
Balíky BASF – základné kamene ochrany obilnín, 
na ktorých postavíte vysokú a stabilnú úrodu

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2,
tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566 alebo na web adrese www.basf-cac.com/agrosk/ 
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Ochrana obilnín je ako stavba – potrebuje pevné základy
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•   nový širokospektrálny fungicíd  do 
obilnín s preventívnym, kuratívnym 
eradikatívnym účinkom

•   výborný účinok na klasové fuzáriá 
•   znižuje obsah mykotoxínov (DON, 

ZEON) v zrne
•   vysoko účinný na septórie, hrdze, 

múčnatku  aj steblolam
•   prochloraz  minimalizuje riziko vzniku 

rezistencie
•   dávka: 1–1,25  l/ha

(tebuconazole 133 g/l
prochloraz  267 g/l)

Zamir 40 EW

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

tel.: 02 45 94 47 30–1, fax:  02 45 94 47 33
www.agrovita.sk, e–mail: agrovita@agrovita.sk

•   nová generácia meďnatého fungi-
cídneho prípravku v SC formulácii

•   flexibilné dávkovanie v závislosti od 
množstva vody, rastovej fázy 
a infekčného tlaku

•   pôsobí kontaktne na hýfy 
a spóry húb

•   nezanecháva rezíduá
•   kontaktný a preventívny účinok 

na peronospóru viniča
•   nie je škodlivý pre užitočný hmyz 
•   odporúčaný aj do integrovanej produkcie
•   dávka: 2,5 l/ha

(oxychlorid medi 670 g/l)

Flowbrix
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Agrovita

Blossom Protect fb® WG
Účinná látka: mikroorganizmus Aureobasi-
dium pullulans 440 g/l
Biologický, suspenzný, antibakteriálny kon-
centrát určený na ošetrenie jadrovín proti 
baktériám Erwinia amylovora.

Flowbrix® 
Účinná látka: oxychlorid meďnatý 670 g/l, 
t.j. 380 g elementárnej medi/l
Postrekový prípravok vo forme suspenzného 
koncentrátu na ošetrenie viniča proti pero-
nospóre.

Zamir 40 EW®
Účinná látka: tebuconazole 133 g/l a prochlo-
raz 267 g/l
Kombinovaný širokospektrálny systémový 
a translaminárny fungicíd s preventívnym, 
kuratívnym a eradikatívnym účinkom určený 
na ošetrenie ozimnej pšenice a slnečnice.

Arysta

Atonik®
Účinná látka: ONP-Na 2 g/l, PNP-Na 3 g/l a 5-
NG-Na 1 g/l
Rozšírenie použitia do kukurice, zemiakov, 
jačmeňa a jadrovín. 

Santana®
Účinná látka: 1% clothianidin 
Granulovaný insekticídny prípravok určený 
na aplikáciu do riadkov pri sejbe kukurice.
Prípravok je v roku 2008 povolené použiť od 
1. marca 2008 do 25. júna 2008 na základe 
výnimky MP SR

Pledge 50 WP®  
Účinná látka: flumioxazin 500 g/kg
Rozšírenie registrácie na preemergentnú 
aplikáciu do kukurice.

Agro Aliance

Delta 50 EW®
Účinná látka: deltamethrin 50 g/l
Postrekový insekticídny prípravok vo forme 
emulzie olej vo vode určený na reguláciu 
výskytu veľmi širokého spektra živočíšnych 
škodcov na mnohých plodinách a kultúrach. 

Cuprocaffaro micro®
Účinná látka: oxychlorid-Cu 652 g/kg, t.j. 
375 g/kg kovovej medi
Postrekový prípravok vo forme mikrogra-
nulátu určený na ošetrenie viniča proti pe-
ronospóre.

Bayer

Atlantis® WG 
Účinné látky: Mesomaxx® 3 % a iodosulfu-
ron-methyl Na 0,6 %
Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo 
vode dispergovateľných granúl určený na 
ničenie metličky obyčajnej, lipnice ročnej, 
kapustovitých a rumančekovitých burín, 
výmrvu slnečnice a hviezdice prostrednej 
v pšenici bez podsevu.

Biscaya® 240 OD
Účinná látka: thiacloprid 240 g/l
Postrekový insekticídny prípravok v inovatív-
nej formulácii olejová disperzia na riedenie  
vodou určený na ochranu repky olejnej, repy 
cukrovej a zemiakov.

Proteus® 110 OD
Účinné látky: thiacloprid 100 g/l a delta-
methrin 10 g/l
Postrekový kombinovaný insekticídny prí-
pravok v inovatívnej formulácii olejová dis-
perzia na riedenie vodou určený na ochra-
nu repky olejnej, repy cukrovej, zemiakov 
a slnečnice. 

Sfera® 535 SC
Účinné látky: trifloxystrobin 375 g/l a cypro-
conazole 160 g/l
Širokospektrálny listový fungicíd s dlhou do-
bou účinnosti, určený na ochranu obilnín, 
repy cukrovej a slnečnice proti hubovým 
chorobám. 

Poncho® 600 FS 
Účinná látka: clothianidin 600 g/l.
Insekticídne moridlo vo forme tekutého dis-
pergovateľného koncentrátu, určené na ochra-
nu kukurice proti živočíšnym škodcom, predo-
všetkým proti larvám kukuričiara koreňového. 
Súhlas na dovoz a použitie neregistrovaného 
prípravku na morenie kukurice.

Basf

Break-Thru® 
Účinná látka: polyether-polymethylsiloxan-
kopolymer, polyether
Nové superzmáčadlo a penetrant.

Arrat® 
Účinná látka: tritosulfuron 25 % a dicamba 
50 %.
Rozšírenie do ostatných obilnín - jačmeň 
ozimný, ovos a raž.

Dow AgroSciencis

Epilog® 
Účinná látka: nicosulfuron 750 g/ kg
Nová možnosť postemergentnej kontroly 
trávovitých a dvojklíčnolistových burín v ku-
kurici.

Trophy Gold®
Účinná látka: acetochlor 840 g/l a furilazo-
le 28 g/l
Nový širokospektrálny preemergentný herbi-
cíd pre použitie v kukurici a slnečnici.

Nové prípravky a pomocné látky 
na ochranu rastlín v roku 2008



Rapid®
Účinná látka: gama-cyhalothrin 60 g/l
Nový širokospektrálny pyrethroidný insekticíd, určený na ochra-
nu repky olejnej, obilnín, strukovín a repy cukrovej.

Lynx®
Účinná látka: tebuconazole 250 g/l
Nový fungicíd s morforegulačným účinkom do repky olejnej 
a obilnín s protektívnou, kuratívnou a eradikatívnou účinnos-
ťou.

Du Pont

Biplay Star®
Účinná látka: tribenuron methyl 222 g/kg, metsulfuron methyl 
111 g/kg a fluroxypyr 250 g/l
Selektívny postemergentný herbicíd určený na ničenie širokého 
spektra dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca obyčajného, 
pichliača roľného, rumančekovitých, výdrolu repky, slnečnice 
a iných burín. 

Syngenta

Amistar Xtra®
Účinné látky: azoxystrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l
Fungicíd kontrolujúci široké spektrum chorôb v obilninách, sl-
nečnici, repke a cukrovej repe.

Axial 050 EC®
Účinná látka: pinoxaden 50 g/l
Najmodernejší herbicídny prípravok proti širokému spektru trá-
vovitých burín v obilninách (okrem ovsa).

Lintur Premium®
Účinné látky: triasulfuron 41 g/kg, dicamba 659 g/kg
Herbicíd proti všetkým dvojklíčnolistovým burinám v obilninách 
s prémiovým komplexom zmáčadiel zabezpečujúcim optimálny 
kontaktný a reziduálny účinok.

Milagro Extra 6 OD®
Účinná látka: nicosulfuron 60 g/l
Je selektívny postemergentný herbicíd do kukurice určený na 
likvidáciu jednoročných a trvácich trávovitých burín a niektorých 
dvojklíčnolistových burin v porastoch kukurice na báze úplne no-
vej formulačnej technológie OD.



Tandem, ktor˘
nesklame!

blyskáčik repkový

2 ošetrenia za
„1“ peniaze

++Talstar 10 EC
Fury 10 EW

REPKA OLEJKAREPKA OLEJKA

TALSTAR 10 EC
0,1 l/ha

- krytonosy, blyskáčik
- odolný voči slnku
- rozsiahly účinok
- výnimočne priaznivá cena

krytonos štvorzubý

FURY 10 EW
0,075 – 0,15 l/ha

- krytonosy (aj šešuľový)
- blyskáčik, byľomor kelový
- voči včelám rel. neškodný, 

vhodný aj na leteckú apikáciu
- spoľahlivý
- nízke dávkovanie
- výnimočne priaznivá cena

F&N Agro Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/43 42 99 03, Fax: 02/43 42 99 36
http://www.fnagro.sk
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ia: Kraj Bratislava, Trnava I., Trenčín Kollár Rastislav 0903 265 501 kollar@fnagro.sk
Kraj Trnava II., Nitra I. Kántor Zoltán 0903 730 489 kantor@fnagro.sk
Nitra II. Šimončič Jozef 0905 618 449 ekosystem@stonline.sk
Kraj Banská Bystrica Marcinek Štefan 0903 265 509 marcinek@euroweb.sk
Kraj Prešov I. a Košice I. Černický Ivan 0903 265 502 cernicky@fnagro.sk
Kraj Prešov II. a Košice II. Vdovjak Jozef 0903 265 503 vdovjak@gbs.eu.sk

01_07_FN_TALSTAR_Nase pole_105x297.qxp  14.2.2008  9:16  Page 1
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Obchodný názov balíčka Zloženie balíčka 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku Zástupca Balenie Plodina Cena balíčka  

Sk/ks*
Cena 

Sk/ha

Cenové  
zvýhodnenie 

Sk/ha**

Accent 75 WG + Mustang Accent 75 WG + Mustang 
(750 g nicosulfuron) + (6,25 g florasulam)

Polnochem 10 ha  Kukurica

Accent 75 WG + Arrat
Accent 75 WG + Arrat 
(750 g nicosulfuron)  
+ (50 % dicamba + 25 % tritosulfuron)

Polnochem 11 ha  Kukurica

Balík Click 500 SC + Trophy Gold
Click 500 SC + Trophy Gold 
(500 g terbuthylazine)  
+ (840 g acetochlor +  28 g furilazole)

Agrovita, DowAgro 5 ha = 1ks (7,5 l + 10 l) Kukurica 6 800 1 360 ***

Callisto Extra pack
Milagro + Callisto 480 SC + Atplus 
(40 g nicosulfuron) + (100 g mesotrione)  
+ (60  % parafínový olej)

Syngenta
20 ha = 1 ks  

(20 l + 5 l + 15 l)
Kukurica 50 124 2 506

Click pack Click 500 SC + Spectrum 
(500 g terbuthylazine) + (720 g dimethenamid-p)

BASF 25 ha = 1 ks (37,5 l + 30 l) Kukurica 33 250 1 330 ***

Grid + Click (TP)
Grid + Click 500 SC 
(500 g rimsulfuron + 250 g thifensulfuron)  
+ (500 g terbuthylazine)

DuPont (MV Servis) 5 ha = 1 ks (100 g + 10 l) Kukurica 7 999 1 599 ***

Merlin + Proponit 720 EC Merlin 750 WG + Proponit 720 EC 
(750 g isoxaflutole) + (720 g propisochlore)

Agro Aliance 10 ha = 1 ks (1 kg + 15 l) Kukurica 14 150 1 415 75

Twin pack Proponit 720 EC + Click Proponit 720 EC + Click 500 SC 
(720 g propisochlore) + (500 g terbuthylazine) 

Arysta 5 ha = 1 ks (10 l + 7,5 l) Kukurica 6 750 1 350 ***

Ally + SK 600 Ally 20 SX + SK 600 
(20 % metsulfuron methyl) + (600 g MCPP)

DuPont (MV Servis) 6 ha = 1 ks (180 g + 10 l) Obilniny 3 660 610

Arrat + Duett pack
Arrat + Duett  
(50 % dicamba + 25 % tritosulfuron)  
+ (125 g carbendazim + 125 g epoxiconazole)

BASF 40 ha = 1 ks (8 kg + 40 l) Obilniny 62 000 1 550 101

Arrat + Tango Super pack
Arrat + Tango Super 
(50 % dicamba + 25 % tritosulfuron)  
+ (84 g epoxiconazole + 250 g fenpropimorph)

BASF 40 ha = 1 ks (8 kg + 40 l) Obilniny 66 200 1 655 118

Balík Mirage 45 EC + Orius 25 EW Mirage 45 EC + Orius 25 EW 
(450 g prochloraz) + (250 g tebuconazole)

Agrovita 50 ha = 1 ks (30 l + 30 l) Obilniny 60 000 1 200 93

Biplay Star (Biplay + Starane)
Biplay SX + Starane 250 EC 
(222 g tribenuron methyl + 111 g metsulfuron methyl) 
+ (250 g fluroxypyr)

DuPont (MV Servis) 1 ks (375 g + 5 l) Obilniny 7 250 604

Biplay Star Pack 50 (Biplay + Alert)

Biplay SX + Starane + Alert S 
(222 g tribenuron methyl + 111 g metsulfuron methyl) 
+ (250 g fluroxypyr)+ (250 g carbendazim  
+ 125 g flusilazole)

DuPont (MV Servis)
50 ha = 1 ks  

(1500 g + 20 l + 50 l)
Obilniny 68 172 1 363

Dicopur M 750 + Aurora 40 WG Dicopur M 750 + Aurora 40 WG 
(750 g MCPA) + (400 g carfentrazone-ethyl)

F&N Agro 10 ha = 1 ks (10 l + 400 g) Obilniny 4 894 489 67

Falcon + Folicur SET

Falcon 460 EC + Folicur Plus 375 EC 
(250 g spiroxamine + 167 g tebuconazole  
+ 43 g triadimenol) + (250 g tebuconazole  
+ 125 g triadimenol)

Bayer 1 ks (20 l + 20 l) Obilniny 58 930

Lentipur 500 FW + Aurora 40 WG Lentipur 500 FW + Aurora 40 WG 
(500 g chlorotoluron) + (400 g carfentrazone-ethyl)

F&N Agro
10  ha = 1 ks (20 l + 

400 g)
Obilniny 7 494 749 123

Lintur Premium Artea pack
Lintur Premium + Artea 330 EC 
(4,1 % triasulfuron + 65,9 % dicamba)  
+ (250 g propiconazole + 80 g cyproconazole)

Syngenta 50 ha = 1 ks (9 kg + 25 l) Obilniny 80 019 1 600 50

Pike + Aurora 40 WG
Pike + Aurora 40 WG 
(20 % metsulfuron-methyl)  
+ (400 g carfentrazone-ethyl)

F&N Agro
8 ha = 1 ks (200 g + 

400 g)
Obilniny 4 300 537

Sekator + Falcon SET

Sekator + Falcon 460 EC 
(125 g iodosulfuron + 50 g amidosulfuron  
+ 125 g mefenpyr-diethyl) + (250 g spiroxamine  
+ 167 g tebuconazole + 43 g triadimenol)

Bayer 40 ha = 1 ks (12 kg + 20 l) Obilniny 54 000 1 350 132

Prehľad balíčkov, ktoré sú v ponuke 
dodávateľských firiem na Slovensku
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Obchodný názov balíčka Zloženie balíčka 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku Zástupca Balenie Plodina Cena balíčka  

Sk/ks*
Cena 

Sk/ha

Cenové  
zvýhodnenie 

Sk/ha**

Balík Goltix Top + Kontakttwin  
+ Agropur

Goltix Top + Kontakttwin + Agropur 
(700 g metamitron) + (94 g ethofumesate  
+ 97 g phenmedipham)

Agrovita
10 ha = 1 ks  

(10 l + 20 l + 200 g)
C. repa 17 000 1 700 314

Balík Goltix Top + Kontakttwin + 
Agil 100 EC + Agropur

Goltix Top + Kontakttwin + Agil 100 EC + Agropur 
(700 g metamitron) + (94 g ethofumesate  
+ 97 g phenmedipham) + (100 g propaquizafop)

Agrovita
20 ha = 1 ks  

(20 l + 40 l + 15 l + 1 kg)
C. repa 51 990 2 599 347

Command komplet
Butisan 400 SC + Command 36 CS + Fury 10 EW 
(400 g metazachlor) + (360 g clomazone)  
+ (100 g zeta-cypermethrin)

F&N Agro
10 ha = 1 ks  

(15 l + 2 l + 1 l)
Repka 20 500 2 050 561

Spectrum pack Spectrum + Stomp 330 E 
(720 g dimethenamid-p) + (330 g pendimethalin)

BASF
5 ha = 1 ks 
(5 l + 15 l)

Slnečnica 7 041 1 408 361

*Cena balíčka Sk/ks - je doporučenou (orientačnou) cenou dodávateľa daného produktu
**Cenové zvýhodnenie, v porovnaní s kúpou produktov samostatne
***Prípravok Click 500 SC nie je ako samostatný produkt v ponuke 
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Každý rok je iný! Toto pravidlo neplatí iba 
v bežnom živote, ale obzvlášť pre poľno-
hospodárov. Rok od roku sa v poslednom 
období líši nielen počasím, čo je síce bežné, 
ale aj radikálne sa meniacimi ekonomickými 
podmienkami trhu. Pestovatelia majú ešte 
v živej pamäti, ako sa v nedávnej minulos-
ti venovala veľká pozornosť mykotoxínom 
v zrnách obilnín, najmä po implementácii 
európskej smernice o maximálnych limit-
ných koncentráciách vybraných fuzárioto-
xínov. V odbornej obci nastal veľký boom 
a niekedy doslova bublinu hystérie nafuko-
valo množstvo nekompetentných ľudí, ktorí 
sa k tejto téme vyjadrovali písomne alebo 
verbálne. Poľnohospodári sa potom často 
stretali s tým, že mykotoxíny alebo fuzáriá, 
často domnelé a nepodložené adekvátnymi 
analýzami, sa stávali do istej miery zámien-
kou buď na zníženie ceny vykupovaných 
obilnín, alebo na odmietnutie výkupu celej 
partie. Isteže, problém fuzárií tu bol a bude, 
ale často išlo o iba o bublinu, ktorá v minu-
lom roku náhle spľasla. Prišiel totiž rok, kedy 
sa markantne prejavili účinky kontroverzné-
ho zámeru Európskej únie zvýšiť produkciu 
a spotrebu biopalív. Spolu s nie najúrodnej-
ším rokom bolo zrazu obilnín nedostatok, ich 
cena išla raketovo hore a na celé mykotoxíny 
sa nevdojak aj zabudlo. Vplyvom nedostatku 
suroviny poľnohospodári výhodne predali aj 
takú úrodu, s ktorou by sa pred dvomi rokmi 
len špekulovalo. Isteže, ani tento vývoj nie 

je celkom zdravý, pretože mykotoxíny pred-
stavujú skutočné riziko v potravovom a po-
travinovom reťazci. Ich vyššiemu výskytu 
nahráva aj fakt, že výmery obilnín sa výrazne 
zvýšili, čím sa automaticky zhoršil aj osevný 
postup a časový odstup pestovania obilniny 
po sebe, alebo čo je ešte horšie – po kukurici. 
Práve kukuricu často pestovatelia nahrádzajú 
kvôli kukuričiarovi koreňovému obilninami 
alebo repkou. Osev plodín sa tak výrazne 
zužuje, čo môže viesť k zvýšenému infekč-
nému potenciálu, výskytu chorôb a v ne-
poslednom rade aj mykotoxínov. Vzniknutá 
situácia tak jasne potvrdzuje fakt, že nič nie 
je isté a trh s komoditami, podobne ako celý 
agrosektor je jeden obrovský, ale veľmi dy-
namický celok. 

V súčasnosti sa po miernej zime nielen na 
Slovensku ukazuje, že porasty ozimných obil-
nín prezimovali dobre, ale dobré úrody sľu-
bujú aj rozsiahle lány už zasiateho jarného 
jačmeňa. Ďalšia, v súčasnosti vyslovene trho-
vá plodina – repka, tiež poukazuje na pomer-
ne dobrý potenciál, najmä vysokým počtom 
prezimovaných jedincov. Každý pestovateľ 
však vie, že zďaleka nie je rozhodnuté a nikto 
ešte tohtoročný boj nevyhral. Beh na dlhé 
trate ešte len začal a do cieľa porasty a sa-
motných pestovateľov čaká ešte veľa úskalí. 

Jedným z úskalí môžu byť práve choroby, 
ktoré vďaka teplej zime tiež „štartujú“ z inej 

pozície, ako v „normálnych“ rokoch. Extrémy 
tohtoročného počasia nepriniesli až také ne-
primerane vysoké teploty v zime a extrém-
ne teplú jar, ako v ročníku 2006/2007. Vtedy 
okrem jarných denných teplôt, pohybujúcich 
sa okolo 25°C, trápilo porasty aj súčasné dl-
hotrvajúce sucho. Nádeje na dobrú úrodu 
jarného sladovníckeho jačmeňa (vďaka sko-
rému výsevu) sa vtedy rozplynuli často skôr, 
ako vzišiel. Problémy však neobchádzali ani 
ozimný jačmeň a ozimnú pšenicu, ktoré boli 
vďaka pokročilejšej rastovej fáze na sucho 
menej citlivé. V ročníku 2007/2008, teda as-
poň čo sa týka priebehu zimy, bola situácia 
mierne priaznivejšia. Teploty na jeseň a v zi-
me neboli také vysoké, rovnomernejšie bolo 
aj rozloženie zrážok a cez zimu boli na roz-
diel od predchádzajúceho ročníka aj silnej-
šie a dlhšie trvajúcejšie mrazy. Celkovo teda 
možno konštatovať, že uplynulá zima bola 
bližšie dlhodobému priemeru, teda „normá-
lu“, na aký boli pestovatelia roky zvyknutý. 
Napriek tomu však aj táto zima bola teplot-
ne nadpriemerná a neobvyklá bola najmä 
celoplošná absencia snehu. Táto situácia za-
iste potešila skôr pestovateľov z podhorskej 
oblasti, kde z tohto titulu bolo menej prob-
lémov s plesňou snežnou. V jednom je však 
riziko teplej zimy spoločné, aké bolo aktuál-
ne aj v uplynulom roku. Cez zimu totiž zosta-
lo „nažive“ vysoké percento starých listov, 
ktoré v „normálnom“ roku cez zimu odumrú. 
Preto tieto listy predstavujú silnejší infekčný 

Dopad miernej zimy na výskyt  
a škodlivosť chorôb obilnín
 
 
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, foto autor 

Obr. 1: Výskyt hrdzí na najstarších listoch Obr. 2: Silné napadnutie staršieho listu ozimného jačmeňa múčnatkou 
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potenciál (obr. 1-6), najmä v prípade, že na 
nich zostali vytvorené infekčné štruktúry pa-
togénov. Netreba však podliehať panike, ako 
tomu bolo na jar v roku 2007.  Vtedy sa tak-
tiež kvôli teplej jeseni a zime správne v praxi 
poukazovalo na to, že v porastoch existuje 
vyšší infekčný potenciál hubových chorôb 
a existuje aj riziko zvýšeného výskytu škod-
cov. Žiaľ, menej bolo počuť hlasy upozorňu-
júce na to, že sa jedná zatiaľ iba o potenciál, 
nie o epidémiu. Šanca zvýšiť objem predaja 
fungicídov pochopiteľne viedla obchodných 
zástupcov firiem k intenzívnejšej kampani 
o riziku hubových chorôb, ktorá niektorých 
pestovateľov upozornila na existujúci prob-
lém a motivovala ich posúdiť konkrétny stav 
porastov a prípadnú potrebu fungicídneho 
ošetrenia. Iných pestovateľov však tieto in-
formácie viedli k neopodstatnenej panike 
a keď sa v televíznych novinách objavil šot 
o vyššom výskyte hubových chorôb, situácia 
niekde prerástla v neopodstatnený chaos. 
Pestovatelia miestami „usporiadali“ nepo-
chopiteľný postrekový maratón a predbieha-
li sa, kto oziminy postrieka skôr. V mnohých 
prípadoch však išlo o úplne zbytočne vyho-
dené finančné prostriedky, nakoľko sa strie-
kalo všetko a všade, často bez ladu a skla-
du. Ako príklad môžu poslúžiť isté porasty 
ozimnej pšenice, kde sa na najstarších lis-
toch vyskytovala septória (Septoria tritici) 
a pestovateľ, slepo nasledujúc príklady oko-
litých pestovateľov a odporúčania predajcov, 
postriekal porast špecifickým fungicídom 
proti múčnatke (Blumeria graminis), ktorá 
sa v poraste takmer nevyskytovala. Preto je 
namieste, aby sa v tomto roku pristupova-
lo k tejto problematike racionálne a najmä 
kauzálne. Cena pšenice je totiž dobrá a pes-
tovateľov môže iba tešiť, že ich práca je ce-
novým vývojom komodít konečne relatívne 
dobre ohodnotená. Tým pádom určite bude 
rásť aj ochota pestovateľov investovať do 
porastov či už vo forme výživy (ktorá mimo-
chodom pohotovo zareagovala na vývoj cien 

a - zdražela), alebo intenzívnejšej chemickej 
ochrany. Dobré ekonomické zázemie pod-
niku a správny manažment sa však nemeria 
počtom postrekov, ktoré si podnik „môže do-
voliť“, ale ich racionálnou potrebou a opod-
statnením. Paušálnosť v chemickej ochrane 
rastlín (nielen proti chorobám) nemá nikdy 
racionálny základ a vonkoncom neplatí vo 
všetkých podmienkach a ročníkoch. Škod-
livosť listových chorôb aj napriek vyššiemu 
infekčnému potenciálu vytvára iba potenciál 
a predpoklad, že pri vhodných podmienkach 
môžu poškodiť listovú plochu. Stratégiou 
chemickej ochrany proti listovým chorobám 
je totiž ochrániť zdravý vývoj rastliny a za-
brániť redukcii úrody najmä v dôsledku väč-
ších prestupov infekcií na posledné tri listy, 
vrátane zástavovitého. O tom však rozhoduje 
celý rad faktorov počas vegetácie. V prípade 
jari 2007 mnohý pestovatelia prakticky ošet-
rovali staré - odumierajúce listy s kôpkami 
hrdzí a múčnatky, ktoré rastlina tak či tak 

v priebehu mesiaca stratila a nahradila no-
vými. Infekčný potenciál síce zostáva aj na 
odumretých listoch, ale ošetrenia majú sme-
rovať proti rozšíreniu infekcie na mladé listy, 
nie na staré a napadnuté. 

