid je teda 
dobrý partner v kombinácii s pyre-
troidom, kde môže plniť úlohu 
akejsi brzdy vývoja rezistencie 
k pyretroidom a posilniť účinnosť 
pyretroidov. Z poľných pokusov 
tiež vyplýva nie príliš vysoká účin-
nosť acetamipridu dokáže zabrá-
niť poškodeniam spôsobených 
krytonosmi (najmä pri ich vyso-

kom výskyte a dlhej dobe kla-
denia vajíčok), ak je aplikovaný 
sólo (bez pyretroidu). Acetamiprid 
teda treba dávať do kombinácie 
s pyretroidom.

Len aby zostali 
výskyty blyskáčika 
nízke…

rezistencia blyskáčikov sa nejaví 
ako veľký problém, kým sú ich 
výskyty nízke, ako tomu bolo nie-
koľko posledných rokov. prakticky 
sa dopad rezistencie prejavuje až 
pri vyšších výskytoch. blyskáčik 
však neprestal byť nebezpečným 
škodcom repky. V prílohe sú zhr-
nuté výsledky testovania českých 
a slovenských populácií na cit-
livosť k lambda ‑cyhalothrinu 
(referenčná látka pre skupinu 
esterických pyretroidov), je 
zrejmé, že bežné esterické pyre-
troidy v poľných podmienkach 
úplne zlyhávajú v Česku a tiež 
na mnohých lokalitách Sloven-
ska. To nie je nová informácia, 
je to známe už niekoľko rokov. 
Z výsledkov získaných v roku 2021 
tiež vyplýva, že situácia na Slo-
vensku, i keď nie je zďaleka ide-
álna, sa nezhoršovala posledných 
niekoľko rokov tak dramaticky 
ako v Čr. rozdiel medzi rezisten-
ciou blyskáčikov v Čr a Sr nie je 
pomerne markantný. pyretroidy 
teda v prípade väčšieho výskytu 
nepomôžu. Istou výnimkou medzi 
týmito insekticídmi je etofenprox 
(napr. Trebon, Magma…), k nim si 
blyskáčik repkový aspoň čiastočne 
citlivosť zatiaľ zachoval. 
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KOMPLEXNÁ PONUKA PRÍPRAVKOV:

BELBA PLUS, s.r.o.    I    Novozámocká 183/408   I    951 12 Ivanka pri Nitre

Ing. Jozef Michňa 
obchodný zástupca

jozef.michna@belbaplus.sk
+421 905 644 103

Ing. Jana Jančová 
obchodný zástupca

jana.jancova@belbaplus.sk
+421 918 642 829

Ing. Ján Kanda 
obchodný zástupca

jan.kanda@belbaplus.sk
+421 903 584 567

Ing. Michaela Baštáková 
obchodný zástupca

michaela.bastakova@belbaplus.sk
+421 918 735 904

PODAJTE SI ŠKODCOV 
V REPKE OZIMNEJ!

APIS 200 SE   Systémový insekticíd s účinnou látkou 
      acetamiprid vo forme suspenznej emulzie. 

DELMETROS 100 SC Insekticíd s účinnou látkou deltamethrin 
      vo forme suspenzného koncentrátu.

SWEEP    Insekticíd s účinnou látkou cypermethrin  
      vo forme emulzného koncentrátu.

Komplexná insekticídna 
ochrana repky
Zima sa pomaly končí a o chvíľu budeme môcť pozorovať prebúdzanie jarnej vegetácie. preto netreba 
pri pestovaní repky nič podceniť, pretože je táto plodina náročnejšia na príjem živín počas jarnej 
vegetácie. Tiež je to plodina s najväčším počtom pesticídnych zásahov a to najmä insekticídnych, 
o čom nás presvedčil aj minuloročný priebeh od založenia porastov tejto plodiny až do zberu.