Z uvedených dôvodov plynie poučenie pre 
budúcnosť, že fungicídna ochrana musí byť 
založená na racionálnom základe, vedomos-
tiach a na triezvom posúdení aktuálnej situ-
ácie, v kontexte s predpokladaným vývojom 
porastu. Nie na základe masovej hystérie, 
ktorá nemusí byť správna a vonkoncom ne-
musí byť adekvátna a zodpovedajúca situácii 
konkrétneho podniku resp. lokality. Ak totiž 
opatrenie, napr. fungicídne ošetrenie vyko-
náva susedný - väčší podnik, to ešte nezna-
mená, že je to správne. 

V súvislosti so správnou diagnózou je po-
trebné poukázať ešte na jeden bežný symp-
tóm tejto jari - žlté lány ozimného jačmeňa. 

Obr. 5: Zdravé bázy odnoží bez symptómov napadnutia

Obr. 3: Výskyt septórií na spodných listoch pšenice Obr. 4: Aktuálny môže byť aj vyšší výskyt chorôb bázy stebla, najmä 
v zlých osevných postupoch
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Mnohí pestovatelia majú totiž v pamäti jed-
nu z hystérií - vírusovú hystériu. Prispieva 
k tomu aj intenzívnejšia informačná kam-
paň dodávateľských a distribučných firiem, 
ktorá je z informačného uhla pohľadu jed-
noznačne prínosná a pozitívna a tvorí istú 
osvetu a neustále vzdelávanie pestovateľov. 
Prináša však aj isté skreslenie, nakoľko iným 
faktorom, napr. fyziologickým chorobám sa 
venuje menšia pozornosť. Z týchto dôvodov 
majú pestovatelia (niekedy aj niektorí menej 
poznatkovo zdatní „diagnostici“) tendenciu 
vidieť v každom žltnutí a chloróze listov vi-
rózy. Je pritom jedno, aké žltnutie a kedy sa 
vyskytuje, jednoducho každé žltnutie listov 
považujú za virózu! Tento mylný a zjednodu-
šený pohľad vyvracia všeobecne známy fakt, 

že symptomatika vírusových chorôb a fyzio-
logických chorôb je často tak veľmi podob-
ná, že bez komplexného posúdenia situácie 
a komplexnej laboratórnej analýzy vzoriek 
nemožno jednoznačne určiť príčinu. Navyše, 
ak sa v určitom poraste vyskytuje fyziologic-
ká chloróza spolu s vírusovými chorobami 
(obr. 7,8), je skutočne zložité a náročné určiť, 
čo je rozhodujúcim a primárnym faktorom 
symptomatického prejavu. Takéto kompliko-
vané prípady sú živnou pôdou na rôznorodé, 
často zjednodušené a niekedy aj nesprávne 
interpretácie a závery, ktoré môžu pestovate-
ľov zneistiť alebo priviesť k unáhleným alebo 
nesprávnym riešeniam. V praxi sa, žiaľ, často 
stáva, že „odborník“, ktorý vysloví očividne 
nesprávnu diagnózu hneď a presvedčivo (po 
prvom pohľade na porast), je v praxi často 
viac akceptovaný ako množstvo ozajstných 
odborníkov, ktorý sa k správnemu výsledku 
dopracujú pomalšie, postupnou a zodpo-
vednou analýzou všetkých vzoriek a fakto-
rov, ktoré na situáciu vplývajú. Pre uvedenie 
veci na správnu mieru je potrebné skonšta-
tovať, že laboratórne potvrdenie, že vzorka 
rastliny je sérologicky pozitívna na virózy 
ešte neznamená, že celý porast je zamorený 
virózami. Pozitívna na prítomnosť diagnosti-
kovaného vírusu je iba hodnotená rastlina. 
Navyše, virózy nie sú jediným patologickým 
činiteľom v poraste a laboratórna diagnosti-
ka vírusu nemusí znamenať, že poškodenie 
porastu (niekedy aj podobné symptómom 
viróz) je spôsobené diagnostikovaným ví-
rusom. Toto konštatovanie dokazuje aj fakt, 
že vzorky z mnohých porastov, vykazujúcich 
príznaky veľmi podobné virózam boli sérolo-
gicky negatívne.

Výnimkou nie je ani tento rok, kedy žlté lány 
ozimného jačmeňa oživujú diskusie o víru-
soch a vyvolávajú niekedy zbytočnú paniku. 
Skúsenejšie oko pestovateľa však vie, že žlt-
nutie porastov ozimného jačmeňa je do istej 
miery prirodzené a je fyziologického pôvo-

du. Rastlina ozimného jačmeňa tak reaguje 
na súhru množstva biotických a abiotických 
činiteľov, ktoré vedú k chloróze listov. Navy-
še, dobrá pamäť pripomína, že porasty zožltli 
už na jeseň. O nesporných fyziologických 
príčinách tohto javu svedčí aj fakt, že poras-
ty žltnú rovnomerne a zožltnuté listy sú na 
všetkých rastlinách na parcelách. To nikdy 
nie je možné pri vírusových chorobách. Keď-
že sú prenášané vektormi, ich výskyt môže 
byť v ohniskách, pásoch, pozdĺž riek alebo 
úhorov, prípadne v kotlinách, nikdy však nie 
celoplošne na celej parcele alebo parcelách. 

Záver a odporúčania
Z uvedenej situácie vyplýva známy pozna-
tok, že paušálnosť je najväčším nepriateľom 
pestovateľa. Vytváranie si zjednodušených 
šablón a postupov najmä v ochrane rast-
lín vedie často k zbytočným a neúčinným 
opatreniam. Uvedené skutočnosti nabádajú 
pestovateľov k neustálemu monitoringu po-
rastov, výskytu chorôb a škodcov, ale najmä 
k správnemu posúdeniu situácie a správnej 
diagnostike vyskytujúcich sa symptómov. 
Je totiž možné, že pri vyššej hustote poras-
tu, v neskorších fázach môže dôjsť k väč-
šiemu rozšíreniu chorôb. Preto je namieste, 
aby pestovatelia venovali väčšiu pozornosť 
prestupu chorôb najmä na posledné 3 listy 
a v prípade potreby včas aplikovali chemic-
kú ochranu. Ale nie opäť na základe hysté-
rie alebo odporúčania iných, ale na základe 
vlastného, odborného a triezveho posúdenia 
každého porastu zvlášť. V neskorších rasto-
vých fázach sa môžu totiž naplno prejaviť 
odlišné charakteristiky jednotlivých porastov 
a lokalít, ktoré vyžadujú individuálny prístup 
a individuálne posúdenie opodstatnenosti 
chemickej ochrany pre každý porast alebo 
lokalitu zvlášť.



Obr. 6: Primárne infekcie hnedej škvrnitosti na 
klíčnych listoch jarného jačmeňa

Obr. 7: Pre skoré (jesenné) infekcie vírusmi je typické výrazné zaostáva-
nie rastlín v raste

Obr. 8: Antokyán na konci listov môže ale aj nemusí byť znakom nes-
koršej infekcie vírusom BYDV



 významne naštartuje porasty repky a   
 obilnín po prezimovaní

 stimuluje tvorbu kore ového
 systému

 podporuje nasadzovanie plodov 

 použitie spolu s listovým hnojivom
 znásobuje stimula né ú inky

 znižuje prejavy fytotoxicity po
 použití pesticídov

 zvyšuje hektárovú úrodu

 zlepšuje kvalitu úrody

Arysta LifeScience Slovakia, s.r.o.
Komár anská ul. 16, 940 76 Nové Zámky
Slovenská republika 
Tel.: 035/64 60 420, 035/64 60 421
Fax: 035/64 29 339
www.arystalifescience.sk

 unikátne originálne zloženie s
 jedine ným mechanizmom ú inku

 podporuje príjem živín a ukladanie
 asimilátov 

 zrých uje transportné procesy v
 bunkách

 žiadna toxicita, žiadne rezíduá

 bezproblémový v použití v tank-mix
 kombináciách s ubovo nými
 pesticídmi alebo hnojivami

 spo ahlivé výsledky overené  v
 stovkách pokusov a pestovate skými
 skúsenos ami v praxi

H
ar

m
ón

ia
 v

 ra
st

e
®

Ing. Milan Taškár 0905 307 071 
Ing. Ján Števlík    0908 707 827 
Ing. Štefan Pál      0905 252 719

080326 NP Atonik inzercia.indd   1 26. 3. 2008   15:50:43



Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Apríl 200810

Fungicíd    
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná 
cena  

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Registrácia v obilninách

Poznámka

Odstup  
dažďa od 
aplikácie 

(hod.)

Orientačná účinnosť na choroby  
(nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje, ¡ v kombinácií druhotné zvýšenie účinnosti ostatných fungicídov)  

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou
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protektívne kuratívne protektívne kuratívne

ACANTO 
250 g picoxystrobin 

N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
1500 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice,  
hrdza pšeničná 
1,0 l/200–400 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť 
1,0 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (strobilurín) 
•  Pôsobí protektívne,  

kuratívne a výparom
2

1 l/ha:  
250 g picoxystrobin 

n nnn nn nnnn nnn§ nn§ nnn§ nnn§ n nnn nnn§

ALERT S 
250 g carbendazim  
+ 125 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

886 Sk/ha

Steblolam, múčnatka trávová, septorióza 
pšenice, hrdze   
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

Steblolam, múčnatka trávová, hrdze, hnedá 
škvrnitosť, rynchosporiová škvrnitosť  
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

1 l/ha: 
250 g carbendazim  

125 g flusilazole
nnn n§ o nn nn§ n n§ nnn n nnn o

ALTO COMBI 420 SC 
300 g carbendazim  
+ 120 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta

1050 Sk/ha
Steblolam, múčnatka trávová, septorióza 
pšenice, hrdze 
0,5 l/200–400 l, OD 42

Steblolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná  
0,5 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

2
0,5 l/ha: 

150 g carbendazim  
60 g cyproconazole

nn nnn nn nn§ nnn nn n§ nnn nnn nnn n§

AMISTAR 
250 g azoxystrobin

N|Vč3|– Syngenta
1680 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice,  
hrdza pšeničná 
0,8–1,0 l/200–400 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, hrdza jačmenná,  
múčnatka trávová 
1,0 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (strobilurín) 
• Preventívna aplikácia

2
0,8 l/ha: 

200 g azoxystrobin
n nn n nnn§ nnn n§ nnn§ nnn§ n n§ nnn§ §

AMISTAR XTRA 
200 g azoxystrobin  
+ 80 g cyproconazole

N|Vč3|– Syngenta

1110–1665 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice,  
hrdza pšeničná 
0,5-0,75 l/200–400 l, OD 45

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová 
0,5–0,75 l/200–400 l, OD 45

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

2
0,75 l/ha: 

150 g azoxystrobin 
60 g cyproconazole

n nnn nn nnn nnn n nnn nnn n§ nnn nnn§

ARTEA 330 EC 
80 g cyproconazole  
+ 250 g propiconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta

1070 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze  
0,4–0,5 l/200–400 l, OD 42  
TM 0,5 l + 0,8 l AMISTAR

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdze 
0,5 l/200–400 l, OD 42  
TM 0,5 l + 0,8 l AMISTAR

•  Systémový fungicíd  
(triazol + triazol)

1
0,5 l/ha: 

40 g cyproconazole 
125 g propiconazole

nnn nn nn§ nnn nn nn nnn nn nnn n§

ATLAS 
500 g quinoxyfen

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
810 Sk/ha

Múčnatka trávová  
0,2 l/300–400 l, OD 42

Múčnatka trávová  
0,2 l/300–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (chinolín) 
•  Aplikácia preventívne alebo pri 

prvých príznakoch
• Dlhodobé pôsobenie 6–8 týždňov 
•  TM 0,1–0,15 l + triazoly, strobilu-

ríny, benzimidazoly

1
0,2 l/ha: 

100 g quinoxyfen
nnnn § ¡ ¡ ¡ o o

BRAVO 500 
500 g chlorothalonil

Xn,N|Vč3|– Syngenta
836 Sk/ha

Pšenica ozimná 
Septória plevová  
2,2 l/200–400 l, OD 42

• Kontaktný fungicíd (ftalimid) 
• 1× za sezónu

2,2 l/ha: 
1100 g chlorothalonil

o o o nn nn n n o o § §

BUMPER 25 EC 
250 g propiconazole

N|Vč3|– Agrovita
850 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze 
0,5 l/300–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Hnedá škvrnitosť, múčnatka, hrdza jačmenná, 
rynchosporiová škvrnitosť  
0,5 l/300–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Múčnatka trávová 
0,5 l/300–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

• Systémový fungicíd (triazol) 1
0,5 l/ha: 

125 g propiconazole
nnn nn nn nn§ nn n§ nnn nn nn n§ 

BUMPER SUPER 
90 g propiconazole 
+ 400 g prochloraz

Xi,N|Vč3|– Agrovita

950 Sk/ha
Múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, steblolam   
1,0 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l/300–400 l, OD 42 
DA 0,5 l + 0,5 l

•  Systémový + lokálne systémový 
(triazol + imidazol)

1
1 l/ha: 

90 g propiconazole 
400 g prochloraz

nn§ nn n nnn nnn n§ nn nnn nn nnn n nn

CAPITAN 25 EW 
250 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
931 Sk/ha

Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
0,8 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť 
0,8 l/300–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol) 
•  Ochranná lehota platí pre 

skrmovanie

0,8 l/ha: 
200 g flusilazole

n§ nn n nnn nnn nn nn nnn nn nnn nn n

CARAMBA  
60 g metconazole

Xn,N|Vč3|– BASF
999–1498 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze  
1,2–1,5 l/200–600 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdze, fuzariózy 
1,5 l/200–600 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol)
1,5 l/ha: 

90 g metconazole
o nn n§ nnn nnn nn nn nn n nn nn§ nn§

CERELUX PLUS 
160 g flusilazole 
+ 375 g fenpropimorph

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

1300 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze 
1,0 l/200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(triazol + morfolín)

1,0 l/ha: 
160 g flusilazole 
375 g fenpropi-

morph

n nnn nn§ nnn nnn nn nn nnn nnn nn §

Obilniny - fungicídy
 
Ing. Bernardová, Ing. Fiala, doplnené hodnotením zo zdrojov Kurent 
Hodnotenie „Skúšobná stanica Kluky“ na základe demonštračných a presných maloparcelkových pokusov
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Fungicíd    
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná 
cena  

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Registrácia v obilninách

Poznámka

Odstup  
dažďa od 
aplikácie 

(hod.)

Orientačná účinnosť na choroby  
(nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje, ¡ v kombinácií druhotné zvýšenie účinnosti ostatných fungicídov)  

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou

Pšenica Jačmeň Raž Tritikale
Množstvo 

účinnej látky 
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protektívne kuratívne protektívne kuratívne

ACANTO 
250 g picoxystrobin 

N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
1500 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice,  
hrdza pšeničná 
1,0 l/200–400 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť 
1,0 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (strobilurín) 
•  Pôsobí protektívne,  

kuratívne a výparom
2

1 l/ha:  
250 g picoxystrobin 

n nnn nn nnnn nnn§ nn§ nnn§ nnn§ n nnn nnn§

ALERT S 
250 g carbendazim  
+ 125 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

886 Sk/ha

Steblolam, múčnatka trávová, septorióza 
pšenice, hrdze   
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

Steblolam, múčnatka trávová, hrdze, hnedá 
škvrnitosť, rynchosporiová škvrnitosť  
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

1 l/ha: 
250 g carbendazim  

125 g flusilazole
nnn n§ o nn nn§ n n§ nnn n nnn o

ALTO COMBI 420 SC 
300 g carbendazim  
+ 120 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta

1050 Sk/ha
Steblolam, múčnatka trávová, septorióza 
pšenice, hrdze 
0,5 l/200–400 l, OD 42

Steblolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná  
0,5 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

2
0,5 l/ha: 

150 g carbendazim  
60 g cyproconazole

nn nnn nn nn§ nnn nn n§ nnn nnn nnn n§

AMISTAR 
250 g azoxystrobin

N|Vč3|– Syngenta
1680 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice,  
hrdza pšeničná 
0,8–1,0 l/200–400 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, hrdza jačmenná,  
múčnatka trávová 
1,0 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (strobilurín) 
• Preventívna aplikácia

2
0,8 l/ha: 

200 g azoxystrobin
n nn n nnn§ nnn n§ nnn§ nnn§ n n§ nnn§ §

AMISTAR XTRA 
200 g azoxystrobin  
+ 80 g cyproconazole

N|Vč3|– Syngenta

1110–1665 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice,  
hrdza pšeničná 
0,5-0,75 l/200–400 l, OD 45

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová 
0,5–0,75 l/200–400 l, OD 45

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

2
0,75 l/ha: 

150 g azoxystrobin 
60 g cyproconazole

n nnn nn nnn nnn n nnn nnn n§ nnn nnn§

ARTEA 330 EC 
80 g cyproconazole  
+ 250 g propiconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta

1070 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze  
0,4–0,5 l/200–400 l, OD 42  
TM 0,5 l + 0,8 l AMISTAR

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdze 
0,5 l/200–400 l, OD 42  
TM 0,5 l + 0,8 l AMISTAR

•  Systémový fungicíd  
(triazol + triazol)

1
0,5 l/ha: 

40 g cyproconazole 
125 g propiconazole

nnn nn nn§ nnn nn nn nnn nn nnn n§

ATLAS 
500 g quinoxyfen

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
810 Sk/ha

Múčnatka trávová  
0,2 l/300–400 l, OD 42

Múčnatka trávová  
0,2 l/300–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (chinolín) 
•  Aplikácia preventívne alebo pri 

prvých príznakoch
• Dlhodobé pôsobenie 6–8 týždňov 
•  TM 0,1–0,15 l + triazoly, strobilu-

ríny, benzimidazoly

1
0,2 l/ha: 

100 g quinoxyfen
nnnn § ¡ ¡ ¡ o o

BRAVO 500 
500 g chlorothalonil

Xn,N|Vč3|– Syngenta
836 Sk/ha

Pšenica ozimná 
Septória plevová  
2,2 l/200–400 l, OD 42

• Kontaktný fungicíd (ftalimid) 
• 1× za sezónu

2,2 l/ha: 
1100 g chlorothalonil

o o o nn nn n n o o § §

BUMPER 25 EC 
250 g propiconazole

N|Vč3|– Agrovita
850 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze 
0,5 l/300–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Hnedá škvrnitosť, múčnatka, hrdza jačmenná, 
rynchosporiová škvrnitosť  
0,5 l/300–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Múčnatka trávová 
0,5 l/300–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

• Systémový fungicíd (triazol) 1
0,5 l/ha: 

125 g propiconazole
nnn nn nn nn§ nn n§ nnn nn nn n§ 

BUMPER SUPER 
90 g propiconazole 
+ 400 g prochloraz

Xi,N|Vč3|– Agrovita

950 Sk/ha
Múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, steblolam   
1,0 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l/300–400 l, OD 42 
DA 0,5 l + 0,5 l

•  Systémový + lokálne systémový 
(triazol + imidazol)

1
1 l/ha: 

90 g propiconazole 
400 g prochloraz

nn§ nn n nnn nnn n§ nn nnn nn nnn n nn

CAPITAN 25 EW 
250 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
931 Sk/ha

Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
0,8 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť 
0,8 l/300–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol) 
•  Ochranná lehota platí pre 

skrmovanie

0,8 l/ha: 
200 g flusilazole

n§ nn n nnn nnn nn nn nnn nn nnn nn n

CARAMBA  
60 g metconazole

Xn,N|Vč3|– BASF
999–1498 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze  
1,2–1,5 l/200–600 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdze, fuzariózy 
1,5 l/200–600 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol)
1,5 l/ha: 

90 g metconazole
o nn n§ nnn nnn nn nn nn n nn nn§ nn§

CERELUX PLUS 
160 g flusilazole 
+ 375 g fenpropimorph

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

1300 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze 
1,0 l/200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(triazol + morfolín)

1,0 l/ha: 
160 g flusilazole 
375 g fenpropi-

morph

n nnn nn§ nnn nnn nn nn nnn nnn nn §
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Fungicíd    
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná 
cena  

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Registrácia v obilninách

Poznámka

Odstup  
dažďa od 
aplikácie 

(hod.)

Orientačná účinnosť na choroby  
(nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje, ¡ v kombinácií druhotné zvýšenie účinnosti ostatných fungicídov)  

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou

Pšenica Jačmeň Raž Tritikale
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protektívne kuratívne protektívne kuratívne

DITHANE DG NEO-TEC 
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
508 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice 
2,0 kg, OD AT 
Zákaz skrmovania na zeleno

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)
2,0 l/ha: 

1500 g mancozeb
n§ nn nn

DITHANE M 45 
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences

Múčnatka trávová, septorióza pšenice 
2,0 kg, OD AT 
Zákaz skrmovania na zeleno

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)
2,0 l/ha: 

1500 g mancozeb
n§ nn nn

DUETT 
125 g carbendazim  
+ 125 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

861–1077 Sk/ha
Steblolam, múčnatka trávová, hrdze,  
septorióza pšenice  
0,8–1,5 l/200 - 300 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdze,  
rynchospóriová škvrnitosť  
0,8–1,5 l/200–300 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

1,5 l/ha: 
188 g carbendazim  

188 g epoxiconazole
nn nn nn nnn nnn n§ n§ n§ nnn§ §

FALCON 460 EC 
250 g spiroxamine  
+ 167 g tebuconazole  
+ 43 g triadimenol

C,N|Vč3|– Bayer

722–1083 Sk/ha
Septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze  
0,6 l/200–400 l, OD AT

Hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, 
rynchospóriová škvrnitosť, hrdze 
0,4–0,6 l/200–400 l, OD AT

•  Systémový fungicíd  
(spiroketalamin + triazol)

•  TM 0,3–0,4 l  
+ 0,3–0,5 l KARBEN FLO STEFES

0,6 l/ha: 
150 g spiroxamine  

100 g tebuconazole  
26 g triadimenol

n nnn nnn nnn nn nn nn nn nn nnn nn

FANDANGO 200 EC 
100 g fluaxastrobin  
+ 100 g prothioconazole

N|Vč3|– Bayer

1116–1489 Sk/ha
Steblolam, fuzariózy klasov, múčnatka trávová, 
septorióza pšenice, hrdze  
0,75–1,0 l/200–400 l 

Múčnatka trávová, hrdze, hnedá škvrnitosť 
jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, 
fuzariózy klasov 
0,75–1,0 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(dihydrodioxaziny - analógy  
strobilurinov + triazolinthiony 
- analógy triazolov)

1

1,0 l/ha: 
100 g fluaxastrobin 

100 g prothioco-
nazole

nn nn§ nn§ nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn nnn§ nn

FLAMENCO 
100 g fluquinconazole

T,N|Vč3|– Bayer
   

Hnedá škvrnitoť jačmeňa 
1,25 l/200–400 l

• Systémový fungicíd (triazol)
1,25 l/ha 

125 g fluquinco-
nazole

o nn n nnn nnn nn n§ nn n nn nnn nn§

FOLICUR PLUS 375 EC 
250 g tebuconazole  
+ 125 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Bayer

1071 Sk/ha
Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
0,75 l/200–400 l
OD 42

Múčnatka trávová, hrdze, hnedá škvrnitosť 
jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť 
0,75 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol)
0,75 l/ha 

187 g tebuconazole 
94 g triadimenol

o nnn nn nnn nnn nn nn nn n nn nnn nn

HOOK 
250 g carbendazim  
+ 125 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Steblolam, múčnatka trávová, septorióza 
pšenice, hrdze   
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

Steblolam, múčnatka trávová, hrdze,  
hnedá škvrnitosť, rynchosporiová škvrnitosť  
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

1 l/ha: 
250 g carbendazim  

125 g flusilazole
nnn n§ o nn nn§ n n§ nnn n nnn o

CHARISMA 
106,7 g flusilazole 
+ 100 g famoxate

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

1813 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice 
1,5 /200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
rynchosporiová škvrnitosť  
1,5 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(triazol + dikarboximid)

3
1,5 l/ha: 

160 g flusilazole 
150 g famoxate

n nn n§ nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nn nn

IMPULS 500 EC 
500 g spiroxamine

Xn,N|Vč4|– Bayer

Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
1,25 l, OD 35

Múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, 
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l, OD 35

•  Systémový fungicíd  
(spiroketalamin)

1,25 l/ha: 
625 g spiroxamine

nnn nnn n§ n§ n nn nn n§

JUWEL
125 g kresoxim-methyl  
+ 125 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

1420–1776 Sk/ha
Múčnatka trávová, septória plevová, hrdza 
plevová, hrdza pšeničná 
0,8–1,0 l/200–300 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdze, 
rynchospóriová škvrnitosť  
0,8–1,0 l/200–300 l, OD 35

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

1 l/ha:  
125 g kresoxim-

methyl  
125 g epoxiconazole

nn nnn nn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn n§

KARBEN FLO STEFES 
500 g carbendazim

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
188–314 Sk/ha

Steblolam, múčnatka trávová,  
septorióza pšenice 
0,3–0,5 l/400 l, zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel  
0,3 l/400 l, zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel (PO) 
0,3 l/400 l,  
zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel  
0,3 l/400 l,  
zákaz skrmovania na zeleno

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol)

0,3 l/ha: 
150 g carbendazim

nn § o o o n n§

MIRAGE 45 EC 
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– Agrovita
900 Sk/ha

Steblolam, septorióza pšenice 
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam, hnedá škvrnitosť,  
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam 
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam 
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

•  Lokálne systémový fungicíd 
(imidazol)

1 l/ha: 
450 g prochloraz

nn§ § o nn nn n n nn n nn § n§

OPUS 
125 g epoxiconazole

Xn|Vč3|– BASF

Múčnatka trávová, septorióza pšenice  
1,0 l/200–400 l, OD 42 
Hrdze 0,6 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná 
1,0 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol)
1 l/ha:                   

            125 g epoxico-
nazole

o nn n nnn nnn nn n§ nn n nn nnn nn§

ORIUS 25 EW  
250 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– Agrovita
941 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze  
0,75 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná 
0,75 l/200–400 l

• Systémový fungicíd (triazol)
0,75 l/ha 

188 g tebuconazole
o nn n nnn nnn nn n§ nn n§ nn nnn nn§

PROSARO 250 EC 
125 g prothioconazole  
+ 125 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

1236 Sk/ha
Fuzariózy klasov, septorióza pšenice,  
múčnatka trávová, hrdze  
0,8 l/200–300 l

Fuzariózy klasov  
1,0 l/200–400 l 
Hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť 
0,8 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(triazolinthione + triazol)

•  Vedľajšia účinnosť proti 
steblolamu

1 l/ha: 
125 g prothioco-

nazole  
125 g tebuconazole

nn nn n§ nnn nnn nn n§ nnn nnn nnn nn§
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Fungicíd    
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná 
cena  

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Registrácia v obilninách

Poznámka

Odstup  
dažďa od 
aplikácie 

(hod.)

Orientačná účinnosť na choroby  
(nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje, ¡ v kombinácií druhotné zvýšenie účinnosti ostatných fungicídov)  

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou
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protektívne kuratívne protektívne kuratívne

DITHANE DG NEO-TEC 
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
508 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice 
2,0 kg, OD AT 
Zákaz skrmovania na zeleno

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)
2,0 l/ha: 

1500 g mancozeb
n§ nn nn

DITHANE M 45 
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences

Múčnatka trávová, septorióza pšenice 
2,0 kg, OD AT 
Zákaz skrmovania na zeleno

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)
2,0 l/ha: 

1500 g mancozeb
n§ nn nn

DUETT 
125 g carbendazim  
+ 125 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

861–1077 Sk/ha
Steblolam, múčnatka trávová, hrdze,  
septorióza pšenice  
0,8–1,5 l/200 - 300 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdze,  
rynchospóriová škvrnitosť  
0,8–1,5 l/200–300 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

1,5 l/ha: 
188 g carbendazim  

188 g epoxiconazole
nn nn nn nnn nnn n§ n§ n§ nnn§ §

FALCON 460 EC 
250 g spiroxamine  
+ 167 g tebuconazole  
+ 43 g triadimenol

C,N|Vč3|– Bayer

722–1083 Sk/ha
Septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze  
0,6 l/200–400 l, OD AT

Hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, 
rynchospóriová škvrnitosť, hrdze 
0,4–0,6 l/200–400 l, OD AT

•  Systémový fungicíd  
(spiroketalamin + triazol)

•  TM 0,3–0,4 l  
+ 0,3–0,5 l KARBEN FLO STEFES

0,6 l/ha: 
150 g spiroxamine  

100 g tebuconazole  
26 g triadimenol

n nnn nnn nnn nn nn nn nn nn nnn nn

FANDANGO 200 EC 
100 g fluaxastrobin  
+ 100 g prothioconazole

N|Vč3|– Bayer

1116–1489 Sk/ha
Steblolam, fuzariózy klasov, múčnatka trávová, 
septorióza pšenice, hrdze  
0,75–1,0 l/200–400 l 

Múčnatka trávová, hrdze, hnedá škvrnitosť 
jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, 
fuzariózy klasov 
0,75–1,0 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(dihydrodioxaziny - analógy  
strobilurinov + triazolinthiony 
- analógy triazolov)

1

1,0 l/ha: 
100 g fluaxastrobin 

100 g prothioco-
nazole

nn nn§ nn§ nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn nnn§ nn

FLAMENCO 
100 g fluquinconazole

T,N|Vč3|– Bayer
   

Hnedá škvrnitoť jačmeňa 
1,25 l/200–400 l

• Systémový fungicíd (triazol)
1,25 l/ha 

125 g fluquinco-
nazole

o nn n nnn nnn nn n§ nn n nn nnn nn§

FOLICUR PLUS 375 EC 
250 g tebuconazole  
+ 125 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Bayer

1071 Sk/ha
Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
0,75 l/200–400 l
OD 42

Múčnatka trávová, hrdze, hnedá škvrnitosť 
jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť 
0,75 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol)
0,75 l/ha 

187 g tebuconazole 
94 g triadimenol

o nnn nn nnn nnn nn nn nn n nn nnn nn

HOOK 
250 g carbendazim  
+ 125 g flusilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Steblolam, múčnatka trávová, septorióza 
pšenice, hrdze   
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

Steblolam, múčnatka trávová, hrdze,  
hnedá škvrnitosť, rynchosporiová škvrnitosť  
1,0 l/300–400 l, OD 42,  
zákaz skrmovania na zeleno

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol + triazol)

1 l/ha: 
250 g carbendazim  

125 g flusilazole
nnn n§ o nn nn§ n n§ nnn n nnn o

CHARISMA 
106,7 g flusilazole 
+ 100 g famoxate

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

1813 Sk/ha
Múčnatka trávová, septorióza pšenice 
1,5 /200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová,  
rynchosporiová škvrnitosť  
1,5 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(triazol + dikarboximid)

3
1,5 l/ha: 

160 g flusilazole 
150 g famoxate

n nn n§ nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nn nn

IMPULS 500 EC 
500 g spiroxamine

Xn,N|Vč4|– Bayer

Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
1,25 l, OD 35

Múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, 
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l, OD 35

•  Systémový fungicíd  
(spiroketalamin)

1,25 l/ha: 
625 g spiroxamine

nnn nnn n§ n§ n nn nn n§

JUWEL
125 g kresoxim-methyl  
+ 125 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

1420–1776 Sk/ha
Múčnatka trávová, septória plevová, hrdza 
plevová, hrdza pšeničná 
0,8–1,0 l/200–300 l, OD 35

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdze, 
rynchospóriová škvrnitosť  
0,8–1,0 l/200–300 l, OD 35

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

1 l/ha:  
125 g kresoxim-

methyl  
125 g epoxiconazole

nn nnn nn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn n§

KARBEN FLO STEFES 
500 g carbendazim

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
188–314 Sk/ha

Steblolam, múčnatka trávová,  
septorióza pšenice 
0,3–0,5 l/400 l, zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel  
0,3 l/400 l, zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel (PO) 
0,3 l/400 l,  
zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel  
0,3 l/400 l,  
zákaz skrmovania na zeleno

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol)

0,3 l/ha: 
150 g carbendazim

nn § o o o n n§

MIRAGE 45 EC 
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– Agrovita
900 Sk/ha

Steblolam, septorióza pšenice 
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam, hnedá škvrnitosť,  
rynchospóriová škvrnitosť  
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam 
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

Steblolam 
1,0 l/200–400 l, OD 42 
TM + 0,3 l AGROVITAL

•  Lokálne systémový fungicíd 
(imidazol)

1 l/ha: 
450 g prochloraz

nn§ § o nn nn n n nn n nn § n§

OPUS 
125 g epoxiconazole

Xn|Vč3|– BASF

Múčnatka trávová, septorióza pšenice  
1,0 l/200–400 l, OD 42 
Hrdze 0,6 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná 
1,0 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol)
1 l/ha:                   

            125 g epoxico-
nazole

o nn n nnn nnn nn n§ nn n nn nnn nn§

ORIUS 25 EW  
250 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– Agrovita
941 Sk/ha

Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze  
0,75 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná 
0,75 l/200–400 l

• Systémový fungicíd (triazol)
0,75 l/ha 

188 g tebuconazole
o nn n nnn nnn nn n§ nn n§ nn nnn nn§

PROSARO 250 EC 
125 g prothioconazole  
+ 125 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

1236 Sk/ha
Fuzariózy klasov, septorióza pšenice,  
múčnatka trávová, hrdze  
0,8 l/200–300 l

Fuzariózy klasov  
1,0 l/200–400 l 
Hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť 
0,8 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(triazolinthione + triazol)

•  Vedľajšia účinnosť proti 
steblolamu

1 l/ha: 
125 g prothioco-

nazole  
125 g tebuconazole

nn nn n§ nnn nnn nn n§ nnn nnn nnn nn§
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Fungicíd    
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná 
cena  

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Registrácia v obilninách

Poznámka

Odstup  
dažďa od 
aplikácie 

(hod.)

Orientačná účinnosť na choroby  
(nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje, ¡ v kombinácií druhotné zvýšenie účinnosti ostatných fungicídov)  

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou
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protektívne kuratívne protektívne kuratívne

SFERA 267,5  
187,5 g trifloxystrobin  
+ 80 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

1576–1970 Sk/ha
Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
1,0 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná,  
rynchospóriová škvrnitosť,  
hnedá škvrnitosť jačmeňa 
0,8 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

1 l/ha: 
188 g trifloxistrobin  
80 g cyproconazole

nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nnn n§

SFERA 535 SC 
375 g trifloxistrobin  
+ 160 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
0,5 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná,  
rynchospóriová škvrnitosť,  
hnedá škvrnitosť jačmeňa 
0,4 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

0,5 l/ha: 
188 g trifloxistrobin  
80 g cyproconazole

nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nnn n§

SPORTAK HF 
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– BASF
870 Sk/ha

Septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze, 
steblolam  
1,0 l/200–400 l, OD 35

Steblolam (JO)  
1,0 l/200–400 l  
Hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť 
1,0 l/200–400 l, OD 35

Steblolam  
1,0 l/200–400 l 

Steblolam   
1,0 l/200–400 l 

•  Lokálne systémový fungicíd 
(imidazol)

1 l/ha: 
450 g prochloraz

nn§ § o nn nn n n nn n nn § n§

SPORTAK ALPHA HF 
80 g carbendazim  
+ 300 g prochloraz

Xn|Vč3|– BASF

Steblolam múčnatka trávová, septorióza pšenice  
1,5 l/200–400 l, OD 42  

•  Lokálne systémový  
+ systémový fungicíd  
(benzimidazol + imidazol)

1,5 l/ha: 
120 g carbendazim  

450 g prochloraz
nnn n § nn nn n n§ nn n nn n nn

TALENDO 
200 g proquinazid

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
800 Sk/ha

Múčnatka trávová  
0,25 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(chinozalinony)

•  TM triazoly, strobiluríny, 
benzimidazoly

• Doba účinnosti 6–8 týždňov

0,25 l/ha: 
50 g proquinazid  

nnnn § o o

TALIUS 
200 g proquinazid  

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
800 Sk/ha

Múčnatka trávová  
0,25 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(chinozalinony)

•  TM triazoly, strobiluríny, 
benzimidazoly

• Doba účinnosti 6–8 týždňov

0,25 l/ha: 
50 g proquinazid  

nnnn § o o

TANGO SUPER 
84 g epoxiconazole  
+ 250 g fenpropimorph

Xn,N|Vč3|– BASF

1199 Sk/ha
Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
1,0 l/200–300 l, OD 42

(JJ) Múčnatka trávová, hrdza jačmenná, 
rynchospóriová škvrnitosť,  
hnedá škvrnitosť jačmeňa  
1,0 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(triazol + morfolín)

1 l/ha: 
84 g epoxiconazole  

250 g fenpropi-
morph

nnn n§ nnn nnn n§ nn nn§ n§ nn§ nnn §

THIOVIT JET  
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta
312 Sk/ha

Múčnatka trávová
3,0 kg

Múčnatka trávová
3,0 kg

Múčnatka trávová
3,0 kg

• Kontaktný prípravok na báze síry 
3 kg/ha: 

2400 g síra
n§ n§

TOPSIN 500 SC 
500 g thiophanate-methyl

Xn,N|Vč3|– Sumi Agro
328 Sk/ha

Steblolam (PO) 
0,7 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol)

•  TM DAM 390, CCC, insekticídy, 
listové hnojivá

0,7 l/ha 
350 g thiophanate-

methyl
nn n o o o o o nn o o

ZAMIR 40 EW  
133 g tebuconazole  
+ 267 g prochloraz 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

Steblolam, múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, 
fuzariózy v klasoch (PO)  
1,0 l/ha

•  Systémový fungicíd  
(triazoly + imidazoly)

•  Kombinovaný systémový  
a translaminárny fungicíd  
s preventívnym, kuratívnym  
a eradikatívnym účinkom

1 l/ha: 
133 g tebuconazole  

267 g prochloraz 
nn nn n nnn nnn nn nn nn n nn nn nn
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Fungicíd    
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná 
cena  

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Registrácia v obilninách

Poznámka

Odstup  
dažďa od 
aplikácie 

(hod.)

Orientačná účinnosť na choroby  
(nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje, ¡ v kombinácií druhotné zvýšenie účinnosti ostatných fungicídov)  

Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby 
Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou

Pšenica Jačmeň Raž Tritikale
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účinnej látky 
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protektívne kuratívne protektívne kuratívne

SFERA 267,5  
187,5 g trifloxystrobin  
+ 80 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

1576–1970 Sk/ha
Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
1,0 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná,  
rynchospóriová škvrnitosť,  
hnedá škvrnitosť jačmeňa 
0,8 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

1 l/ha: 
188 g trifloxistrobin  
80 g cyproconazole

nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nnn n§

SFERA 535 SC 
375 g trifloxistrobin  
+ 160 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
0,5 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná,  
rynchospóriová škvrnitosť,  
hnedá škvrnitosť jačmeňa 
0,4 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(strobilurín + triazol)

0,5 l/ha: 
188 g trifloxistrobin  
80 g cyproconazole

nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nnn n§

SPORTAK HF 
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– BASF
870 Sk/ha

Septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze, 
steblolam  
1,0 l/200–400 l, OD 35

Steblolam (JO)  
1,0 l/200–400 l  
Hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť 
1,0 l/200–400 l, OD 35

Steblolam  
1,0 l/200–400 l 

Steblolam   
1,0 l/200–400 l 

•  Lokálne systémový fungicíd 
(imidazol)

1 l/ha: 
450 g prochloraz

nn§ § o nn nn n n nn n nn § n§

SPORTAK ALPHA HF 
80 g carbendazim  
+ 300 g prochloraz

Xn|Vč3|– BASF

Steblolam múčnatka trávová, septorióza pšenice  
1,5 l/200–400 l, OD 42  

•  Lokálne systémový  
+ systémový fungicíd  
(benzimidazol + imidazol)

1,5 l/ha: 
120 g carbendazim  

450 g prochloraz
nnn n § nn nn n n§ nn n nn n nn

TALENDO 
200 g proquinazid

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
800 Sk/ha

Múčnatka trávová  
0,25 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(chinozalinony)

•  TM triazoly, strobiluríny, 
benzimidazoly

• Doba účinnosti 6–8 týždňov

0,25 l/ha: 
50 g proquinazid  

nnnn § o o

TALIUS 
200 g proquinazid  

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)
800 Sk/ha

Múčnatka trávová  
0,25 l/200–400 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(chinozalinony)

•  TM triazoly, strobiluríny, 
benzimidazoly

• Doba účinnosti 6–8 týždňov

0,25 l/ha: 
50 g proquinazid  

nnnn § o o

TANGO SUPER 
84 g epoxiconazole  
+ 250 g fenpropimorph

Xn,N|Vč3|– BASF

1199 Sk/ha
Múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice  
1,0 l/200–300 l, OD 42

(JJ) Múčnatka trávová, hrdza jačmenná, 
rynchospóriová škvrnitosť,  
hnedá škvrnitosť jačmeňa  
1,0 l, OD 42

•  Systémový fungicíd  
(triazol + morfolín)

1 l/ha: 
84 g epoxiconazole  

250 g fenpropi-
morph

nnn n§ nnn nnn n§ nn nn§ n§ nn§ nnn §

THIOVIT JET  
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta
312 Sk/ha

Múčnatka trávová
3,0 kg

Múčnatka trávová
3,0 kg

Múčnatka trávová
3,0 kg

• Kontaktný prípravok na báze síry 
3 kg/ha: 

2400 g síra
n§ n§

TOPSIN 500 SC 
500 g thiophanate-methyl

Xn,N|Vč3|– Sumi Agro
328 Sk/ha

Steblolam (PO) 
0,7 l/200–400 l

•  Systémový fungicíd  
(benzimidazol)

•  TM DAM 390, CCC, insekticídy, 
listové hnojivá

0,7 l/ha 
350 g thiophanate-

methyl
nn n o o o o o nn o o

ZAMIR 40 EW  
133 g tebuconazole  
+ 267 g prochloraz 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

Steblolam, múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, 
fuzariózy v klasoch (PO)  
1,0 l/ha

•  Systémový fungicíd  
(triazoly + imidazoly)

•  Kombinovaný systémový  
a translaminárny fungicíd  
s preventívnym, kuratívnym  
a eradikatívnym účinkom

1 l/ha: 
133 g tebuconazole  

267 g prochloraz 
nn nn n nnn nnn nn nn nn n nn nn nn
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Repka olejka - fungicídy
Fungicíd 
obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Obmedzenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe - dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Poznámka
Černe  

Alternaria spp.
Pleseň sivá  

Botrytis cinerea
Fomové černanie stoniek 

Phoma lingam
Biela hniloba  

Sclerotinia sclerotiorum

ALERT S 
250 g carbendazim  
+ 125 g flusilazole

T,N|VČ3|– Du Pont (MV Servis)

886 Sk/ha
Vedľajšia 
účinnosť

1,0 l/min. 400 l 
OD 56

• TM insekticídy 
• TM 0,2 l ATONIK 

ALTO COMBI 420 SC 
300 g carbendazim  
+ 120 g cyproconazole

Xn,N|VČ3|– Syngenta

1050 Sk/ha
0,5 l/300–500 l 

OD 42
0,5 l/200–500 l 

OD 42
• Odolnosť voči dažďovým zrážkam 2 hod. po aplikácií

AMISTAR XTRA 
200 g azoxystrobin  
+ 80 g cyproconazole

Xn,N|VČ3|– Syngenta

1665 Sk/ha
Vedľajšia 
účinnosť

Vedľajšia 
účinnosť

0,75 l/200–400 l 
OL 30

• Vedľajší účinok proti plesni sivej 
• TM pyretroidy

CAPITAN 25 EW 
250 g flusilazole

T,N|VČ3|– Du Pont (MV Servis)

0,6–0,8 l/300–400 l  
Rastovo-regulačný efekt

• TM insekticídy, fungicídy, regulátory rastu, listové hnojivá

CARAMBA 
60 g metconazole

Xn,N|VČ3|– BASF
699–1498 Sk/ha

1,5 l/300–400 l 
OD 56

Vedľajšia 
účinnosť

1,0–1,5 l/300–400 l 
OD 56

1,0–1,5 l/20–400 l 
OD 56

• TM insekticídy  
Morforegulačný efekt: 
• jar cca do 30 cm výška repky 0,75–1,0 l/ha - proti poliehaniu 
• v plnej dávke max. 2× za sezónu

CONTANS WG  
100 g Coniothyrium minitans  
(strain CON/M/91-08)

–|–|– Agrovita

750–1500 Sk/ha

1,0–2,0 kg  
- pred siatím/200–500 l  

1,0 kg  
- po zbere/200–500 l 

Aplikácia: 
•  Pred výsevom repky, postrek na plytko nakyprený povrch pôdy  

so zapravením do hĺbky 5 cm (TM + trifluralin)
•  Aplikácia na pozberové zvyšky pred prvým spracovaním pôdy,  

po aplikácií zapravenie prípravku podmietkou do hĺbky 5–10 cm
•  Aplikáce pred výsevom obilniny ako predplodiny (v systéme 

minimalizačného pestovania repky), postrek na plytko nakyprený 
povrch pôdy so zapravením do hĺbky 5 cm

•  V prípade slnečného, teplého a suchého počasia (nad 25 °C) 
aplikovať najlepšie večer a zapravovať nasledujúci den. V prípade 
zamračeného počasia stačí zapravení do 2 dní po aplikácií.