Význam repky ako plodiny spo-
číva v tom, že je zlepšujúcim 
prerušovačom pri pestovaní obil-
nín a kukurice, zvyšuje úrodnosť 
pôdy, zabraňuje erózii pôdy a to 
sú „prvé peniaze pre farmára“. 
Každý poľnohospodár sa snaží 
dosiahnuť čo najvyššiu úrodu 
repky, tá sa pohybuje v priemere 
okolo 3 t/ha. Jej cena na hek-
tár od minulého roku postupne 
stúpala, až dosiahla na Sloven-
sku svoje maximum, cez 600 eur 
na tonu. V súčasnom období 
môžeme pozorovať mierne kle-
sajúci trend.

repka má široké pole využi-
tia, spracováva sa na olej alebo 
do krmiva pre kravy. dokonca 
sa z glycerolu získaného z repky, 
vyrábajú dezinfekcie, ktoré pou-
žívame najmä v tejto dobe. pova-
žujeme za dôležité upozorniť 
farmárov na fakt, že repka je 
medonosná plodina, preto apli-
kácie v čase kvitnutia repky je 
možné vykonávať iba v bezleto-
vom čase, t. j. v skorých ranných 
alebo v neskorých večerných 
hodinách. Medzi farmárom a vče-
lárom by preto nemala chýbať 
vzájomná komunikácia.

V posledných rokoch bez mož-
nosti insekticídneho morenia 
osiva repky sú výrazným prob-
lémom živočíšni škodcovia už 
na jeseň. Založené porasty boli 
vystavené tlaku škodcov, najmä 
skočkou repkovou. potom nasle-
doval požer piliarkou repkovou, 
vyskytovala sa aj siatica ozimná 
a v nemalej miere pestovateľov 
potrápil skoro už v závere jesen-
nej vegetácie enormný výskyt 
vošky broskyňovej a na niekto-

rých lokalitách aj v kombinácii 
s moličkou kapustovou.

po skúsenostiach s predchádza-
júcimi rokmi môžeme v poras-
toch repky očakávať v jarnom 
období minimálne 3 insekticídne 
opatrenia a to proti: stonkovým 
krytonosom, blyskáčikovi repko-
vému, krytonosovi šešuľovému 
a byľomorovi kelovému. Meno-
vaní škodcovia sa svojím výskytom 
v porastoch repky často prekrý-
vajú a vo výnimočných prípa-
doch postačia aj dva insekticídne 
zásahy v závislosti od klimatických 
podmienok.

Je to skutočne široké spektrum 
škodcov, ktoré môžu ohroziť 
úrodu farmárov. preto v našom 
portfóliu ponúkame komplexnú 
insekticídnu ochranu pre repku. 

Základom je systémový prípra-
vok apIS 200 SE s účinnou látkou 
acetamiprid (200 g/l). V rastline sa 
pohybuje akropetálne – smerom 
od bázy k vrcholom. najdôleži-
tejším aplikačným oknom v repke 
je fáza zeleného a žltého puku, 
kedy s výskytom blyskáčika repko-
vého, v mnohých prípadoch náj-
deme už i krytonosa šešuľového.

plný účinok prípravku sa 
dostaví do 3 – 5 dní. na okam-
žitý „KnOCKdOWn“ efekt je 
vhodné aplikovať systémový prí-
pravok apIS 200 SE v kombiná-
cii s kontaktným a požerovým 
pyretroidom dElMETrOS 100 
SC (deltamethrin 100 g/l) alebo 
SWEEp (cypermethrin 500 g/l). 
pre obmedzenie alkalickej hydro-
lýzy účinnej látky spomínaných 

insekticídov odporúčame apliká-
ciu v postrekovej kvapaline s roz-
sahom ph 5,0 – 6,0. V našom 
prípade odporúčame použiť prí-
pravok Tron ph, prípravok ktorý 
okrem úpravy ph kvapaliny na 
požadované rozpätie zabezpečí 
nasledovne: protipenivý efekt, 
zmáčací efekt, penetračný efekt, 
kondicionér vody. Z našich skú-
seností pre dosiahnutie optimál-
neho rozsahu ph pre insekticídy, 
sa dávka prípravku pohybuje od 
0,05 do 0,1 l/100 l vody.

prípravky je možné si zakúpiť aj 
v cenovo zvýhodnených balíkoch:
• apIS 200 SE + dElMETrOS 100 

SC,
• apIS 200 SE + SWEEp,
• apIS XXl (apis + delmetros + 

bukat + norios). 