HORIZON 250 EW 
250 g tebuconazole

Xn,N|VČ3|– Bayer
637–1912 Sk/ha

1,0 l/min. 400 l 
OD 56

Vedľajšia 
účinnosť

Vedľajšia účinnosť
1,0 l/min. 400 l 

OD 56

TM insekticídy, listové hnojivá WUXAL 
Morforegulačný efekt: 
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poliehaniu 
• začiatok kvitnutia 0,75 l/ha - zvýšenie pevnosti šešulí

LYNX 
250 g tebuconazole

Xn,N|VČ3|– Dow AgroSciences
629–1888 Sk/ha

1,0 l/min. 400 l 
OD 56

Vedľajšia 
účinnosť

Vedľajšia účinnosť
1,0 l/min. 400 l 

OD 56

TM insekticídy 
Morforegulačný efekt: 
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poliehaniu 
• začiatok kvitnutia 0,75 l/ha - zvýšenie pevnosti šešulí

ORIUS 25 EW  
250 g tebuconazole

Xn,N|VČ3|– Agrovita
627–1882 Sk/ha

1,0 l/min. 400 l 
OD 56

Vedľajšia 
účinnosť

Vedľajšia účinnosť
1,0 l/min. 400 l 

OD 56

TM insekticídy 
Morforegulačný efekt: 
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poliehaniu 
• začiatok kvitnutia 0,75 l/ha - zvýšenie pevnosti šešulí

ORNAMENT 250 EW 
250 g tebuconazole

Xn,N|VČ3|– Agro Aliance
631–1893 Sk/ha

1,0 l/min. 400 l 
OD 56

Vedľajšia 
účinnosť

Vedľajšia účinnosť
1,0 l/min. 400 l 

OD 56

TM insekticídy, listové hnojivá WUXAL 
Morforegulačný efekt: 
• jar 30–50 cm výška repky 0,75 l/ha - proti poliehaniu 
• začiatok kvitnutia 0,75 l/ha - zvýšenie pevnosti šešulí

POLYVERSUM 
1×106/g oospor  
Pythium oligandrum

–|-|– Bio Tomal

960 Sk/ha 0,1 kg/300–400 l 0,1 kg/300–400 l 2 aplikácie, 1. BBCH 30–40, 2. BBCH 40–65

ROVRAL FLO 
255 g iprodione

Xn,N|Vč3|– Basf
1522–2283 Sk/ha 2,0 l/min. 400 l 3,0 l/min. 400 l 3,0 l/min. 400 l •Možno kombinovať s insekticídmi

SPORTAK ALPHA HF 
80 g carbendazim  
+ 300 g prochloraz

T,N|Vč3|– Basf

1,5 l/min. 400 l 
OD 56

1,5 l/min. 400 l 
OD 56

Vedľajšia účinnosť
1,5 l/min. 400 l 

OD 56
• Možno kombinovať s insekticídmi a listovými hnojivami 
• Významne potláča výskyt Phoma lingam a Pyrenopeziza brassicae



Medzi najznámejšie hubové choroby repky ozimnej patrí fomová 
hniloba (Phoma lingam), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), ple-
seň sivá (Botrytis cinerea) a čerň repková (Alternaria spp.). Stále väčší 
význam nadobúdajú aj choroby ako je cylindrosporióza (Cylindro-
sporium concentricum), verticiliové vädnutie (Verticillium dahliae), 
prípadne nádorovitosť koreňov (Plasmodiophora brassicae). Jarné 
ošetrenie je určené predovšetkým k potlačeniu fomovej hniloby, 
černe repkovej a cylindrosporióze. Proti sclerotínii na stonkách rep-
ky a alternárii na šešuliach je nutné ošetrovať od začiatku do kon-
ca kvitnutia repky. V prípade nedostupnosti špeciálnej aplikačnej 
techniky na aplikáciu v čase kvitnutia, je potrebná aplikácia tesne 
pred kvitnutím. Je možné spojiť aplikáciu fungicídu s insekticídnou 
ochranou proti blyskáčikovi alebo škodcom na šešuliach. Jarná apli-
kácia fungicídov má svoj význam predovšetkým tam, kde sú porasty 
choré a riedke, alebo vtedy, keď zima trvala dlho a predpokladá sa 
zrýchlený vývoj rastlín.

Dávku vody je vhodné zvyšovať so zvyšujúcou sa biomasou rastlín, 
t.j. 200–400 l/ha.Fungicídy nie je vhodné miešať s kvapalnými hno-
jivami (ani s DAM 390).

Fungicídy je možno miešať medzi sebou, s graminicídmi (nie v pýro-
hubných dávkach) a s insekticídmi.

Pozor! TM s insekticídom zvyšuje kategóriu škodlivosti pre včely.

Fómová hniloba
Na listoch sa už na jeseň obja-
vujú oválne nekrotické škvrny, 
v strede ktorých sa nachádzajú 
piknidy. Na koreňových krčkoch 
môžme pozorovať modrosivé 
škvrny. Počas vegetačného ob-
dobia tieto príznaky pretrvávajú 
a modrosivé škvrny sa nachá-
dzajú po celej stonke.

Alternáriová škvrnitosť 
Už na listoch klíčiacich rast-
lín možno pozorovať okrúhle 
nekrotické škvrny. Na pravých 
listoch nekrotické škvrny, v kto-
rých sú špirálovito usporiadané 
čierne piknidy. Na jar je možné 
chorobu sledovať na stonkách 
v podobe ostro ohraničených 
nekróz. Choroba postupuje na 
šešule a môže byť príčinou za-
sychania šešúľ.

Biela hniloba 
Väčšinou sa prejaví po odkve-
te repky za vlhkejšieho počasia. 
Na stonkách sa objavujú škvrny 
v strede biele s tmavšími šedý-
mi okrajmi. Po prerezaní ston-
ky pod bielymi škvrnami sa na-
chádza biele vatovité mycélium 
s čiernymi skleróciami.



  Listové hnojivá 
s bio-stimulačným účinkom 

Slovakia

TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.
Oravská 13, 903 01 Senec
Tel.: 02 / 45 92 35 68
Fax: 02 / 45 24 16 75
www.sk.timacagro.com

FERTILEADER®

Vital-954
N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l, 
Mn: 1 250 mg, B: 625 mg, Zn: 625 mg, 
Cu: 250 mg, Fe: 250 mg, Mo: 130 mg, 

  podporuje intenzitu metabolizmu rastlín a odďaľuje jeho možné 
zastavenie v prípadoch stresu
  podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému

  podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním

FERTILEADER®

Gold-BMo
B: 70 g/l, Mo: 4 g/l, 

  podporuje intenzitu metabolizmu rastlín 
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu

  podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému

  podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním

  zabezpečuje lepšiu fertilitu kvetov a lepšiu kontrolu tvorby cukrov 
a ich premiestňovanie (B)

  kontroluje transformáciu dusíka (Mo)

FERTILEADER®

Tonic
Mn 108g/l, Cu 67g/l, 

  podporuje intenzitu metabolizmu rastlín 
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu

  podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému 

 podporuje syntézu chlorofylu a jeho udržanie (Mn)

  má pozitívny vplyv na fertilitu peľu (Cu)

  kontroluje transformáciu dusíka (Mn, Cu)

FERTILEADER®

Elite
N: 125 g/l, K2O: 96 g/l, CaO: 177 g/l, B: 3 g/l, 

  podporuje intenzitu metabolizmu rastlín 
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu

  podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému

  podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním

  zlepšuje kvalitu plodov ovocia a jeho skladovateľnosť (Ca)

  stimuluje tvorbu polyfenolov (K, Ca, N)

  zintenzívňuje migráciu cukrov (B)

FERTILEADER®

Magical
MgO: 56g/l, CaO:165g/l, 

  podporuje intenzitu metabolizmu rastlín 
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu

  podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému

  podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním

  zlepšuje kvalitu plodov zeleniny ako aj ovocia a ich skladovateľnosť (Ca)

  podporuje syntézu chlorofylu a jeho udržanie (Mg)

FERTILEADER®

Vertis-FeMn
Mn: 30g/l, Fe: 40g/l, 

  podporuje intenzitu metabolizmu rastlín 
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu

  podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému

  podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním

  preventívne zabraňuje fyziologickým poruchám - chlorózam (Fe)

Katalyzátor
fotosyntézy

Dokonalé
kvitnutie

Klas plný 
zrna

To najlepšie 
pre kvalitu

To najlepšie 
pre kvalitu

Chloróza
nemá šancu

Choroby repky olejnej
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Kukurica - herbicídy
Neselektívne herbicídy - aplikácia pred sejbou a vzídením

Herbicíd 
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie 
Človek|Včely| PHO Zástupca

Hlavný účel použitia
Dávka prípravku na 1 ha/

postreková kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná  cena  
ošetrenia 1 ha  

(bez DPH)
Termín aplikácie

CLINIC 
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– F&N Agro
Trváce buriny, pýr plazivý 2,0–2,5 l/100–150 l 560–700 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

Kombinácie:  ™ 2,5 l + 5 kg síran amónny (za sucha) 
™ PRS, PRE 1,5–2,0 l + 2,0–3,0 l GUARDIAN MAX 
™ PRE 1,5–2,0 l + 70–100 g MERLIN 750 WG 
™ PRE 1,5–2,0 l + 1,5 l TROPHY GOLD

COSMIC 
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta
Trváce buriny, pýr plazivý 1,5–2,0 l/100–150 l

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

DOMINATOR 
480 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– Dow AgroSciences
Pýr plazivý, trváce buriny 2,0–2,5 l/100–250 l 562–702 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

Kombinácie: ™ 2,5 l + 5 kg síran amónny (za sucha) 

GRAMOXONE 
200 g paraquat  

T,N|Vč3|– Syngenta

Ovos hluchý, jednoročné jednoklíčnolistové  
a dvojklíčnolistové buriny

3,0 l/400 l 1560 Sk/ha
•  PRE na buriny vysoké 5–7 cm, hornú hranicu dávkovania použite na 

buriny s viacako 3 pravými listmi

JETSTAR 
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta
Trváce buriny, pýr plazivý 1,5–2,0 l/100–150 l

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

KAPAZIN 
480 g glyphosate-IPA

–|N|– Arysta
Trváce buriny, pýr plazivý 1,5–2,0 l/100–150 l 418–558 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

KAPUT HARVEST 
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– F&N Agro
Trváce buriny, pýr plazivý 2,0–2,5 l/100–150 l 560–700 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

ROUNDUP BIAKTIV 
480 g glyphosate-IPA

–|Vč3|– Monsanto
Trváce buriny, pýr plazivý 1,5–2,0 l/100–150 l 463–618 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie) 
• PRE na vzídené buriny

Kombinácie:  ™ 2,5 l + 5 kg síran amónny (za sucha)    
™ PRS, PRE 1,5–2,0 l + 2,0–3,0 l GUARDIAN MAX   
™ PRE 1,5–2,0 l + 70–100 g MERLIN 750 WG    
™ PRE 1,5–2,0 l + 1,5 l TROPHY GOLD

ROUNDUP KLASIK 
480 g glyphosate-IPA

Xi,N|Vč3|– Monsanto
Trváce buriny, pýr plazivý 1,5–2,0 l/100–150 l

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

ROUNDUP RAPID 
607 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– Monsanto
Trváce buriny, pýr plazivý 1,5–2,0 l/100–150 l 598–798 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

Kombinácie:  ™ 2,5 l + 5 kg síran amónny (za sucha)    
™ PRS, PRE 1,5–2,0 l + 2,0–3,0 l GUARDIAN MAX   
™ PRE 1,5–2,0 l + 70–100 g MERLIN 750 WG    
™ PRE 1,5–2,0 l + 1,5 l TROPHY GOLD

TOUCHDOWN SYSTEM 4 
480 g glyphosate-IPA

N|Vč3|– Syngenta
Trváce buriny, pýr plazivý 2,0–2,5 l/80–250 l 598–747 Sk/ha

•  PRS na buriny v intenzívnom raste, kultivácia  po prejavení príznakov 
prijatia účinnej látky (vädnutie, žltnutie)

• PRE na vzídené buriny

Kombinácie:  ™ 2,5 l + 5 kg síran amónny (za sucha)    
™ 3,0 l + 0,1–0,2 % VELVET 2000    
™ PRE 3,0 l + 1,5–3,0 l prípravky na báze acetochloru



Aplikácie neselektívnych herbicídov 
Aplikácia pred sejbou a vzídením - pri využívaní minimalizačných 
technológií, ale aj pri klasickom spracovaní pôdy s čiastočným urov-
naním povrchu v jeseni. Tento spôsob je možné použiť pri silnejšom 
výskyte trvácich druhov burín. Podmienkou je dostatočne vytvore-
ná listová plocha burín a teplota. Pri nedostatočne vyvinutej listovej 
ploche účinnosť prípravkov veľmi klesá. Po aplikácii je potrebné ne-
chať pôdu požadovaný čas (zvyčajne od 7 do 14 dní podľa príprav-
ku) bez kultivačných zásahov s čím je potrebné rátať pri plánovaní 
termínu sejby.

Aplikácie pôdnych herbicídov pred sejbou
Zapravujú sa do pôdy bránami do hĺbky 3 cm. Výhodou je pomalší 
rozklad účinnej látky vplyvom svetla a čiastočná eliminácia prípad-
ného nedostatku vlahy. Na pozemku sa nesmú vyskytovať veľké 
hrudy a nerovnosti, aby sa prípravok mohol rovnomerne zapracovať 
do požadovanej hĺbky. Napriek tomu aj u tohto spôsobu je účinok 
závislý na pôdnej vlahe.

Aplikácie pôdnych herbicídov po sejbe - preemergent-
ná aplikácia
Vykonáva sa od sejby do vzchádzania kukurice, zvyčajne do troch 
dní po sejbe, na ešte nevzídené buriny alebo s väčším časovým 
odstupom na vchádzajúce. Neúčinkujú na trváce buriny, ktoré 
vzchádzajú z podzemkov. Účinnosť na buriny klíčiace zo semien je 
dobrá. Preemergentná a skoro postemergentná aplikácia pôdnych 
herbicídov si vyžaduje dažďové resp. závlahové zrážky v množstve 
10–15 mm do 14 dní od aplikácie, inak môže dôjsť k zníženiu účin-
nosti prípravku. Takisto pri nedodržaní jemnej štruktúry pôdy (ne-
rovný povrch s väčšími hrudami), môže dôjsť k zníženiu účinnosti 
prípravku.

Postemergentné aplikácie 
Zohľadňujú aktuálny stav zaburinenia, rastovú fázu burín aj plo-
diny. Výhodou sú cielené aplikácie na konkrétne populácie burín 
a možnosť regulácie trvácich druhov. Pri ohniskovom výskyte, napr. 
pichliača možno vykonať lokálne ošetrenie a neaplikovať herbicíd 
na celej ploche. Najširšie spektrum účinku majú sulfonylmočoviny 
a kombinácie sulfonylmočovín s rastovými herbicídmi – inhibítor-
mi rastu napr. Titus Plus, Arrat. Tieto prípravky majú dobrú účin-
nosť na trváce druhy aj voči odolným teplomilným druhom burín 
a proti výdrolu slnečnice. Rastové herbicídy a kombinácie možno 
využiť na reguláciu dvojklíčnolistových burín, prípadne ako špecia-
listov pri dominancii určitého druhu (napr. Lontrel 300 na pichliač 
alebo rumančekovité buriny), alebo prípravky s účinnými látkami 
dicamba, 2,4 D, MCPA na trváce druhy ako čistec bahenný, palina 
obyčajná, pupenec roľný, mlieč roľný. Z tejto skupiny možno apli-
kovať Starane 250, Tomigan 250 EC, Lontrel 300, Cliophar 300 SL, 
Aminex 500 SL, Dicopur M 750, Esteron, Dicopur D, Mustang a iné. 
Účinok je závislý na teplote vzduchu, ktorá by mala dosahovať as-
poň 12 °C. Kontaktné herbicídy možno použiť v kombinácii so sul-
fonylmočovinami. Patria sem Basagran 600, Pardner 22,5 EC, Bro-
motril 25 SC. Samotné kontaktné herbicídy neničia podzemné časti 
trvácich druhov, iba čiastočne poškodia nadzemnú časť.



Marshal 25EC
Spoľahlivo proti pôdnym
škodcom v cukrovej 
repe a kukurici

V niektorých oblastiach Slovenskej republiky pretrvávajú a v ďalších sa
zvyšujú problémy s výskytom pôdnych škodcov v rôznych plodinách. Firma 
F&N Agro ponúka poľnohospodárom možnosť ochrany cukrovej repy
a kukurice proti pôdnym škodcom pomocou razantného insekticídu
MARSHAL 25 EC. Carbosulfan, účinná látka MARSHALu 25 EC, má
systémový, kontaktný a požerový účinok s dlhodobou biologickou aktivitou.
MARSHAL 25 EC ničí nielen drôtovce, ale aj ďalších škodcov vzchádzajúcej
cukrovej repy: atomáriu, skočky a tiež aj vošky, pokiaľ napadnú porast
v skorých fázach rastu.

MARSHAL 25 EC sa aplikuje priamo do riadkov pri sejbe plodiny pomocou
zariadenia umiestneného priamo na sejačke. Pre dosiahnutie maximálneho
pokrytia okolia semena insekticídom odporúčame MARSHAL 25 EC
aplikovať v zmesi s vodou v pomere 2 – 3 l insekticídu a 10 – 15 l vody na
1 ha, v závislosti na plodine, zábere a pojazdovej rýchlosti sejačky, ako je
uvedené v tabuľkách.
Riadkový aplikátor pôdneho insekticídu MARSHAL 25 EC s možnosťou
kombinácie so sejacím strojom pri sejbe cukrovej repy a kukurice je vyrábaný
pre typy sejačiek Becker, Kuhn, Kleine, Monosem, Gaspardo, Kinzei, Massey
Fergusson, John Deere, Pneumasem. 
Pre spoločnosť F&N Agro Slovensko toto zariadenie vyrába a montuje firma
EKOSYSTEM TECHNIKA V OCHRANE RASTLÍN, Maďarovská 77, 935 87
Santovka. 
Podmienky dodávky tohto zariadenia konzultujte priamo s našimi regionálnymi
zástupcami.

Dávkovanie riadkového aplikátora
Marshalu 25 EC   - Cukrová repa

vs (km/h)         Q (l/ha) koeficient =0,97

CP 4916-14 CP 4916-14
p = 1,5 barp p = 2 bary

5 19,36 22,4

6 16,09 18,61

7 13,77 15,92

8 12,03 13,92

9 10,68 12,36

vs (km/h)         Q (l/ha) koeficient =0,97

CP 4916 - 18 CP 4916 - 18
p = 1,5 bar p = 2 bary

9 16,78 19,84

10 15,15 17,9

11 13,75 16,25

12 12,59 14,88

13 11,61 13,73

Dávkovanie riadkového aplikátora
Marshalu 25 EC   - Kukurica

Kraj Bratislava, Trnava I., Trenčín Kollár Rastislav 0903 265 501 kollar@fnagro.sk
Kraj Trnava II., Nitra I. Kántor Zoltán 0903 730 489 kantor@fnagro.sk
Nitra II. Šimončič Jozef 0905 618 449 ekosystem@stonline.sk
Kraj Banská Bystrica Marcinek Štefan 0903 265 509 marcinek@euroweb.sk
Kraj Prešov I. a Košice I. Černický Ivan 0903 265 502 cernicky@fnagro.sk
Kraj Prešov II. a Košice II. Vdovjak Jozef 0903 265 503 vdovjak@gbs.eu.sk

F&N Agro Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/43 42 99 03, Fax: 02/43 42 99 36
http://www.fnagro.sk
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Termíny aplikácie herbicídov
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice

Hlavný účel 
použitia

Dávka prípravku  
na 1 ha/postreková  

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Teplota počas  
aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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ACCENT 75 WG 
750 g nicosulfuron

Xi|Vč3|– Polnochem

  POST od 2. do 6. listu 
Pýr plazivý, proso,  
dvojklíčnolistové buriny

80 g + 0,1%  
TREND 90/200–400 l

10–25 °C

3

nnn nnn nnn nn nnn o nn nn nnn nn nn nnn nn n§ nn n§ o nn nnn n o nnn nn nnn nnn nn nn

  Veľkosť burín pri aplikácii: jednoročné 
trávy 3.–4. list, dvojklíčnolistové buriny 
2.–4. list, pýr 10–15 cm, cirok alepský 
30 cm výška, nepoužívať v cukrovej 
a osivovej kukurici

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

55 g + 0,1%  
TREND 90/200–400 l

nnn nn nn n nn o n n§ nnn n n nnn n n n§ n o n§ nn o o nnn n§ nn n§ n n

Kombinácie:  ™ POST 55 g + 0,6 l MUSTANG ™ POST 55 g + 0,2 kg ARRAT     

AFALON 45 SC 
450 g linuron

T,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 3 dní po sejbe
Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu 
dávkovania
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Dvojklíčnolistové buriny
1,5–2,0 l/200–400 l

1024–1366 Sk/ha

slabé zrážky po 
aplikácii zvyšujú 

účinnosť
nn o n nn n n§ nnn n§ nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn n§ nnn o nn n§ nn§ o nn nnn n§ o

Kombinácie: ™ PRE 1,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC

AMINEX 500 SL 
500 g MCPA

Xn|Vč3|PHO2 Duslo
  POST od 2. do 3. listu kukurice

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník, 
trváce buriny

0,8 l

139 Sk/ha

10–23 °C

4
o o o o o n§ n§ n o o nn nn nn o nn n n§ o nn o o n n n o o nn n§

ARRAT 
50 % dicamba  
+ 25 % tritosulfuron 

N|Vč3|– Basf

  POST od vzídenia po 6. list kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy použiť so zmáčadlom

Odolné dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec, pichliač, 
durman, voškovník

0,2 kg/200–400 l

574 Sk/ha

7–23 °C

4
o o o o o nnn nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn

Kombinácie:  ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREAK-THRU (adjuvant) ™ POST 0,2 kg ARRAT + 55 g ACCENT 75 WG   

AURORA 40 WG 
400 g carfentrazone-ethyl

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

  POST od vzídenia po 8. list kukurice
Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej 
rastovej fáze
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
Slnečné a suché počasie podporuje 
a urýchľuje účinok

Dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec

40–50 g

292–365 Sk/ha

5–23 °C

1
o o o o o nn nn nn o nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn n o o

Kombinácie: ™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID 60 SL

BASAGRAN 600 
600 g bentazone

Xn|Vč3|PHO1 Basf

Kukurica s podsevom ďateliny lúčnej a lucerny 
  POST kukurica od 1. do 4. listu (do 20 cm)
Buriny 2–4 listy, ďatelina a lucerna od 
2. trojlístka
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou

Dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

2,4 l/200–600 l

2222 Sk/ha

10–23 °C

6
o o o o o n§ nn§ nnn nnn n§ nn n n n n nnn nnn n nnn nn n nnn nnn nnn nn nnn n nn

BROMOTRIL 25 SC 
250 g bromoxynil

T,N|Vč3|– Agrovita

  POST do výšky kukurice 20 cm 
Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou, 
kukurica s podsevom lucerny od 1. trojlístku

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, rumančeky, 
prerastené mrlíky

1,1–1,3 l/400–600 l

649–767 Sk/ha

5–20 °C

1 
o o o o o nnn o nnn nnn n§ n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn n o n

Kombinácie:  ™ POST 1,0–1,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC (do výšky kukurice max. 25 cm)

CALLAM 
600 g dicamba  
+ 125 g tritosulfuron

Xn,N|Vč3|– Basf

  POST od vzídenia po 6. list kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy použiť so zmáčadlom

Odolné dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec, pichliač, 
durman, voškovník

0,4 kg/200–400 l 7–23 °C o o o o o nnn nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn

Kombinácie: ™ POST 0,3 kg + 0,5 l DASH (adjuvant)

CALLISTO 480 SC 
480 g mesotrione

–|N|– Syngenta

  PRE
  SPOST kukurica 2.–3. list
  POST aplikácie vždy so zmáčadlom 

(ATPLUS), do 8. listu kukurice, jednoročné 
dvojklíčnolistové 2.–4. pravý list, lipkavec 
do 1. praslena, ježatka do 2. listu

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
ježatka kuria

PRE 0,3 l/400–600 l 
SPOST, POST 0,3 l/300 l  

+ 0,5% ATPLUS 463

1378 Sk/ha

2 nn o nnn o nnn n nnn nn§ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn§ nn nnn nnn nnn nn§ nn n

Kombinácie:  ™ POST 0,25 l + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL  
™ POST 0,25 l + 0,5 % ATPLUS 463 
™ PRE, SPOST 0,25–0,3 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC 

™ PRE, SPOST 0,25 l + 2,0 l GUARDIAN MAX 
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 0,5 % ATPLUS 463  
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL 

™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
™ SPOST 0,2–0,25 l + 2,0–2,7 l PROPONIT 720 EC (do 3. listu kukurice, proso siate roľné, cirok halepský zo semena, slnečnica)

CASPER 55 WG 
50 g prosulfuron  
+ 500 g dicamba

N|Vč3|– Syngenta

  POST od 3. do 8. listu kukurice
Buriny 2–4 listy
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici

Širokolisté buriny, 
durman, voškovník a i.

0,25–0,3 kg/300–400 l

662–765 Sk/ha
10–25 °C o o o o o nn n§ nnn nnn n§ nn nnn nnn n§ nnn nnn nnn nnn nnn nn n§ nn nn§ nnn nn§ nnn nn nn

Kombinácie:   ™ POST 0,25–0,3 kg + 0,5% ATPLUS 463 (ambrózia, iva, pupenec, nezábudka) ™ POST 0,25–0,3 kg + 0,75 l MILAGRO + 0,5% ATPLUS 463 (proti trávam)

CLICK 500 SC 
500 g terbuthylazine

N|Vč3/Vč2|– Asra

  PRE do 3 dní po sejbe
  POST od vzídenia do 7. listu kukurice, 

buriny 2–4 listy, lipkavec vo fáze do 
3. praslenu

Dvojklíčnolistové buriny
2,0 l/400–500 l

Pozn. prípravok je možné  
kúpiť len v balíčkoch

POST 2 n n§ n o o n n nn nn nnn nnn nn§ nn nn nnn n§ nn nn nnn o nnn n nn n n§ nn o o

Kombinácie:  ™ PRE 1,5 l + DAM 390 
™ PRE 1,5 l + 1,5 l AFALON 45 SC 
™ POST 1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC (do výšky kukurice max. 25 cm)

NA PRE 1,5 l + POST 20 g GRID
™ PRE 1,5 l + 2,0–2,5 l GUARDIAN MAX
™ PRE 1,5 l + 2,0–2,5 l PROPONIT 720 EC 

™ PRE 1,5 l + 120–130 g MERLIN 750 WG
™ PRE 1,5 l + 1,2 l SPECTRUM
™ POST 1,0–1,5 l + 40–60 g TITUS 25 WG (do 6. listu kukurice) 

™ PRE 1,0–1,5 l + 2,0-2,5 l TROPHY GOLD  

Kukurica - selektívne herbicídy
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice

Hlavný účel 
použitia

Dávka prípravku  
na 1 ha/postreková  

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Teplota počas  
aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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ACCENT 75 WG 
750 g nicosulfuron

Xi|Vč3|– Polnochem

  POST od 2. do 6. listu 
Pýr plazivý, proso,  
dvojklíčnolistové buriny

80 g + 0,1%  
TREND 90/200–400 l

10–25 °C

3

nnn nnn nnn nn nnn o nn nn nnn nn nn nnn nn n§ nn n§ o nn nnn n o nnn nn nnn nnn nn nn

  Veľkosť burín pri aplikácii: jednoročné 
trávy 3.–4. list, dvojklíčnolistové buriny 
2.–4. list, pýr 10–15 cm, cirok alepský 
30 cm výška, nepoužívať v cukrovej 
a osivovej kukurici

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

55 g + 0,1%  
TREND 90/200–400 l

nnn nn nn n nn o n n§ nnn n n nnn n n n§ n o n§ nn o o nnn n§ nn n§ n n

Kombinácie:  ™ POST 55 g + 0,6 l MUSTANG ™ POST 55 g + 0,2 kg ARRAT     

AFALON 45 SC 
450 g linuron

T,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 3 dní po sejbe
Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu 
dávkovania
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Dvojklíčnolistové buriny
1,5–2,0 l/200–400 l

1024–1366 Sk/ha

slabé zrážky po 
aplikácii zvyšujú 

účinnosť
nn o n nn n n§ nnn n§ nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn n§ nnn o nn n§ nn§ o nn nnn n§ o

Kombinácie: ™ PRE 1,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC

AMINEX 500 SL 
500 g MCPA

Xn|Vč3|PHO2 Duslo
  POST od 2. do 3. listu kukurice

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník, 
trváce buriny

0,8 l

139 Sk/ha

10–23 °C

4
o o o o o n§ n§ n o o nn nn nn o nn n n§ o nn o o n n n o o nn n§

ARRAT 
50 % dicamba  
+ 25 % tritosulfuron 

N|Vč3|– Basf

  POST od vzídenia po 6. list kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy použiť so zmáčadlom

Odolné dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec, pichliač, 
durman, voškovník

0,2 kg/200–400 l

574 Sk/ha

7–23 °C

4
o o o o o nnn nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn

Kombinácie:  ™ POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREAK-THRU (adjuvant) ™ POST 0,2 kg ARRAT + 55 g ACCENT 75 WG   

AURORA 40 WG 
400 g carfentrazone-ethyl

Xi,N|Vč3|– F&N Agro

  POST od vzídenia po 8. list kukurice
Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej 
rastovej fáze
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou
Slnečné a suché počasie podporuje 
a urýchľuje účinok

Dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec

40–50 g

292–365 Sk/ha

5–23 °C

1
o o o o o nn nn nn o nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn n o o

Kombinácie: ™ POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID 60 SL

BASAGRAN 600 
600 g bentazone

Xn|Vč3|PHO1 Basf

Kukurica s podsevom ďateliny lúčnej a lucerny 
  POST kukurica od 1. do 4. listu (do 20 cm)
Buriny 2–4 listy, ďatelina a lucerna od 
2. trojlístka
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou

Dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

2,4 l/200–600 l

2222 Sk/ha

10–23 °C

6
o o o o o n§ nn§ nnn nnn n§ nn n n n n nnn nnn n nnn nn n nnn nnn nnn nn nnn n nn

BROMOTRIL 25 SC 
250 g bromoxynil

T,N|Vč3|– Agrovita

  POST do výšky kukurice 20 cm 
Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou, 
kukurica s podsevom lucerny od 1. trojlístku

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, rumančeky, 
prerastené mrlíky

1,1–1,3 l/400–600 l

649–767 Sk/ha

5–20 °C

1 
o o o o o nnn o nnn nnn n§ n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn n o n

Kombinácie:  ™ POST 1,0–1,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC (do výšky kukurice max. 25 cm)

CALLAM 
600 g dicamba  
+ 125 g tritosulfuron

Xn,N|Vč3|– Basf

  POST od vzídenia po 6. list kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy použiť so zmáčadlom

Odolné dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec, pichliač, 
durman, voškovník

0,4 kg/200–400 l 7–23 °C o o o o o nnn nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn

Kombinácie: ™ POST 0,3 kg + 0,5 l DASH (adjuvant)

CALLISTO 480 SC 
480 g mesotrione

–|N|– Syngenta

  PRE
  SPOST kukurica 2.–3. list
  POST aplikácie vždy so zmáčadlom 

(ATPLUS), do 8. listu kukurice, jednoročné 
dvojklíčnolistové 2.–4. pravý list, lipkavec 
do 1. praslena, ježatka do 2. listu

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
ježatka kuria

PRE 0,3 l/400–600 l 
SPOST, POST 0,3 l/300 l  

+ 0,5% ATPLUS 463

1378 Sk/ha

2 nn o nnn o nnn n nnn nn§ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn§ nn nnn nnn nnn nn§ nn n

Kombinácie:  ™ POST 0,25 l + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL  
™ POST 0,25 l + 0,5 % ATPLUS 463 
™ PRE, SPOST 0,25–0,3 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC 

™ PRE, SPOST 0,25 l + 2,0 l GUARDIAN MAX 
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 0,5 % ATPLUS 463  
™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL 

™ POST 0,2–0,25 l + 0,75 l MILAGRO + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL
™ SPOST 0,2–0,25 l + 2,0–2,7 l PROPONIT 720 EC (do 3. listu kukurice, proso siate roľné, cirok halepský zo semena, slnečnica)

CASPER 55 WG 
50 g prosulfuron  
+ 500 g dicamba

N|Vč3|– Syngenta

  POST od 3. do 8. listu kukurice
Buriny 2–4 listy
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici

Širokolisté buriny, 
durman, voškovník a i.

0,25–0,3 kg/300–400 l

662–765 Sk/ha
10–25 °C o o o o o nn n§ nnn nnn n§ nn nnn nnn n§ nnn nnn nnn nnn nnn nn n§ nn nn§ nnn nn§ nnn nn nn

Kombinácie:   ™ POST 0,25–0,3 kg + 0,5% ATPLUS 463 (ambrózia, iva, pupenec, nezábudka) ™ POST 0,25–0,3 kg + 0,75 l MILAGRO + 0,5% ATPLUS 463 (proti trávam)

CLICK 500 SC 
500 g terbuthylazine

N|Vč3/Vč2|– Asra

  PRE do 3 dní po sejbe
  POST od vzídenia do 7. listu kukurice, 

buriny 2–4 listy, lipkavec vo fáze do 
3. praslenu

Dvojklíčnolistové buriny
2,0 l/400–500 l

Pozn. prípravok je možné  
kúpiť len v balíčkoch

POST 2 n n§ n o o n n nn nn nnn nnn nn§ nn nn nnn n§ nn nn nnn o nnn n nn n n§ nn o o

Kombinácie:  ™ PRE 1,5 l + DAM 390 
™ PRE 1,5 l + 1,5 l AFALON 45 SC 
™ POST 1,5 l + 1,0–1,5 l BROMOTRIL 25 SC (do výšky kukurice max. 25 cm)

NA PRE 1,5 l + POST 20 g GRID
™ PRE 1,5 l + 2,0–2,5 l GUARDIAN MAX
™ PRE 1,5 l + 2,0–2,5 l PROPONIT 720 EC 

™ PRE 1,5 l + 120–130 g MERLIN 750 WG
™ PRE 1,5 l + 1,2 l SPECTRUM
™ POST 1,0–1,5 l + 40–60 g TITUS 25 WG (do 6. listu kukurice) 

™ PRE 1,0–1,5 l + 2,0-2,5 l TROPHY GOLD  
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice

Hlavný účel 
použitia

Dávka prípravku  
na 1 ha/postreková  

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Teplota počas  
aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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CLIOPHAR 300 SL  
300 g clopyralid   

N|Vč3|– Arysta

  POST od 2.–8. listu kukurice
Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až do 
obdobia začiatku tvorby kvetných pukov, 
rumančekovité buriny malá i veľká listové ružica.
Pichliač systém „zapni-vypni“ 0,5–0,6 l/ha 
- cielená POST aplikácia na vzídené ohniská 
pichliača.

Pichliač, rumančeky
0,4 l/200–400 l

1296 Sk/ha

10–23 °C

2 
o o o o o nn§ o n nnnn o o n n nn§ n nn o nn§ o n o nnn o nnn o o nnn o

DICOPUR D  
500 g 2,4-D (DMA)

Xi|Vč3|PHO1 F&N Agro

  POST od 4.–6. listu kukurice (15–20 cm)
Buriny 2–3 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník  
a trváce buriny

1,1–1,3 l/400–500 l

275–325 SK/ha

10–23 °C

4
o o o o o n n nn n nn o nn nn§ o nnn n nn n nnn o n nn nnn nn o o nnn nn

Kombinácie:  ™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG

DUAL GOLD 960 EC 
960 g s-metolachlor

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  PRSZ zapraviť max. 5 cm hlboko,  
za extrémneho sucha

  PRE do 3 dní po zasiati
  CPOST do max. 2. listu prosovitých 

tráv (ježatka, moháre), pri POST 
aplikácii výrazne klesá účinnosť na 
dvojklíčnolistové buriny

Aplikácia na dobre pripravený povrch pôdy 
bez hrúd
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
jednoročné trávy

0,8–1,4 l/300–600 l   

615–1078 Sk/ha
CPOST 2 nnn n§ n nn n n n n n§ n n§ nn n n n n o n n n o o o o n o o

Kombinácie: ™ PRE + DAM 390 NA PRE 0,8–1,4 l, POST 0,5–0,6 l MEGANO (kukurica cukrová) ™ PRE, SPOST 1,25 l + 0,25–0,3 l CALLISTO 480 SC (SPOST + 0,5% ATPLUS 463)

ESTERON 
850 g 2,4-D-ethylhexylester

Xn|Vč3|– DowAgro

  POST od  4.–6. listu kukurice (15–20 cm)
Buriny 2–3 listy, neaplikovať v množiteľských 
porastoch

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník  
a trváce buriny

0,8–1,0 l/400–500 l

320–401 Sk/ha

10–23 °C

1 
o o o o o n n nn n nn o nn nn§ o nnn n nn n nnn o n nn nnn nn o o nnn nn

Kombinácie: ™ POST 0,8–1,0 l  + 0,35–0,4 l GALERA ™ POST 0,8–1,0 l + 0,3 l LONTREL 300 ™ POST 0,5–0,6 l + 0,6–0,8 l MUSTANG (pichliač)

GALERA 
267 g clopyralid  
+ 67 g picloram

–|Vč3|– DowAgro

  POST od 2.–6. (max. 7.) listu kukurice, 
pichliač prízemná ružica

Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej 
rastovej fáze

Dvojklíčnolistové buriny 
- proti pichliaču, ruman-
čekovitým burinám, 
výmrvu slnečnice, lipkav-
com, rumančekovitým 
burinám, mrlíkom

Plošný postrek  
0,35–0,4 l/200–300 l 

Bodová aplikácia 0,25%

1128–1504 Sk/ha

10–25 °C

1
o o o o o nnn nn nn nnnn n§ nn nn nnn nn nn n nn nn n nnn o nnn nn§ n nnn nn

Kombinácie: ™ POST 0,35–0,4 + 0,8–1,0 l ESTERON ™ POST 0,25 l + 0,6–0,8 l MUSTANG

GARDOPRIM PLUS GOLD 
500 SC 
312,5 g S-metolachlor  
+ 187,5 g terbuthylazine

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  PRSZ do hĺbky 5 cm, v prípade sucha
  PRE
  CPOST v dobe max. klíčenia burín, max. do 

2. listu ježatky, dvojklíčnolistové buriny 
do 3.–5. listu

Na suchých stanovištiach preferovať aplikáciu 
pred vysievaním so zapravením
Vysoko selektívny aj pre množiteľské porasty 
kukurice
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

4,0–4,5 l/120–400 l

1436–1615 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn nn nn n n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn o nnn n n o nnn o o

GRID       
500 g rimsulfuron  
+ 250 g thifensulfuron

N|Vč3|– MV Servis

  POST od 2.–6. listu kukurice
• Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
•  Neaplikovať, keď v priebehu 24 hodín sú 

veľké výkyvy teplôt (-5–+ 30 °C)
• Vždy použiť so zmáčadlom TREND 90 
•  Dvojklíčnolistové buriny 2.-6. list,  

ježatka do konca odnožovania  

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

20–25 g + 0,1 %  
TREND 90/200–300 l 

20–25 g + 0,1 l  
SILWET L-77/200–300 l

1169–1461 Sk/ha

10–25 °C nn nn nn n§ nn nnn nn o nnn nn nnn nnn nn o nn nnn nnn n nnn o nnn nnn nnn nnn nnn n nn

Kombinácie:  ™ POST 20 g + 0,6 l MUSTANG NA PRE 1,5 l CLICK500 SC + POST 20 g GRID ™ POST 20 g + 1,5 l CLICK 500 SC

GUARDIAN MAX 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 Monsanto

  PRS 
  PRE 
  SPOST v dobe vzídenia 
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

1,7–2,5 l/200–400 l

678–997 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn n§ nnn n o nn n§ nnn nn§ nn nnn nn nn nnn n n n n nn n§ nn o nn nn o o

Kombinácie: ™ PRE, SPOST (do 2 listov kukurice) 2,0 l + 0,25 l CALLISTO 480 SC ™ PRE 2,0–2,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC

HERBOXONE  
500 g 2,4-D (DMA)     

Xn,N|Vč3|PHO1 Arysta

  POST od  4.–6. listu kukurice (15–20 cm)
Buriny 2–3 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník  
a trváce buriny

1,1–1,3 l/300–400 l

299–354 Sk/ha

10–23 °C

4
o o o o o n n nn n nn o nn nn§ o nnn n nn n nnn o n nn nnn nn o o nnn nn

LONTREL 300 
300 g clopyralid  

N|Vč3|– DowAgro

  POST od 2.–8. listu kukurice
Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až do 
obdobia začiatku tvorby kvetných pukov, 
rumančekovité buriny malá i veľká listové ružica.
Pichliač systém „zapni-vypni“ 0,5–0,6 l/ha 
- cielená POST aplikácia na vzídené ohniská 
pichliača.

Pichliač, rumančeky
0,3–0,4 l/200–400 l

1060–1413 Sk/ha

10–23 °C

2 
o o o o o nn§ o n nnnn o o n n nn§ n nn o nn§ o n o nnn o nnn o o nnn o

Kombinácie: ™ POST 0,3 l + 0,8–1,0 l ESTERON ™ POST 0,3 l + 0,6–0,8 l MUSTANG
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice

Hlavný účel 
použitia

Dávka prípravku  
na 1 ha/postreková  

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Teplota počas  
aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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CLIOPHAR 300 SL  
300 g clopyralid   

N|Vč3|– Arysta

  POST od 2.–8. listu kukurice
Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až do 
obdobia začiatku tvorby kvetných pukov, 
rumančekovité buriny malá i veľká listové ružica.
Pichliač systém „zapni-vypni“ 0,5–0,6 l/ha 
- cielená POST aplikácia na vzídené ohniská 
pichliača.

Pichliač, rumančeky
0,4 l/200–400 l

1296 Sk/ha

10–23 °C

2 
o o o o o nn§ o n nnnn o o n n nn§ n nn o nn§ o n o nnn o nnn o o nnn o

DICOPUR D  
500 g 2,4-D (DMA)

Xi|Vč3|PHO1 F&N Agro

  POST od 4.–6. listu kukurice (15–20 cm)
Buriny 2–3 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník  
a trváce buriny

1,1–1,3 l/400–500 l

275–325 SK/ha

10–23 °C

4
o o o o o n n nn n nn o nn nn§ o nnn n nn n nnn o n nn nnn nn o o nnn nn

Kombinácie:  ™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG

DUAL GOLD 960 EC 
960 g s-metolachlor

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  PRSZ zapraviť max. 5 cm hlboko,  
za extrémneho sucha

  PRE do 3 dní po zasiati
  CPOST do max. 2. listu prosovitých 

tráv (ježatka, moháre), pri POST 
aplikácii výrazne klesá účinnosť na 
dvojklíčnolistové buriny

Aplikácia na dobre pripravený povrch pôdy 
bez hrúd
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
jednoročné trávy

0,8–1,4 l/300–600 l   

615–1078 Sk/ha
CPOST 2 nnn n§ n nn n n n n n§ n n§ nn n n n n o n n n o o o o n o o

Kombinácie: ™ PRE + DAM 390 NA PRE 0,8–1,4 l, POST 0,5–0,6 l MEGANO (kukurica cukrová) ™ PRE, SPOST 1,25 l + 0,25–0,3 l CALLISTO 480 SC (SPOST + 0,5% ATPLUS 463)

ESTERON 
850 g 2,4-D-ethylhexylester

Xn|Vč3|– DowAgro

  POST od  4.–6. listu kukurice (15–20 cm)
Buriny 2–3 listy, neaplikovať v množiteľských 
porastoch

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník  
a trváce buriny

0,8–1,0 l/400–500 l

320–401 Sk/ha

10–23 °C

1 
o o o o o n n nn n nn o nn nn§ o nnn n nn n nnn o n nn nnn nn o o nnn nn

Kombinácie: ™ POST 0,8–1,0 l  + 0,35–0,4 l GALERA ™ POST 0,8–1,0 l + 0,3 l LONTREL 300 ™ POST 0,5–0,6 l + 0,6–0,8 l MUSTANG (pichliač)

GALERA 
267 g clopyralid  
+ 67 g picloram

–|Vč3|– DowAgro

  POST od 2.–6. (max. 7.) listu kukurice, 
pichliač prízemná ružica

Vyššia dávka na buriny v pokročilejšej 
rastovej fáze

Dvojklíčnolistové buriny 
- proti pichliaču, ruman-
čekovitým burinám, 
výmrvu slnečnice, lipkav-
com, rumančekovitým 
burinám, mrlíkom

Plošný postrek  
0,35–0,4 l/200–300 l 

Bodová aplikácia 0,25%

1128–1504 Sk/ha

10–25 °C

1
o o o o o nnn nn nn nnnn n§ nn nn nnn nn nn n nn nn n nnn o nnn nn§ n nnn nn

Kombinácie: ™ POST 0,35–0,4 + 0,8–1,0 l ESTERON ™ POST 0,25 l + 0,6–0,8 l MUSTANG

GARDOPRIM PLUS GOLD 
500 SC 
312,5 g S-metolachlor  
+ 187,5 g terbuthylazine

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  PRSZ do hĺbky 5 cm, v prípade sucha
  PRE
  CPOST v dobe max. klíčenia burín, max. do 

2. listu ježatky, dvojklíčnolistové buriny 
do 3.–5. listu

Na suchých stanovištiach preferovať aplikáciu 
pred vysievaním so zapravením
Vysoko selektívny aj pre množiteľské porasty 
kukurice
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

4,0–4,5 l/120–400 l

1436–1615 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn nn nn n n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn o nnn n n o nnn o o

GRID       
500 g rimsulfuron  
+ 250 g thifensulfuron

N|Vč3|– MV Servis

  POST od 2.–6. listu kukurice
• Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
•  Neaplikovať, keď v priebehu 24 hodín sú 

veľké výkyvy teplôt (-5–+ 30 °C)
• Vždy použiť so zmáčadlom TREND 90 
•  Dvojklíčnolistové buriny 2.-6. list,  

ježatka do konca odnožovania  

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

20–25 g + 0,1 %  
TREND 90/200–300 l 

20–25 g + 0,1 l  
SILWET L-77/200–300 l

1169–1461 Sk/ha

10–25 °C nn nn nn n§ nn nnn nn o nnn nn nnn nnn nn o nn nnn nnn n nnn o nnn nnn nnn nnn nnn n nn

Kombinácie:  ™ POST 20 g + 0,6 l MUSTANG NA PRE 1,5 l CLICK500 SC + POST 20 g GRID ™ POST 20 g + 1,5 l CLICK 500 SC

GUARDIAN MAX 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 Monsanto

  PRS 
  PRE 
  SPOST v dobe vzídenia 
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

1,7–2,5 l/200–400 l

678–997 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn n§ nnn n o nn n§ nnn nn§ nn nnn nn nn nnn n n n n nn n§ nn o nn nn o o

Kombinácie: ™ PRE, SPOST (do 2 listov kukurice) 2,0 l + 0,25 l CALLISTO 480 SC ™ PRE 2,0–2,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC

HERBOXONE  
500 g 2,4-D (DMA)     

Xn,N|Vč3|PHO1 Arysta

  POST od  4.–6. listu kukurice (15–20 cm)
Buriny 2–3 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník  
a trváce buriny

1,1–1,3 l/300–400 l

299–354 Sk/ha

10–23 °C

4
o o o o o n n nn n nn o nn nn§ o nnn n nn n nnn o n nn nnn nn o o nnn nn

LONTREL 300 
300 g clopyralid  

N|Vč3|– DowAgro

  POST od 2.–8. listu kukurice
Pichliač roľný - od fázy listovej ružice až do 
obdobia začiatku tvorby kvetných pukov, 
rumančekovité buriny malá i veľká listové ružica.
Pichliač systém „zapni-vypni“ 0,5–0,6 l/ha 
- cielená POST aplikácia na vzídené ohniská 
pichliača.