54 55

Repka

www.rno.sk www.rno.sk

repka / Inzercia

Mirador Uni
Fungicíd

Adaptic
Adjuvant

Superfix
Adjuvant

Proton
Fungicíd

Custodia
Fungicíd

Dirigent
Fungicíd

Agil 100 EC
Herbicíd

Gala 334 SL
+ SULTAN 50 SC

Herbicídy

Mavrik
Insekticíd

Sultan Top
Herbicíd

Dinastia
Insekticíd

l 10010010 100l 1 0
H bi íddbiHH

+++

H
AgilililAgiAAgAg

HH
nasnannaa
nsektiktsekticídicccíd

stiastiiastttiaa
icídi dcí

Nosné prípravky

PRE PESTOVATEĽOV
REPKY OLEJNEJ

HERBICÍDNY BALÍK

NOVINKA

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

pre dosiahnutie optimálnej 
úrody repky je dôležité, aby 
rastliny stáli na dobre vyvinu-
tej koreňovej sústave. podporiť 
rast koreňovej sústavy je možné 
docieliť použitím stimulačných 
látok alebo fungicídov s morfo-
regulačným účinkom. V koreňoch 
rastlín sa tvoria cytokyníny, ktoré 
sa pri slabo vyvinutej koreňovej 
sústave tvoria v obmedzenom 
množstve, čo má za následok 
slabé vetvenie rastliny v nadzem-
nej časti. To znamená, že zarade-
nie týchto prípravkov musí byť čo 
najskôr, po začatí jarnej vegetá-
cie. Z nášho portfólia je ideálnou 
voľbou prípravok raYKaT STarT, 
tekuté listové hnojivo s obsahom 
npK, voľných aminokyselín rast-
linného pôvodu, polysacharidov 
a cytokynínov na báze morských 
rias. prípravok štartuje a stimuluje 
rast koreňovej sústavy a metabo-
lizmus rastlín. Výhodou tohto prí-
pravku je jeho kombinácia s daM. 
Možné doplnenie riešenia o prí-
pravok fitobElla n -p-Mg, listové 
hnojivo na pokrytie zvýšených 
nárokov na fosfor a horčík, ktorý 
je dôležitý pri tvorbe chlorofylu 
a spolu zvyšujú odolnosť rastlín 
voči chorobám a škodcom. Ďalším 
prípravkom z radu stimulátorov 
je CrOpVIT bMo, určený pre zák-
ladné využitie v repke a pri rast-
linných druhoch, ktoré vyžadujú 
vysoké dávky bóru a molybdénu. 
Zabraňuje výskytu ochorení zaprí-
činených nedostatkom týchto prv-
kov. Molybdén je zodpovedný za 
zvýšenie a zrýchlenie dusíkatých 
foriem v rastline. a najmä, zlep-
šuje vitalitu peľu.

Ďalej sú dôležité klimatické 
podmienky, v akých sa momen-
tálne nachádzame. aplikáciu sa 
snažíme robiť čím skôr, do fázy 
začiatku kvitnutia. pri neskoršej 
aplikácii je efekt na vetvenie rast-
lín slabší, avšak stále dokážeme 
ovplyvniť výšku rastlín.

hlavné dôvody jarnej regulácie 
repky:
• pozitívny vplyv na množstvo 

úrody,
• rastliny sú pevnejšie,
• vytvárajú viac vetiev,

• lepšia efektivita koreňového 
systému,

• kvitnutie a dozrievanie rastlín 
v správny čas,

• väčšia odolnosť voči suchu,
• ľahší a lacnejší zber.

Z nášho portfólia sa môže na 
morforeguláciu porastu repky 
použiť fungicídny prípravok 
bUKaT 500 SC alebo FlOrOnE 
s obsahom aminokyselín rast-
linného pôvodu, obohatených 
o základné npK živiny a stopové 
prvky b a Mo. prípravok je určený 
ku kontrole vegetatívneho rastu 
a aktivácie kvitnutia. pôsobí ako 
inhibítor vegetatívneho rastu. 
aplikácia sa vykonáva ideálne pri 
výške porastu približne 20 cm. prí-
nosom aplikácie je podpora vet-
venia a spevnenie porastu.