Pichliač, rumančeky
0,3–0,4 l/200–400 l

1060–1413 Sk/ha

10–23 °C

2 
o o o o o nn§ o n nnnn o o n n nn§ n nn o nn§ o n o nnn o nnn o o nnn o

Kombinácie: ™ POST 0,3 l + 0,8–1,0 l ESTERON ™ POST 0,3 l + 0,6–0,8 l MUSTANG
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice

Hlavný účel 
použitia

Dávka prípravku  
na 1 ha/postreková  

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Teplota počas  
aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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LUMAX 537,5 SE 
375 g s-metolachlor 
+37,5 g mesotrione 
+125 g terbuthylazine

Xn,N|Vč3|– Syngenta

  PRE do 3 dní po sejbe
  SPOST v dobe max. klíčenia burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Pichliač - dobrá účinnosť len pri SPOST aplikácii

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny  
vrátane ťažko 
kontrolovateľných burín 
- ambrózia, iva voškov-
níkovitá, podslnečník, 
pohánkovec 

3,5–4,0 l/PRE 400–600 l, 
SPOST 300 l 

OD 45

1820–2080 Sk/ha

nnn nnn nn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn nn n

Kombinácie:  ™ SPOST 3,5 l + 0,5% ATPLUS 463

MAISTER    
30 % foramsulfuron 
+ 1 % iodosulfuron 
+ 30 % isoxadifen-ethyl 
(safener)  

Xi,N|Vč3|PHO1 Bayer

  POST od 2.–6 (7). listu kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy aplikovať s adjuvantom, nedoporučuje 
sa aplikácia v osivových porastoch 
a v cukrovej kukurici

Dvojklíčnolistové buriny, 
pichliač, proso, iva,  
podslnečník, durman, 
pýr

0,1–0,15 kg + z/200–400 l

1291–1936 Sk/ha

8–25 °C

1,5
nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn§ nn§ n

Kombinácie:  ™ POST 0,1–0,15 kg + 2,0 l ISTROEKOL

MERLIN 750 WG  
750 g isoxaflutole

Xn,N|Vč3|– Bayer

  PRE do 4 dní po sejbe
  SPOST do 2 listov kukurice
Na piesočnatých pôdach použiť spodnú 
hranicu dávkovania
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné  
jednoklíčnolistové  
a dvojklíčnolistové 
buriny

100–130 g/300–400 l

880–1143 Sk/ha

0–25 °C

zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn nn nnn o nn§ o nnn nnn nn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn nn n§ nn§ nn nn n§ nnn n n

Kombinácie:  ™ DAM 390  
™ PRE 100–130 g + 1,5 l CLICK 500 SC

™ PRE 100–130 g + 0,9–1,3 l GUARDIAN MAX ™  PRE 100–130 g + 1,2–1,8 l PROPONIT 720 EC (podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá, iva voškovní-
kovitá, ibištek trojdielny, stavikrvy, durman, horčiaky)

™ PRE 100–130 g + 0,9–1,3 l TROPHY GOLD

MILAGRO   
40 g nicosulfuron

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  POST od 2. do 6 (8). listu kukurice
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm,  
cirok výška 30 cm

Pýr plazivý, proso,  
dvojklíčnolistové buriny

1,5 l/200–400 l 
DA 0,75×0,75 l/200–400 l

Pozn. prípravok je možné  
kúpiť len v balíčku 

10–25 °C

1,5

nnn nnn nnn nn nnn o nn nn nnn nn nn nnn nn n§ nn n§ o nn nnn n o nnn nn nnn nnn nn nn

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

1,0 l/200–400 l nnn nn nn n nn o n n§ nnn n n nnn n n n§ n o n§ nn o o nnn n§ nn n§ n n

Kombinácie:  ™ POST 0,7 l + 0,4 l MEGANO 
™ POST 0,75 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 0,5 % ATPLUS 463 

™ POST 0,75 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL 
™ POST 0,75 l + 0,25–0,3 kg CASPER 55 WG + 0,5% ATPLUS (proti trávam)

™ POST 1,0 l + 0,6 l MUSTANG
™ POST 1,0–1,5 l + 0,75–1,0 l PARDNER 22,5 EC

MILAGRO EXTRA   
60 g nicosulfuron

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  POST od 2. do 6 (8). listu kukurice
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm,  
cirok výška 30 cm

Pýr plazivý, proso,  
dvojklíčnolistové buriny

0,75 l/200–400 l 
DA 0,5×0,25 l/200–400 l

1375–2063 Sk/ha
10–25 °C

1,5

nnn nnn nnn nn nnn o nn nn nnn nn nn nnn nn n§ nn n§ o nn nnn n o nnn nn nnn nnn nn nn

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

0,5-0,65 l/200–400 l nnn nn nn n nn o n n§ nnn n n nnn n n n§ n o n§ nn o o nnn n§ nn n§ n n

Kombinácie: ™ POST 0,5 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 0,5 % ATPLUS 463 ™ POST 0,5 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL ™ POST 0,5 l + 0,25–0,3 kg CASPER 55 WG + 0,5% ATPLUS (proti trávam)

PARDNER 22,5 EC        
225 g bromoxynil

Xn,N|Vč3|– Bayer

  POST do výšky kukurice 20 cm 
Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, rumančeky

1,25–1,5 l/400–600 l

741–889 Sk/ha

5–20 °C

1 
o o o o o nnn o nnn nnn n§ n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn n o n

Kombinácie:  ™ POST 0,75–1,0 l + 1,0–1,5 l MILAGRO ™ DA PRE 120-130 g MERLIN 750 WG + POST 1,0 l

PROPONIT 720 EC 
720 g propisochlor  

Xn,N|Vč3|– Arysta

  PRSZ 
  PRE
  SPOST
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy, 
dvojklíčnolistové 
buriny - láskavce, mrlíky, 
rumančeky 

2,5–3,0 l/400–500 l

1017–1221 Sk/ha
nnn n§ nn o n n nn nnn nnn nn nn§ nn nn nn nn nn nn n nnn nn o n§ nnn n o

Kombinácie:  ™  SPOST 2,0–2,7 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC (do 3. listu kukurice, proso siate roľné, cirok 
halepský zo semena, slnečnica)

™  PRSZ v suchších podmienkach, PRE 2,0–2,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC (ježatka kuria, moháre, prstovka,  
lipnica ročná, metlička, láskavce, mrlíky, pastierska kapsička, hviezdica, lipkavec, lobody) 

™  PRE 1,2–1,8 l + 100–130 g MERLIN 750 WG (podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá,  
iva voškovníkovitá, ibištek trojdielny, stavikrvy, durman, horčiaky)

NA PRE 2,5 l PROPONIT 720 EC, SPOST 0,25–0,3 l CALLISTO 480 SC 
NA PRSZ, PRE 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 1,1–1,3 l HERBOXONE

RACER 25 EC 
250 g fluorochloridone 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

  PRSZ
  PRE
Likviduje karanténnu ambróziu palinolistú 
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné  
jednoklíčnolistové  
a dvojklíčnolistové 
buriny

2,0 l/300–400 l

1630 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nn o o n o nnn n§ n§ nn nn nn nn nn nn nn nnn nnn n§ nnn o nnn o nnn o nnn nnn o o

Kombinácie:  ™ PRE 1,5 l + 2,0 l TROPHY GOLD

REFINE 50 SX 
550 g thifensulfuron methyl

Xi,N|Vč3|– DuPont

  POST od 2.–6. listu kukurice
Buriny 2–4 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, lipkavec

22,5 g + 0,1% zmáčadlo
10–20 °C

1 
o o o o o nnn n o nnn nn nnn nnn nn o nnn nn§ nnn n nnn n o nnn nnn nnn nn nnn n nn

Kombinácie: ™ POST 22,5 g + 0,1 l SILWET L-77 ™ POST 15 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 % TREND 90 ™ POST 15 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 l SILWET L-77

REFINE T  
75 % thifensulfuron methyl  
+ 90 % isodecylalkohol 
ethoxylate

Xi,N|Vč3|– MV Servis

  POST od 2.–6. listu kukurice
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
Buriny 2–4 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, lipkavec

15 g + 0,1 % TREND 
90/200–400 l

603 Sk/ha

10–20 °C

1 
o o o o o nnn n o nnn nn nnn nnn nn o nnn nn§ nnn n nnn n o nnn nnn nnn nn nnn n nn

Kombinácie:  ™ POST 10 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 % zmáčadlo
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice
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použitia

Dávka prípravku  
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kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)
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aplikácie
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Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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LUMAX 537,5 SE 
375 g s-metolachlor 
+37,5 g mesotrione 
+125 g terbuthylazine

Xn,N|Vč3|– Syngenta

  PRE do 3 dní po sejbe
  SPOST v dobe max. klíčenia burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie
Pichliač - dobrá účinnosť len pri SPOST aplikácii

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny  
vrátane ťažko 
kontrolovateľných burín 
- ambrózia, iva voškov-
níkovitá, podslnečník, 
pohánkovec 

3,5–4,0 l/PRE 400–600 l, 
SPOST 300 l 

OD 45

1820–2080 Sk/ha

nnn nnn nn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nnn nnn nn n

Kombinácie:  ™ SPOST 3,5 l + 0,5% ATPLUS 463

MAISTER    
30 % foramsulfuron 
+ 1 % iodosulfuron 
+ 30 % isoxadifen-ethyl 
(safener)  

Xi,N|Vč3|PHO1 Bayer

  POST od 2.–6 (7). listu kukurice
Buriny 2–4 listy
Vždy aplikovať s adjuvantom, nedoporučuje 
sa aplikácia v osivových porastoch 
a v cukrovej kukurici

Dvojklíčnolistové buriny, 
pichliač, proso, iva,  
podslnečník, durman, 
pýr

0,1–0,15 kg + z/200–400 l

1291–1936 Sk/ha

8–25 °C

1,5
nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn§ nn§ n

Kombinácie:  ™ POST 0,1–0,15 kg + 2,0 l ISTROEKOL

MERLIN 750 WG  
750 g isoxaflutole

Xn,N|Vč3|– Bayer

  PRE do 4 dní po sejbe
  SPOST do 2 listov kukurice
Na piesočnatých pôdach použiť spodnú 
hranicu dávkovania
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné  
jednoklíčnolistové  
a dvojklíčnolistové 
buriny

100–130 g/300–400 l

880–1143 Sk/ha

0–25 °C

zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn nn nnn o nn§ o nnn nnn nn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn nn n§ nn§ nn nn n§ nnn n n

Kombinácie:  ™ DAM 390  
™ PRE 100–130 g + 1,5 l CLICK 500 SC

™ PRE 100–130 g + 0,9–1,3 l GUARDIAN MAX ™  PRE 100–130 g + 1,2–1,8 l PROPONIT 720 EC (podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá, iva voškovní-
kovitá, ibištek trojdielny, stavikrvy, durman, horčiaky)

™ PRE 100–130 g + 0,9–1,3 l TROPHY GOLD

MILAGRO   
40 g nicosulfuron

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  POST od 2. do 6 (8). listu kukurice
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm,  
cirok výška 30 cm

Pýr plazivý, proso,  
dvojklíčnolistové buriny

1,5 l/200–400 l 
DA 0,75×0,75 l/200–400 l

Pozn. prípravok je možné  
kúpiť len v balíčku 

10–25 °C

1,5

nnn nnn nnn nn nnn o nn nn nnn nn nn nnn nn n§ nn n§ o nn nnn n o nnn nn nnn nnn nn nn

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

1,0 l/200–400 l nnn nn nn n nn o n n§ nnn n n nnn n n n§ n o n§ nn o o nnn n§ nn n§ n n

Kombinácie:  ™ POST 0,7 l + 0,4 l MEGANO 
™ POST 0,75 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 0,5 % ATPLUS 463 

™ POST 0,75 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL 
™ POST 0,75 l + 0,25–0,3 kg CASPER 55 WG + 0,5% ATPLUS (proti trávam)

™ POST 1,0 l + 0,6 l MUSTANG
™ POST 1,0–1,5 l + 0,75–1,0 l PARDNER 22,5 EC

MILAGRO EXTRA   
60 g nicosulfuron

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  POST od 2. do 6 (8). listu kukurice
Buriny 2–4 listy, pýr 10–15 cm,  
cirok výška 30 cm

Pýr plazivý, proso,  
dvojklíčnolistové buriny

0,75 l/200–400 l 
DA 0,5×0,25 l/200–400 l

1375–2063 Sk/ha
10–25 °C

1,5

nnn nnn nnn nn nnn o nn nn nnn nn nn nnn nn n§ nn n§ o nn nnn n o nnn nn nnn nnn nn nn

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

0,5-0,65 l/200–400 l nnn nn nn n nn o n n§ nnn n n nnn n n n§ n o n§ nn o o nnn n§ nn n§ n n

Kombinácie: ™ POST 0,5 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 0,5 % ATPLUS 463 ™ POST 0,5 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC + 1,0 l ALIMO, ISTROEKOL ™ POST 0,5 l + 0,25–0,3 kg CASPER 55 WG + 0,5% ATPLUS (proti trávam)

PARDNER 22,5 EC        
225 g bromoxynil

Xn,N|Vč3|– Bayer

  POST do výšky kukurice 20 cm 
Buriny 2–4 listy
Kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou

Jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, rumančeky

1,25–1,5 l/400–600 l

741–889 Sk/ha

5–20 °C

1 
o o o o o nnn o nnn nnn n§ n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn n o n

Kombinácie:  ™ POST 0,75–1,0 l + 1,0–1,5 l MILAGRO ™ DA PRE 120-130 g MERLIN 750 WG + POST 1,0 l

PROPONIT 720 EC 
720 g propisochlor  

Xn,N|Vč3|– Arysta

  PRSZ 
  PRE
  SPOST
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy, 
dvojklíčnolistové 
buriny - láskavce, mrlíky, 
rumančeky 

2,5–3,0 l/400–500 l

1017–1221 Sk/ha
nnn n§ nn o n n nn nnn nnn nn nn§ nn nn nn nn nn nn n nnn nn o n§ nnn n o

Kombinácie:  ™  SPOST 2,0–2,7 l + 0,2–0,25 l CALLISTO 480 SC (do 3. listu kukurice, proso siate roľné, cirok 
halepský zo semena, slnečnica)

™  PRSZ v suchších podmienkach, PRE 2,0–2,5 l + 1,5 l CLICK 500 SC (ježatka kuria, moháre, prstovka,  
lipnica ročná, metlička, láskavce, mrlíky, pastierska kapsička, hviezdica, lipkavec, lobody) 

™  PRE 1,2–1,8 l + 100–130 g MERLIN 750 WG (podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá,  
iva voškovníkovitá, ibištek trojdielny, stavikrvy, durman, horčiaky)

NA PRE 2,5 l PROPONIT 720 EC, SPOST 0,25–0,3 l CALLISTO 480 SC 
NA PRSZ, PRE 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 1,1–1,3 l HERBOXONE

RACER 25 EC 
250 g fluorochloridone 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

  PRSZ
  PRE
Likviduje karanténnu ambróziu palinolistú 
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné  
jednoklíčnolistové  
a dvojklíčnolistové 
buriny

2,0 l/300–400 l

1630 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nn o o n o nnn n§ n§ nn nn nn nn nn nn nn nnn nnn n§ nnn o nnn o nnn o nnn nnn o o

Kombinácie:  ™ PRE 1,5 l + 2,0 l TROPHY GOLD

REFINE 50 SX 
550 g thifensulfuron methyl

Xi,N|Vč3|– DuPont

  POST od 2.–6. listu kukurice
Buriny 2–4 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, lipkavec

22,5 g + 0,1% zmáčadlo
10–20 °C

1 
o o o o o nnn n o nnn nn nnn nnn nn o nnn nn§ nnn n nnn n o nnn nnn nnn nn nnn n nn

Kombinácie: ™ POST 22,5 g + 0,1 l SILWET L-77 ™ POST 15 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 % TREND 90 ™ POST 15 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 l SILWET L-77

REFINE T  
75 % thifensulfuron methyl  
+ 90 % isodecylalkohol 
ethoxylate

Xi,N|Vč3|– MV Servis

  POST od 2.–6. listu kukurice
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici
Buriny 2–4 listy

Dvojklíčnolistové buriny, 
láskavce, lipkavec

15 g + 0,1 % TREND 
90/200–400 l

603 Sk/ha

10–20 °C

1 
o o o o o nnn n o nnn nn nnn nnn nn o nnn nn§ nnn n nnn n o nnn nnn nnn nn nnn n nn

Kombinácie:  ™ POST 10 g + 30–60 g TITUS 25 WG + 0,1 % zmáčadlo
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aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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SPECTRUM   
720 g dimethenamid-p 

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRSZ
  PRE
Aplikácia vždy pred vzídením burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

1,2–1,4 l/200–600 l

909–1061 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn n o nnn n o nn nn nnn nn nn nn§ nn nn nn o n n n o nnn o o o n nnn o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 ™ PRE 1,2 l + 1,5 l CLICK 500 SC ™ 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 E

STARANE 250 EC 
250 g fluroxypyr  

Xn|Vč3|– DowAgro

  POST od vzídenia do 6. listu kukurice
Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha 
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 
1,2–1,5 l/ha 

Lipkavec, durman,  
horčiaky, štiavce, 
pupenec, žihľavy

1,2–1,5 l/200–400 l

1683–2104 Sk/ha

10–23 °C

1
o o o o o o nn nn n nnn nnn n n nn n o n nnn nn o n o o n§ nnnn nnn o nnn

STARANE SUPER  
100 g fluroxypyr  
+ 1 g florasulam 

Xi,N|Vč3|– DowAgro

  POST od vzídenia do 6. listu kukurice
Lipkavec, durman,  
horčiaky, štiavce, 
pupenec, žihľavy

2,0–3,0 l/200–400 l o o o o o nnn nn nn nnn nn nnn nn n nnn n nnn nnn nnn nnn n nn nnnn nnn nnnn nnn n nnn

STOMP 330 E   
330 g pendimethalin   

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRSZ na hĺbku 2–3 cm
  PRE
  POST od vzídenia do 2. listu kukurice, 

prosovité trávy nie viac ako 1 list, 
dvojklíčnolistové buriny max. klíčne listy

Dobre pripravená pôda bez hrúd 
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

4,0–5,0 l/400–600 l

1348–1685 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nn o n§ nn o n nnn o nn§ nnn nn§ nn§ nn§ nn§ nnn nn nn nn nnn o nn o nn o nn§ nnn o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 ™ 3,0 l + 1,0 l SPECTRUM NA PRE 4,0–5,0 l STOMP 330 E

TITUS 25 WG   
250 g rimsulfuron  

N|Vč3|– MV Servis

  POST od 1.–6. listu kukurice
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici

Pýr plazivý, cirok alepský, 
dvojklíčnolistové buriny

50–60 g + 0,1 % TREND 90 
DA 30 g + 30 g + 0,1 % 

TREND 90

1740–2088 Sk/ha

10–25 °C

3
nnn nnn nnn nn nnn n nn o nnn nnn nnn nnn n o n nn nnn n§ nn n nn nnn nnn nnn nnn nn o

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

30–40 g + 0,1 % TREND 
90/200–300 l

1044–1392 Sk/ha
nn nn nn n§ nn o n o nnn nn nn nnn n o o n nn o n o n nn nn nn n§ n o

Kombinácie:  ™ POST 40–60 g + 1,0–1,5 l CLICK 500 SC + 0,1% TREND 90 (do 6. listu kukurice)  
™ POST 40 g + 0,6 l MUSTANG

™ POST 30–60 g + 10 g REFINE T + 0,1 % TREND 90 
™ POST 30–60 g + 15 g REFINE 50 SX + 0,1 % TREND 90 

™ POST 30–60 g + 15 g REFINE 50 SX + 0,1 l SILWET L-77
™ POST 30–60 g + 0,1 l SILWET L-77

TOMIGAN 250 EC   
250 g fluroxypyr  

Xn|Vč3|– Agrovita

  POST od vzídenia do 6. listu kukurice
Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha 
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 
1,2–1,5 l/ha 

Lipkavec, durman,  
horčiaky, štiavce, 
pupenec, žihľavy

1,2–1,5 l/200–400 l

1638–2047 Sk/ha

10–23 °C

1 
o o o o o o nn nn n nnn nnn n n nn n o n nnn nn o n o o n§ nnnn nnn o nnn

TROPHY GOLD 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 DowAgro

  PRE za sucha plytké zapravenie do 3–4 cm
  SPOST buriny klíčne listy
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

1,7–2,5 l/300–500 l

675–992 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn n§ nnn n o nn n§ nnn nn§ nn nnn nn nn nnn n n n n nn n§ nn o nn nn o o

Kombinácie:  ™ PRE 2,0 l + 1,5 l RACER 25 EC ™ PRE 2,0-2,5 l +1,5 l CLICK 500 SC  
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v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie vzhľadom 
k rastovej fáze kukurice

Hlavný účel 
použitia

Dávka prípravku  
na 1 ha/postreková  

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Teplota počas  
aplikácie

Odstup dažďa 
(hodiny)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje

Pr
os

ov
ité

 tr
áv

y 
(Je

ža
tk

a, 
m

oh
ár

e)

Ov
os

  
hl

uc
hý

Pr
os

o  
sia

te

Pr
sto

vk
a  

kr
va

vá

Pý
r  

pl
az

ivý

Am
br

óz
ia 

 
pa

lin
ol

ist
á

Ba
ža

nk
a r

oč
ná

Du
rm

an
 ob

yč
ajn

ý

Ru
m

an
če

k

Hl
uc

ha
vk

y

Ko
no

pn
ica

 
na

pu
ch

nu
tá

Lá
sk

av
ec

 

Lo
bo

da

Ľu
ľo

k č
ier

ny

M
rlí

k 

Po
ds

ln
eč

ní
k 

Th
eo

fra
sto

v

Re
ďk

ev
 oh

ni
co

vá

Po
há

nk
ov

ec
 ov

íja
vý

Pe
ni

až
te

k r
oľ

ný

Iva
 vo

šk
ov

ní
ko

vit
á

Ve
ro

ni
ky

Vo
šk

ov
ní

k o
by

ča
jn

ý

Re
pk

a v
ým

rv
 

Sln
eč

ni
ca

 vý
m

rv

Lip
ka

ve
c o

by
ča

jn
ý

Hv
iez

di
ca

 pr
o-

str
ed

ná

Pi
ch

lia
č r

oľ
ný

Pu
pe

ne
c r

oľ
ný

SPECTRUM   
720 g dimethenamid-p 

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRSZ
  PRE
Aplikácia vždy pred vzídením burín
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
jednoročné  
dvojklíčnolistové buriny

1,2–1,4 l/200–600 l

909–1061 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn n o nnn n o nn nn nnn nn nn nn§ nn nn nn o n n n o nnn o o o n nnn o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 ™ PRE 1,2 l + 1,5 l CLICK 500 SC ™ 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 E

STARANE 250 EC 
250 g fluroxypyr  

Xn|Vč3|– DowAgro

  POST od vzídenia do 6. listu kukurice
Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha 
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 
1,2–1,5 l/ha 

Lipkavec, durman,  
horčiaky, štiavce, 
pupenec, žihľavy

1,2–1,5 l/200–400 l

1683–2104 Sk/ha

10–23 °C

1
o o o o o o nn nn n nnn nnn n n nn n o n nnn nn o n o o n§ nnnn nnn o nnn

STARANE SUPER  
100 g fluroxypyr  
+ 1 g florasulam 

Xi,N|Vč3|– DowAgro

  POST od vzídenia do 6. listu kukurice
Lipkavec, durman,  
horčiaky, štiavce, 
pupenec, žihľavy

2,0–3,0 l/200–400 l o o o o o nnn nn nn nnn nn nnn nn n nnn n nnn nnn nnn nnn n nn nnnn nnn nnnn nnn n nnn

STOMP 330 E   
330 g pendimethalin   

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRSZ na hĺbku 2–3 cm
  PRE
  POST od vzídenia do 2. listu kukurice, 

prosovité trávy nie viac ako 1 list, 
dvojklíčnolistové buriny max. klíčne listy

Dobre pripravená pôda bez hrúd 
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

4,0–5,0 l/400–600 l

1348–1685 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nn o n§ nn o n nnn o nn§ nnn nn§ nn§ nn§ nn§ nnn nn nn nn nnn o nn o nn o nn§ nnn o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 ™ 3,0 l + 1,0 l SPECTRUM NA PRE 4,0–5,0 l STOMP 330 E

TITUS 25 WG   
250 g rimsulfuron  

N|Vč3|– MV Servis

  POST od 1.–6. listu kukurice
Nepoužívať v osivovej a cukrovej kukurici

Pýr plazivý, cirok alepský, 
dvojklíčnolistové buriny

50–60 g + 0,1 % TREND 90 
DA 30 g + 30 g + 0,1 % 

TREND 90

1740–2088 Sk/ha

10–25 °C

3
nnn nnn nnn nn nnn n nn o nnn nnn nnn nnn n o n nn nnn n§ nn n nn nnn nnn nnn nnn nn o

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

30–40 g + 0,1 % TREND 
90/200–300 l

1044–1392 Sk/ha
nn nn nn n§ nn o n o nnn nn nn nnn n o o n nn o n o n nn nn nn n§ n o

Kombinácie:  ™ POST 40–60 g + 1,0–1,5 l CLICK 500 SC + 0,1% TREND 90 (do 6. listu kukurice)  
™ POST 40 g + 0,6 l MUSTANG

™ POST 30–60 g + 10 g REFINE T + 0,1 % TREND 90 
™ POST 30–60 g + 15 g REFINE 50 SX + 0,1 % TREND 90 

™ POST 30–60 g + 15 g REFINE 50 SX + 0,1 l SILWET L-77
™ POST 30–60 g + 0,1 l SILWET L-77

TOMIGAN 250 EC   
250 g fluroxypyr  

Xn|Vč3|– Agrovita

  POST od vzídenia do 6. listu kukurice
Lipkavec a citlivé buriny 0,6–0,8 l/ha 
Pupenec roľný, ostružina, štiavec, žihľava 
1,2–1,5 l/ha 

Lipkavec, durman,  
horčiaky, štiavce, 
pupenec, žihľavy

1,2–1,5 l/200–400 l

1638–2047 Sk/ha

10–23 °C

1 
o o o o o o nn nn n nnn nnn n n nn n o n nnn nn o n o o n§ nnnn nnn o nnn

TROPHY GOLD 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 DowAgro

  PRE za sucha plytké zapravenie do 3–4 cm
  SPOST buriny klíčne listy
Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky 
v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie

Jednoročné trávy,  
dvojklíčnolistové buriny

1,7–2,5 l/300–500 l

675–992 Sk/ha
zrážky po aplikácii 
zvyšujú účinnosť

nnn nn n§ nnn n o nn n§ nnn nn§ nn nnn nn nn nnn n n n n nn n§ nn o nn nn o o

Kombinácie:  ™ PRE 2,0 l + 1,5 l RACER 25 EC ™ PRE 2,0-2,5 l +1,5 l CLICK 500 SC  
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Slnečnica - herbicídy
Selektívne herbicídy

Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie

Dávka prípravku na 1 ha/ 
postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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AFALON 45 SC 
450 g linuron

T,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 3 dní po sejbe
• Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu dávkovania
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

1,5–2,0 l/400–600 l

1024–1366 Sk/ha
nn o n nn o n n§ nnn n§ nn nnn nnn o nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nn nnn n§ nnn o nn nnn nn nn nnn nn nn n§ o

Kombinácie: ™ PRE 1,0–1,5 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC ™ PRE 1,5 l + 2,0 l GUARDIAN MAX, TROPHY GOLD ™ PRE 1,5 l + 2,5 l PROPONIT 720 EC NA PRE 1,5 l, PRSZ 2,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

DUAL GOLD 960 EC 
960 g S-metolachlor

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  PRE do 3 dní po sejbe
•  Aplikácia na dobre pripravený povrch pôdy bez hrúd
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

0,8–1,4 l/400–500 l

615–1076 Sk/ha
nnn n§ n nn nn§ n n n n n§ n n nn§ n§ nn nn n n n o n n n§ n o n n o o o

Kombinácie: ™ PRE 1,2 l + 1,0–1,5 l AFALON 45 SC ™ PRE 1,2 l + 1,5 l RACER 25 EC ™ PRE 0,8–1,4 l + 5,0 l STOMP 330 E

EXPRESS 50 SX 
500 g tribenuron

Xi,N|Vč3|– Du Pont

  POST
• Len hybrid PR 63 E 82

45 g + 0,1% TREND 90 
DA 2x22,5 g + 0,1% TREND 90

o o o nn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn n n§ nnn n nnn nnn o

GALIGAN 240 EC  
240 g oxyfluorfen

Xi,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 2 dní po sejbe
• Zrážky po aplikácii zvyšujú účinnosť
•  Má účinok na vzchádzajúcu ivu voškovníkovitú, dobrá 

účinnosť na prosovité trávy vo fáze 1. až 2 listu

1,0 l/min. 400 l

1390 Sk/ha
n§ n§ n§ o n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n§ nnn n n n§

GOAL 2 E 
240 g oxyfluorfen

Xn,N|Vč3|– DowAgro

  PRE do 2 dní po sejbe
• Zrážky po aplikácii zvyšujú účinnosť
•  Má účinok na vzchádzajúcu ivu voškovníkovitú, dobrá 

účinnosť na prosovité trávy vo fáze 1. až 2 listu

1,0 l/min. 400 l

1467 Sk/ha
n§ n§ n§ o n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n§ nnn n n n§

GUARDIAN MAX 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 Monsanto

  PRE
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie, na ľahčích pôdach 
použiť nižšiu dávku

2,0–2,5 l/400–600 l

798–997 Sk/ha
nnn nn n§ nnn n§ n o nn n§ nnn nn§ nn nn nn nn nnn nn nnn n n n n n nn nn nn nn o o o o

Kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 1,5 l AFALON 45 SC ™ PRE 1,7–2,5 l + 1,5–2,0 l RACER 25 EC

LINUREX 50 SC  
500 g linuron

T,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 3 dní po sejbe
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie
1,5 l/400–600 l nn o n nn o n n§ nnn n§ nn nnn nnn o nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nn nnn n§ nnn o nn nnn nn nn nnn nn nn n§ o

Kombinácie: NA PRE 1,5 l, PRSZ 2,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC ™ PRE 1 l + 2 - 2,5 l GUARDIAN MAX ™ PRE 1 l + 2 - 2,5 l TROPHY GOLD ™ PRE 1 l + 2 - 2,5 l PROPONIT 720 EC

MODOWN 4 F 
480 g bifenox

–|Vč3|– Agro Aliance

  PRE do 3 dní po sejbe
  POST od 2 pravých listov, buriny max. 2–4 pravé listy, 

iva a ambrózia len klíčne listy

1,5 l/300–600 l

1342 Sk/ha
nn n§ n§ n§ nn o nnn nnn n§ nn n nn nn n nn nnn nn n nn n nnn nn nn§ n nn§ o o

Kombinácie: NA PRE, POST 1,5 l, PRSZ 1,5 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

PLEDGE 50 WP 
500 g flumioxazine

T,N|Vč3|– Arysta

  PRE
  POST buriny 2–6 listov

80 g

628 Sk/ha
n n n n nn§ nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn§ nnn n n

Kombinácie: ™ POST 80 g + 0,1–0,2 l TREND 90 ™ POST 80 g + 0,05 l SILWET L-77 ™ PRE 80 g + 2,3–3,0 l PROPONIT 720 EC NA PRE 2,3–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 80 g PLEDGE 50 WP

PROPONIT 720 EC 
720 g propisochlor

Xn,N|Vč3|– Arysta

  PRSZ zapravenie do pôdy
  PRE
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

2,5–3,0 l/400–500 l

1017–1221 Sk/ha
nnn n§ nn nnn n§ o n n nn nnn nnn nn nnn nn nn§ nn nn nn nn nn n nn nnn n§ nnn n o

Kombinácie: ™ PRE 2,5 l + 1,5 l AFALON 45 SC ™ PRE 2,3–3,0 l + 80 g PLEDGE 50 WP NA PRE 2,5–3,0 l + 2,0 l RACER 25 EC NA PRE 2,3–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 80 g PLEDGE 50 WP

PULSAR 40 
40 g imazamox  
+ 400 g TWEEN 20

N|Vč3|– Basf

  SPOST
• Len IMI tolerantné odrody (Rimisol)

1,0–1,2 l/min. 200 l

1239–1487 Sk/ha
nnn nnn nn nn nn nn§ nnn nnn nn nnn nn nn§ nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn o

RACER 25 EC 
250 g fluorochloridone 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

  PRSZ zapravenie do pôdy do 3 cm
  PRE do 3 dní po sejbe
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

3,0 l/min. 200 l

2445 Sk/ha
nn o o n o o nnn n§ n§ nn nn nn nn nn nn n§ nn nn nnn nnn nn nnn o nn§ nn nnn nnn nnn o o o o

Kombinácie:  ™ PRE + DAM 390 
™ PRE 1,5 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC

™ PRE 2,0 l + 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC
™ PRSZ 2,0–3,0 l + 1,5 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

NA PRSZ 1,5 l trifluralin, PRE 2,0–3,0 l RACER 25 EC

SPECTRUM   
720 g dimethenamid-p 

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRE 
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

1,2–1,4 l/200–600 l

909–1061 Sk/ha
nnn n o nnn n n o nn nn nnn nn o nn nn nn§ n nn nn o n n o n n nnn n nnn o o o o

Kombinácie: ™ PRE 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 EC
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie

Dávka prípravku na 1 ha/ 
postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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AFALON 45 SC 
450 g linuron

T,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 3 dní po sejbe
• Na ľahkých pôdach použiť spodnú hranicu dávkovania
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

1,5–2,0 l/400–600 l

1024–1366 Sk/ha
nn o n nn o n n§ nnn n§ nn nnn nnn o nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nn nnn n§ nnn o nn nnn nn nn nnn nn nn n§ o

Kombinácie: ™ PRE 1,0–1,5 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC ™ PRE 1,5 l + 2,0 l GUARDIAN MAX, TROPHY GOLD ™ PRE 1,5 l + 2,5 l PROPONIT 720 EC NA PRE 1,5 l, PRSZ 2,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

DUAL GOLD 960 EC 
960 g S-metolachlor

Xi,N|Vč3|– Syngenta

  PRE do 3 dní po sejbe
•  Aplikácia na dobre pripravený povrch pôdy bez hrúd
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

0,8–1,4 l/400–500 l

615–1076 Sk/ha
nnn n§ n nn nn§ n n n n n§ n n nn§ n§ nn nn n n n o n n n§ n o n n o o o

Kombinácie: ™ PRE 1,2 l + 1,0–1,5 l AFALON 45 SC ™ PRE 1,2 l + 1,5 l RACER 25 EC ™ PRE 0,8–1,4 l + 5,0 l STOMP 330 E

EXPRESS 50 SX 
500 g tribenuron

Xi,N|Vč3|– Du Pont

  POST
• Len hybrid PR 63 E 82

45 g + 0,1% TREND 90 
DA 2x22,5 g + 0,1% TREND 90

o o o nn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn n n§ nnn n nnn nnn o

GALIGAN 240 EC  
240 g oxyfluorfen

Xi,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 2 dní po sejbe
• Zrážky po aplikácii zvyšujú účinnosť
•  Má účinok na vzchádzajúcu ivu voškovníkovitú, dobrá 

účinnosť na prosovité trávy vo fáze 1. až 2 listu

1,0 l/min. 400 l

1390 Sk/ha
n§ n§ n§ o n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n§ nnn n n n§

GOAL 2 E 
240 g oxyfluorfen

Xn,N|Vč3|– DowAgro

  PRE do 2 dní po sejbe
• Zrážky po aplikácii zvyšujú účinnosť
•  Má účinok na vzchádzajúcu ivu voškovníkovitú, dobrá 

účinnosť na prosovité trávy vo fáze 1. až 2 listu

1,0 l/min. 400 l

1467 Sk/ha
n§ n§ n§ o n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n§ nnn n n n§

GUARDIAN MAX 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 Monsanto

  PRE
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie, na ľahčích pôdach 
použiť nižšiu dávku

2,0–2,5 l/400–600 l

798–997 Sk/ha
nnn nn n§ nnn n§ n o nn n§ nnn nn§ nn nn nn nn nnn nn nnn n n n n n nn nn nn nn o o o o

Kombinácie: ™ PRE 2,0 l + 1,5 l AFALON 45 SC ™ PRE 1,7–2,5 l + 1,5–2,0 l RACER 25 EC

LINUREX 50 SC  
500 g linuron

T,N|Vč3|– Agrovita

  PRE do 3 dní po sejbe
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie
1,5 l/400–600 l nn o n nn o n n§ nnn n§ nn nnn nnn o nnn nnn nnn nn§ nnn nnn nn nnn n§ nnn o nn nnn nn nn nnn nn nn n§ o

Kombinácie: NA PRE 1,5 l, PRSZ 2,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC ™ PRE 1 l + 2 - 2,5 l GUARDIAN MAX ™ PRE 1 l + 2 - 2,5 l TROPHY GOLD ™ PRE 1 l + 2 - 2,5 l PROPONIT 720 EC

MODOWN 4 F 
480 g bifenox

–|Vč3|– Agro Aliance

  PRE do 3 dní po sejbe
  POST od 2 pravých listov, buriny max. 2–4 pravé listy, 

iva a ambrózia len klíčne listy

1,5 l/300–600 l

1342 Sk/ha
nn n§ n§ n§ nn o nnn nnn n§ nn n nn nn n nn nnn nn n nn n nnn nn nn§ n nn§ o o

Kombinácie: NA PRE, POST 1,5 l, PRSZ 1,5 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

PLEDGE 50 WP 
500 g flumioxazine

T,N|Vč3|– Arysta

  PRE
  POST buriny 2–6 listov

80 g

628 Sk/ha
n n n n nn§ nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn§ nnn n n

Kombinácie: ™ POST 80 g + 0,1–0,2 l TREND 90 ™ POST 80 g + 0,05 l SILWET L-77 ™ PRE 80 g + 2,3–3,0 l PROPONIT 720 EC NA PRE 2,3–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 80 g PLEDGE 50 WP

PROPONIT 720 EC 
720 g propisochlor

Xn,N|Vč3|– Arysta

  PRSZ zapravenie do pôdy
  PRE
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

2,5–3,0 l/400–500 l

1017–1221 Sk/ha
nnn n§ nn nnn n§ o n n nn nnn nnn nn nnn nn nn§ nn nn nn nn nn n nn nnn n§ nnn n o

Kombinácie: ™ PRE 2,5 l + 1,5 l AFALON 45 SC ™ PRE 2,3–3,0 l + 80 g PLEDGE 50 WP NA PRE 2,5–3,0 l + 2,0 l RACER 25 EC NA PRE 2,3–3,0 l PROPONIT 720 EC, POST 80 g PLEDGE 50 WP

PULSAR 40 
40 g imazamox  
+ 400 g TWEEN 20

N|Vč3|– Basf

  SPOST
• Len IMI tolerantné odrody (Rimisol)

1,0–1,2 l/min. 200 l

1239–1487 Sk/ha
nnn nnn nn nn nn nn§ nnn nnn nn nnn nn nn§ nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn o

RACER 25 EC 
250 g fluorochloridone 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

  PRSZ zapravenie do pôdy do 3 cm
  PRE do 3 dní po sejbe
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

3,0 l/min. 200 l

2445 Sk/ha
nn o o n o o nnn n§ n§ nn nn nn nn nn nn n§ nn nn nnn nnn nn nnn o nn§ nn nnn nnn nnn o o o o

Kombinácie:  ™ PRE + DAM 390 
™ PRE 1,5 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC

™ PRE 2,0 l + 2,5–3,0 l PROPONIT 720 EC
™ PRSZ 2,0–3,0 l + 1,5 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

NA PRSZ 1,5 l trifluralin, PRE 2,0–3,0 l RACER 25 EC

SPECTRUM   
720 g dimethenamid-p 

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRE 
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

1,2–1,4 l/200–600 l

909–1061 Sk/ha
nnn n o nnn n n o nn nn nnn nn o nn nn nn§ n nn nn o n n o n n nnn n nnn o o o o

Kombinácie: ™ PRE 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 EC
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie

Dávka prípravku na 1 ha/ 
postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje

Pr
os

ov
ité

 tr
áv

y 
(Je

ža
tk

a, 
m

oh
ár

e)

Ov
os

  
hl

uc
hý

Pr
os

o  
sia

te

Pr
sto

vk
a

Cir
ok

  
ale

ps
ký

Pý
r  

pl
az

ivý

Am
br

óz
ia 

 
pa

lin
ol

ist
á

Ba
ža

nk
a r

oč
ná

Du
rm

an
 ob

yč
ajn

ý

Ru
m

an
če

k

Hl
uc

ha
vk

y

Ho
rči

ca
 ro

ľn
á

Pa
ko

st
y

Ka
ps

ičk
a p

as
ti-

er
sk

a

Ko
no

pn
ica

 na
pu

ch
-

nu
tá

Lá
sk

av
ec

 

Lá
sk

av
ec

 bl
ed

ý

Lo
bo

da

M
rlí

k 

Po
ds

ln
eč

ní
k 

Th
eo

fra
sto

v

Re
ďk

ev
 oh

ni
co

vá

Po
há

nk
ov

ec
 

ov
íja

vý

Pe
ni

až
te

k r
oľ

ný

Iva
 vo

šk
ov

ní
ko

vit
á

Ho
rči

ak

Ru
m

an
y

Ve
ro

ni
ky

Lip
ka

ve
c o

by
ča

jn
ý

Hv
iez

di
ca

 
pr

os
tre

dn
á

M
lie

č r
oľ

ný

Pa
lin

a o
by

ča
jn

á

Pi
ch

lia
č r

oľ
ný

Pu
pe

ne
c r

oľ
ný

STEMAT SUPER 
500 g ethofumesate

N|Vč3|− Agro Aliance
  PRSZ zapravenie do pôdy do 5 cm 

2,0 l/400–600 l

2298 Sk/ha
nn nn o o n nnn n§ o o n o n§ n§ n§ n n§ n n o n§ o nn o n§ nnn nnn o o o o

Kombinácie: ™ PRE 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 EC ™ PRSZ 2,0 l + 1,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

STOMP 330 E 
330 g pendimethalin

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRSZ zapravenie do pôdy do 2–3 cm (suché podmienky)
  PRE (vlhšie podmienky)   

5,0 l/400–600 l

1685 Sk/ha
nn o n§ nn n o n nnn o nn§ nnn nn n nnn nn§ nn§ nn nn§ nnn nn nn nn nnn o nn n§ nn nn§ nnn o n o o

Kombinácie:  ™ PRE 5,0 l + 0,8–1,4 l DUAL GOLD 960 EC ™ PRSZ 5,0 l + 1,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC ™ PRE 3,0 l + 1,0 l SPECTRUM

TREFLAN 48 EC 
480 g trifluralin

Xn,N|Vč3|– DowAgro

  PRSZ zapravenie do pôdy do 6–10 cm
•  Pôda bez hrúd a v suchom stave (dokonalé premiešanie 

prípravku s pôdou)

1,5–2,0 l/400–500 l

486–648 Sk/ha
nnn n§ n nnn nn n o n§ o o nnn o n o n§ nn§ nn§ nnn nn§ nn o nn n o n§ o nnn nn nnn o o o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 
NA PRSZ 2,0 l, PRE 1,0 l GOAL 2 E

NA PRSZ 2,0 l, PRE 1,5 l AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC 
NA PRSZ 1,5 l, PRE 1,5 l MODOWN 4 F

™ PRSZ 1,5 l + 2,0–3,0 l RACER 25 EC
NA PRSZ 1,5 l TREFLAN 48 EC, PRE 2,0–3,0 l RACER 25 EC 

™ PRSZ 1,0 l + 2,0 l STEMAT SUPER 
™ PRSZ 1,0 l + 5,0 l STOMP 330 E

TRIFLUREX 48 EC 
480 g trifluralin

Xn,N|Vč3|– Agrovita

  PRSZ zapravenie do pôdy do 6–10 cm
•  Pôda bez hrúd a v suchom stave (dokonalé premiešanie 

prípravku s pôdou)

1,5–2,0 l/400–500 l

480–640 Sk/ha
nnn n§ n nnn nn n o n§ o o nnn o n o n§ nn§ nn§ nnn nn§ nn o nn n o n§ o nnn nn nnn o o o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 
NA PRSZ 2,0 l, PRE 1,5 l AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC 

NA PRSZ 1,5 l, PRE 1,5 l MODOWN 4 F
™ PRSZ 1,5 l + 2,0–3,0 l RACER 25 EC

NA PRSZ 1,5 l TRIFLUREX 48 EC, PRE 2,0–3,0 l RACER 25 EC 
™ PRSZ 1,0 l + 2,0 l STEMAT SUPER 

™ PRSZ 1,0 l + 5,0 l STOMP 330 E

TROPHY GOLD 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 DowAgro

  PRE
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

2,0−2,5 l/300−400 l

794–992 Sk/ha
nnn nn n§ nnn n§ n o nn n§ nnn nn§ nn nn nn nn nnn nn nnn n n n n n nn nn nn nn o o o o

Kombinácie:™ PRE 2,0 l + 1,5 l AFALON 45 SC

Slnečnica - graminicídy - trávovité buriny
Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie

Dávka prípravku 
na 1 ha/postreková 

kvapalina 
Ochranná doba (dni)

Orientačná cena 
ošetrenia 1 ha  

(bez DPH)

Odolnosť 
proti  

zmývaniu 
(hod.)