repku vedia tiež potrápiť rôzne 
patogény ako čerň repková, múč-
natka, fómová hniloba alebo 
biela hniloba, voči ktorým ponú-
kame efektívne riešenie z nášho 
portfólia. prípravok bUKaT 500 
SC s účinnou látkou tebuconazole 
(500 g/l) je systémový fungicídny 
prípravok s preventívnym, kura-
tívnym a eradikatívnym účinkom. 
Účinná látka tebuconazole pat-
riaca do skupiny azolov, je absor-
bovaná do vegetatívnych častí 
rastlín a transportovaná prevažne 

akropetálne. Inhibuje biosyntézu 
ergosterolov v štyroch polohách 
metabolizmu, čo významne zni-
žuje riziko vytvárania rezistencie 
patogénov. prípravok je možné 
používať preventívne, alebo 
okamžite pri prvých príznakoch 
ochorení. Fungicídny prípravok 
nOrIOS s účinnou látkou azo‑
xystrobin (250 g/l) má široké spek-
trum účinku. Mechanizmus účinku 
spočíva v inhibícii transportu elek-
trónov pri dýchaní mitochondrií. 
prípravok je preto vhodné použiť 
proti chorobám so zníženou citli-
vosťou k iným skupinám účinných 
látok. Ďalším registrovaným fun-
gicídnym prípravkom pre použitie 
v repke je VIrTa 500 EC s účinnou 
látkou prochloraz (500 g/l) určený 
proti hubovitým chorobám.

prípravky je možné si zakúpiť aj 
v cenovo zvýhodnených balíkoch:
• bUKaT KlaS (bukat + Virta)
• bUKaT TOp (bukat + norios + 

delmetros)
Z hľadiska listovej výživy pri pes-

tovaní repky je dôležité dopĺňa-
nie mikro a mezo prvkov, ako 
napríklad, bór, síra alebo fosfor. 
pri nedostatku bóru z nášho 
portfólia odporúčame prípravky 
bOrOhUMInE 100, CrOpVIT b, 
CrOpVIT bMo, ktoré môžu byť 
použité preventívne alebo kura-

tívne, na odstránenie nedostatku 
využiteľného bóru. bór je v rastli-
nách dôležitý pre procesy tvorby, 
transportu a ukladania energic-
kých látok a tiež pre rast a sta-
bilitu bunkových stien. prípravky 
ThIOFIX Q a ThIOFIX SUlF sú 
vysokokoncentrované hnojivá 
s obsahom síry, ktorá je pre rast-
linu rýchlo dostupná. Síra zodpo-
vedá za aktiváciu fyziologických 
procesov v rastlinách a zvyšuje 
využitie dusíka. Fosfor priaznivo 
pôsobí na rozvoj koreňového 
systému, naštartovanie metabo-
lizmu po zime.

Z nášho portfólia ďalej odpo-
rúčame prípravky rEOX 7-21-0 M 
a rEOX 0-27-20 s obsahom síry 
a fulvokyselín. Fulvokyseliny sú 
zodpovené za prenos živín do 
rastlín prostredníctvom koreňov 
alebo cez listy. prípravok naVU 
FOrTE môže byť špeciálne pou-
žitý pred kvitnutím repky.

dôležité je, aby boli prípravky 
nie len efektívne, ale aj ekono-
mické, preto sme i v tomto roku 
pripravili cenovo zvýhodnenú 
ponuku. pre získanie podrobnej-
ších informácií kontaktujte našich 
obchodných zástupcov. prajeme 
úspešný pestovateľský rok.

Ing. SOFIA LACKOVIČOVÁ

BELBA PLUS, s. r. o.





DECIS® EW 50 KESTREL®

KONTAKTNÝ ÚČINOK SYSTÉMOVÝ ÚČINOK

DELTAMETHRIN ACETAMIPRID

Insekticídny systém ochrany proti významným škodcom poľných plodín a jabloní.

Mechanizmus dvoch odlišne pôsobiacich účinných látok zabezpečuje spoľahlivosť účinku. 

Flexibilita v použití poskytuje komplexné riešenie.

ACT - dlhodobá a systémová účinnosťD - kontaktná a rýchla účinnosť

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly. cropscience.bayer.sk
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