Účinok na buriny
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AGIL 100 EC     
100 g propaquizafop

Xi,N|Vč3|PHO2 Agrovita

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
1,2–1,5 l/300–500 l

1458–1822 Sk/ha
1

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  

0,5–0,8 l/300–500 l
607–972 Sk/ha n nnn nnn nnn nnn n nnn nnn

FOCUS ULTRA 
100 g cycloxydim

Xn|Vč3|PHO1 Basf

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
4,0 l/300–400 l

2736 Sk/ha
1

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  

1,0–1,5 l/300–400 l
684–1026 Sk/ha n nnn nnn nnn nnn n nnn nnn

FUSILADE FORTE 
150 g fluazifop-P-butyl

Xn,N|Vč3|– Syngenta

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
1,8–2,0 l/300–400 l

1798–1998 Sk/ha
1

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn n nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  
1,0 l/200–400 l

999 Sk/ha n nnn nnn nnn nnn o nnn nnn

GALLANT SUPER 
108 g haloxyfop-(R)-me-
thylester

Xi,N|Vč3|PHO3 DowAgro

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
1,0–1,25 l/300–400 l

1587–1983 Sk/ha
1

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  

0,5–0,75 l/300–400 l
793–1190 Sk/ha n nnn nnn nnn nnn n nnn nnn

LEOPARD 5 EC 
50 g quizalofop-P-ethyl  

Xn,N|Vč3|– Agrovita

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
2,5–3,0 l/300–500 l

1837–2205 Sk/ha
1

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  

1,0–1,5 l/300–500 l
735–1102 Sk/ha n nnn nnn nnn nnn n nnn nnn

PANTERA 40 EC   
40 g quizalofop-P-tefuryl  

Xi,N|Vč3|– Chemtura

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
2,25–2,5 l/200–300 l 

OD 14
1674–1860 Sk/ha

1

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  

1,0–1,5 l/200–300 l 
OD 14

744–1116 Sk/ha n nnn nnn nnn nnn n nnn nnn

TARGA SUPER 5 EC 
50 g quizalofop-P-ethyl 

Xn,N|Vč3|– Arysta

•  POST 2.–5. list pýru, tzn. 
výška pýru 15–20 cm

pýr, trváce trávy  
2,5–3,0 l/200–500 l

1
nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nn nnnn nnnn

• POST trávy viac ako 2. list
jednoročné trávy  

1,0–1,5 l/200–500 l
n nnn nnn nnn nnn n nnn nnn
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Herbicíd 
Obsah účinnej látky  
v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Termín aplikácie

Dávka prípravku na 1 ha/ 
postreková kvapalina 

Ochranná doba (dni)

Orientačná cena  
ošetrenia 1 ha (bez DPH)

Orientačná účinnosť na buriny: nnnn špecialista, nnn výborná, nn dobrá, n slabá, o neúčinkuje
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STEMAT SUPER 
500 g ethofumesate

N|Vč3|− Agro Aliance
  PRSZ zapravenie do pôdy do 5 cm 

2,0 l/400–600 l

2298 Sk/ha
nn nn o o n nnn n§ o o n o n§ n§ n§ n n§ n n o n§ o nn o n§ nnn nnn o o o o

Kombinácie: ™ PRE 1,0 l + 3,0 l STOMP 330 EC ™ PRSZ 2,0 l + 1,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC

STOMP 330 E 
330 g pendimethalin

Xn,N|Vč3|– Basf

  PRSZ zapravenie do pôdy do 2–3 cm (suché podmienky)
  PRE (vlhšie podmienky)   

5,0 l/400–600 l

1685 Sk/ha
nn o n§ nn n o n nnn o nn§ nnn nn n nnn nn§ nn§ nn nn§ nnn nn nn nn nnn o nn n§ nn nn§ nnn o n o o

Kombinácie:  ™ PRE 5,0 l + 0,8–1,4 l DUAL GOLD 960 EC ™ PRSZ 5,0 l + 1,0 l TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC ™ PRE 3,0 l + 1,0 l SPECTRUM

TREFLAN 48 EC 
480 g trifluralin

Xn,N|Vč3|– DowAgro

  PRSZ zapravenie do pôdy do 6–10 cm
•  Pôda bez hrúd a v suchom stave (dokonalé premiešanie 

prípravku s pôdou)

1,5–2,0 l/400–500 l

486–648 Sk/ha
nnn n§ n nnn nn n o n§ o o nnn o n o n§ nn§ nn§ nnn nn§ nn o nn n o n§ o nnn nn nnn o o o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 
NA PRSZ 2,0 l, PRE 1,0 l GOAL 2 E

NA PRSZ 2,0 l, PRE 1,5 l AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC 
NA PRSZ 1,5 l, PRE 1,5 l MODOWN 4 F

™ PRSZ 1,5 l + 2,0–3,0 l RACER 25 EC
NA PRSZ 1,5 l TREFLAN 48 EC, PRE 2,0–3,0 l RACER 25 EC 

™ PRSZ 1,0 l + 2,0 l STEMAT SUPER 
™ PRSZ 1,0 l + 5,0 l STOMP 330 E

TRIFLUREX 48 EC 
480 g trifluralin

Xn,N|Vč3|– Agrovita

  PRSZ zapravenie do pôdy do 6–10 cm
•  Pôda bez hrúd a v suchom stave (dokonalé premiešanie 

prípravku s pôdou)

1,5–2,0 l/400–500 l

480–640 Sk/ha
nnn n§ n nnn nn n o n§ o o nnn o n o n§ nn§ nn§ nnn nn§ nn o nn n o n§ o nnn nn nnn o o o o

Kombinácie:  ™ DAM 390 
NA PRSZ 2,0 l, PRE 1,5 l AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC 

NA PRSZ 1,5 l, PRE 1,5 l MODOWN 4 F
™ PRSZ 1,5 l + 2,0–3,0 l RACER 25 EC

NA PRSZ 1,5 l TRIFLUREX 48 EC, PRE 2,0–3,0 l RACER 25 EC 
™ PRSZ 1,0 l + 2,0 l STEMAT SUPER 

™ PRSZ 1,0 l + 5,0 l STOMP 330 E

TROPHY GOLD 
840 g acetochlor  
+ 28 g furilazole

Xn,N|Vč3|PHO2 DowAgro

  PRE
•  Pre dobrú účinnosť vyžaduje dažďové zrážky v množstve 

10–15 mm do 14 dní od aplikácie

2,0−2,5 l/300−400 l

794–992 Sk/ha
nnn nn n§ nnn n§ n o nn n§ nnn nn§ nn nn nn nn nnn nn nnn n n n n n nn nn nn nn o o o o

Kombinácie:™ PRE 2,0 l + 1,5 l AFALON 45 SC
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Choroby viniča
Pleseň viničová (Peronospóra viniča) 
- Plasmopara viticola

Príznaky: Na vrchnej strane listov sa objavu-
jú žltkasté, mastne presvitajúce tzv. olejové 
škvrny. Na spodnej strane škvŕn sa objavujú 
biele vločkovité povlaky konídionosičov, na 
ktorých sa vytvárajú konídie. Neskôr škvrny 
usychajú, časti listov alebo celé listy nekroti-
zujú. Listy nakoniec opadávajú. Súkvetie je 
v období pred kvitnutím, počas kvitnutia, po 
odkvitnutí a v prvej fáze tvorby bobúľ veľmi 
citlivé. Bobule strácajú farbu, sú priesvitné až 
zasychajú. Za priaznivých podmienok vznik-
ne nálet sporangií. Rastom bobúľ citlivosť na 
nákazu klesá. U starších plodov sa objavuje 
hnednutie a scvrkávanie už bez prítomnosti 
konídionosičov.

Infekčný cyklus: Huba prezimuje vo forme 
oospór v opadnutých listoch. Pri vhodnej 
teplote a zrážkach vyklíči sporangiofor, na 
ktorého konci sa vytvorí makrosporangium. 
Z neho sa uvoľnia zoospóry, ktoré v kvapke 
vody klíčia a cez prieduchy infikujú list. Se-
kundárna infekcia vzniká zo sporangií, z kto-
rých sa uvoľňujú zoospóry. Tie v kvapke vody 
vyklíčia a infekčné vlákna prieduchom preni-
kajú do listu.

Význam: Veľmi závažná choroba s možnos-
ťou epidemického šírenia.

Ochrana: Výber lokality, vzdušnosť porastu, 
likvidácia opadnutého lístia, chemická ochra-
na s možnosťou signalizácie. 

Múčnatka viniča - Uncinula necator, 
konídiové štádium Oidium tuckeri
Príznaky: Primárne príznaky už na mladých 
výhonkoch často už začiatkom mája. Všetky 
časti sú pokryté bielym akoby múčnatým 
povlakom mycélia a konídií. Na listoch sa 

tvoria nápadné svetlejšie zelenožlté škvr-
ny s charakteristickým matným leskom. Po-
vlak mycélia a konídií sa objavuje až neskôr 
a býva zväčša nenápadný. Nekrotizovaním 
napadnutých povrchových buniek neskôr 
vzniká na listoch jemná tmavohnedá kresba. 
Strapce a bobule sú na infekciu veľmi citlivé 
takmer v každom štádiu. Infekcia v období 
kvitnutia môže spôsobiť odumieranie strap-
cov. Malé bobule bývajú husto pokryté my-
céliom. Povrch šupky zasychá, bobule ďalej 
nerastú, tvrdnú, občas praskajú. Môžu sa 
na nich tvoriť plodničky huby (kleistotéciá). 
U dozrievajúcich bobúľ sa v mieste infekcie 
šupka pokryje hnedo sfarbenou sieťkou. Čas-
tým, nie však špecifickým príznakom choro-
by je tzv. ,,prietrž semien“. 

Infekčný cyklus: Prezimuje predovšetkým 
formou trváceho mycélia pod šupinkami 
očiek, prípadne klestotéciami. Mycélium po 
pučaní viniča prerastá na mladé výhonky, za 
priaznivých podmienok sa z neho odškrcujú 
konídie, ktoré sú zdrojom primárnej nákazy. 
Konídie sú ľahko prenosné vetrom i z malých 
ohnísk nákazy na veľké plochy vinohradu. 
V priebehu leta mycélium prerastá pod šupi-
ny ,,letných púčikov“, v ktorých prezimuje.

Význam: Choroba patrí medzi najvážnejšie 
mykózy viniča.

Ochrana: Výber menej náchylných odrôd, 
neprehnojovať dusíkom, chemická ochrana 
s možnosťou signalizácie. 

Pleseň sivá na viniči - Botryotinia fuc-
keliana, konídiové št .: Botrytis cinerea
Príznaky: Typickým príznakom plesne si-
vej je sivý povlak fruktifikačných orgánov 
(konídionosičov a konídií) na povrchu na-
padnutých bobúľ. Najväčšiu škodlivosť pa-
togén spôsobuje, ak napadne bobule pred 
dozrievaním. V napadnutých bobuliach sa 

prestáva ukladať cukor a proces dozrieva-
nia sa prerušuje. Bobule sa béžovo sfarbujú 
a postupne hnednú. Na bobuliach sa začí-
na objavovať sivý povlak konídionosičov 
a rozširuje sa na celý strapec. Okrem bobúľ 
Botrytis cinerea môže napadnúť aj ostatné 
časti krov, okrem viacročného dreva. Často 
bývajú poškodené súkvetia a strapiny. Po-
škodenie súkvetí a jednotlivých kvietkov 
podporuje vlhké a chladnejšie počasie pred 
kvitnutím a počas kvitnutia viniča. Napad-
nuté súkvetia sa svetlohnedo sfarbujú, po-
krývajú sa sivým povlakom fruktifikačných 
orgánov huby a zasychajú. V niektorých 
rokoch môžu byť infikované aj mladé listy 
aj výhony. Na nich sa po napadnutí tvoria 
najskôr vodnaté škvrny, ktoré sa postupne 
rozširujú, hnednú a vytvára sa na nich sivý 
povlak konídionosičov s konídiami. Väčšie 
škody bývajú spôsobené ojedinele, najmä 
počas extrémne vlhkých podmienok po vy-
pučaní na jar. 

Infekčný cyklus: Huba prezimuje mycéliom 
v napadnutom nevyzretom dreve viniča. Pa-
togén môže prezimovať aj skleróciami, ktoré 
vytvára na napadnutých častiach kra. Počas 
vegetácie sa patogén rozširuje konídiami, 
ktoré sa v obrovskom počte  vytvárajú na 
konídionosičoch. Konídie sú schopné vyklíčiť 
v kvapke vody aj po dlhšom období sucha. 

Patogén infikuje súkvetia, strapiny a predo-
všetkým dozrievajúce bobule. Prenikanie 
huby výrazne uľahčuje najmä mechanické 
poškodenie a poranenie napádaného ple-
tiva. Veľmi často sú vstupnou bránou pre 
tohto patogéna poškodenia spôsobené oba-
lovačmi, čo môže prispieť k ďalšiemu rozšíre-
niu plesne sivej. 

Význam: Častá a veľmi významná choroba. 
V podstatnej miere znižuje nielen výnos, ale 
aj kvalitu napadnutého hrozna.

Choroby a škodcovia viniča
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Ochrana: Výber stanovišťa a menej náchyl-
ných odrôd, neprehnojovať dusíkom, skoré 
odlistenie zóny strapcov, ošetrenie proti oba-
ľovačom. Chemická ochrana predovšetkým 
v čase mäknutia bobúľ.

Biela hniloba viniča - Metasphaeria 
diplodiella, konídiové štádium:  
Coniella diplodiella
Príznaky: Patogén napáda predovšetkým 
strapce a bobule. Strapiny môžu byť napad-
nuté od obdobia po odkvitnutí až do zrelosti 
bobúľ. Najčastejšie bývajú napádané dozrie-
vajúce bobule, ktoré sa pri bielych odrodách 
sfarbujú do mliečno hneda a pri modrých 
odrodách do kávovo hneda. Neskôr bobule 
postupne vädnú, rýchle zasychajú a octovo 
zapáchajú.

Na napadnutých stopkách a strapinách sa 
tvoria drobné, nekrotické, postupne sa zväč-
šujúce škvrny. Huba spôsobuje poškodenie 
cievnych zväzkov v dôsledku čoho dochádza 
k vädnutiu a usychaniu častí strapcov nad 
postihnutým miestom. 

Výnimočne môže patogén napadnúť aj le-
torasty, listy a drevené časti. Pri napadnutí 
letorastov sa na nich vytvorí súvislý prstenec 
a letorasty usychajú. Pri napadnutí drevna-
tých častí vznikajú praskliny, kôra sa v pá-
soch odlupuje a v mieste puklín sa vytvárajú 
drobné nádory. Napadnuté listy vädnú, usy-
chajú, ale neopadávajú a ostávajú visieť na 
kroch. V pletive všetkých napadnutých častí 
sa vytvárajú drobné, tmavé pyknidy.

Infekčný cyklus: Prezimujú pyknidy v pleti-
ve napadnutých rastlín. Za priaznivých pod-
mienok sa z pykníd uvoľňujú konídie, ktoré 
sú zdrojom primárnej infekcie. Prezimovať 
môžu aj voľné konídie. Výnimočne sa vytvá-
rajú a prezimujú plodnice pohlavného štá-
dia - pseudoperitéciá, v ktorých sa vyvíjajú 
askospóry. Pre šírenie patogéna je najvhod-
nejšie vlhké a teplé počasie. Infekcie vznikajú 
hlavne od konca júna do zberu. Predpokla-
dom pre vznik infekcie je mechanické po-
škodenie bobúľ. 

Význam: Škody sú spôsobené usychaním 
a odpadávaním bobúľ, čím sa znižuje množ-
stvo a kvalita hrozna. Poškodené bobule 
majú nižšiu cukornatosť a obsahujú menšie 
množstvo aromatických látok.

Ochrana: Zabrániť mechanickému poškode-
niu bobúľ. Významný je aj skorý zber napadnu-
tých porastov a odstraňovanie  napadnutých 
častí rastlín. Chemické ošetrenia proti bielej 
hnilobe sa robia len na lokalitách známeho 
pravidelného výskytu tejto choroby, hlavne ak 
dôjde v období dozrievania bobúľ k hromad-
nému poškodeniu strapcov (krupobitie). 

Škodcovia viniča
Hálkovec viničový - Caleptrimerus vitis 
Spôsobuje kučeravosť (akarinózu)
Príznaky a škodlivost: Najväčšie škody spô-
sobuje na začiatku vegetačného obdobia, keď 
prezimujúce a rýchle sa rozmnožujúce rozto-
če osídľujú pučiace očká a mladé letorasty. 
Ich rast sa zastaví, čepele mladých listov sú 
škvrnité, kučeravé, poškodené súkvetia spŕ-
chajú, letorasty môžu zaschnúť. Na listových 
čepeliach možno pozorovať svetlozelené až 
žltozelené neohraničené škvrny. Stred škvŕn 
často nekrotizuje, listy kučeravejú.

Bionómia: Druh je partenogenetický (roz-
množuje sa bez oplodnenia). Samičky pre-
zimujú v prasklinách kôry, na povrchu vý-
honkov alebo pod šupinami očiek. Na jar po 
opustení úkrytov cicajú na mladých rašiacich 
očkách a letorastoch. Neskôr cicajú na rube 
listov, na ktoré samičky kladú vajíčka. Larvy 
sa liahnu po 8–9 dňoch. Škodca má 3–4 ge-
nerácie do roka.

Ochrana: Chemická ochrana sa prevádza na 
základe hodnotenia výskytu škodcu v pred-
chádzajúcej sezóne, doporučená je hlav-
ne pri pravidelných výskytoch, alebo pri 
premnožení populácie škodcu. Akaricídy sa 
aplikujú v jarnom období na začiatku raše-
nia, prípadne čo najskôr po vyrašení. Veľmi 
účinná je biologická ochrana dravým rozto-
čom Typhlodromus pyri.

Vlnovník viničový - Colomerus vitis 
Spôsobuje plstnatosť (erinózu)
Príznaky a škodlivosť: Tesne po rašení vzni-
kajú na vrchnej časti listu vypuklé jasnočer-
vené pľuzgiere. Na zodpovedajúcej časti 
rubu listu je typický plstnatý porast belavej, 
neskôr béžovej až hnedej farby. Významnej-
šie poškodenie vlnovníkom nastáva len pri 
veľmi silnom napadnutí listov a pri napad-
nutí súkvetia.

Bionómia: Prezimujú samičky, predo-
všetkým pod šupinami púčikov. Na jar opúš-
ťajú úkryty a cicajú na mladých letorastoch. 
Po rozvinutí listov cicajú takmer výhradne 
na rube čepelí listov. Vylučované sliny dráž-

dia pokožkové bunky k hypertrofii, takže 
vznikajú trichómovité útvary, ktoré tvoria 
plstnatý porast (erineum).V ňom roztoče žijú 
a rozmnožujú sa. Postupne opúšťajú hálky 
a sťahujú sa do vyšších listových častí.

Ochrana: Základné princípy ochrany sú po-
dobné ako pri hálkovcovi viničovom. Veľmi 
účinná je biologická ochrana dravým rozto-
čom Typhlodromus pyri.

Obaľovače
Obaľovač viničový - Sparganothis pil-
leriana
Príznaky a škodlivosť: Larvičky po pučaní 
viniča vyžierajú očká, neskôr horné listy na 
výhonku spriadajú jemnou pavučinou do-
vedna. Na listoch vyžierajú dierky alebo aj 
veľké otvory. Listy sa deformujú, zle rozvíjajú 
a často aj usychajú.

Bionómia: Motýle vyletúvajú v júli až v au-
guste, kladú vajíčka. Vyliahnuté larvy vyhľa-
dávajú miesta v trhlinách kôry, kde v malom 
zámotku prezimujú. Na jar v čase pučania 
viniča vyliezajú.

Ochrana: Predpoveď škodcu je nespoľahlivá. 
Pri zistení prvých škôd treba striekať insekti-
cídnymi prípravkami.

Obaľovač mramorovaný  
- Lobesia botrana
Obaľovač pásový  
- Eupoecilia ambiguella
Príznaky a škodlivosť: Larvy prvej generá-
cie obaľovačov (húsenice) opriadajú a vyžie-
rajú kvetné púčiky, neskôr rozvinuté súkve-
tie. Húsenice druhej generácie vyžierajú 
bobule a zarývajú sa do nich. Takto poško-
dené hrozno napáda pleseň sivá, biela hni-
loba alebo iné patogény.

Bionómia: Motýle sa liahnu koncom apríla 
až začiatkom mája a tvoria základ prvej ge-
nerácie. Oplodnené samičky kladú vajíčka na 
súkvetie alebo na stopky listov. Vyliahnuté 
húsenice ožierajú a spriadajú súkvetie. Po-
tom sa zakukľujú priamo v strapci alebo me-
dzi listami. V priebehu júla sa liahnu motýle 
druhej generácie.

Ochrana: Na určenie vhodného termínu 
ošetrenia sa používajú feromónové lapače. 
Ochranný zásah sa realizuje niekoľko dní po 
maxime náletu, v závislosti od použitého in-
sekticídu. Prípravky na báze Bacillus thurin-
giensis kurstaki sa aplikujú v dobe maximál-
neho liahnutia húseníc z vajíčok, t.j. u druhej 
generácie asi 5–7 dní po maxime náletu sam-
cov do feromónových lapačov. V prípade pr-
vej generácie asi 10 dní po maxime náletu. 
Prípravky inhibujúce biosyntézu chitínu sa 
aplikujú v dobe maximálneho náletu obaľo-
vačov do feromónových lapačov.    
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Fungicíd 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Toxicita  
Typhlodromus pyri 
(zdroj Biocont Laboratory,  
Biola ZD Chelčice)

Poznámka  
k integrovanej  
produkcií (IP) viniča

Orientačná  
cena 

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe, dávkovanie, OD dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha.  

Pri dávke vody vyššej alebo nižšej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte alebo znížte ha dávku 
prípravku tak, aby byla zachovaná dávka prípravku na jednotku plochy)

Poznámky (skupina úč. l.)
Biela hniloba 

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová  
(oidium) 

Uncinula necator

Pleseň viničová  
(peronospóra) 

Plasmopara viticola

Pleseň sivá (botrytida) 
Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča 
Phomopsis viticola

Červená spála viniča 
Pseudopeziza tracheiphila

ACROBAT MZ 
90 g dimethomorph  
+ 600 g mancozeb

Xi,N|VČ3|– BASF

obmedzene použiteľný*
Prípravok nie je zahrnutý do zoznamu 
povolených prípravkov pre IP

1692 Sk/ha
2,5 kg/ha, 0,25%  

(25 g/10 l vody/100 m2) 
OD 28

• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (morfolíny + dithiokarbamáty) 
• Kuratívne pôsobenie 3–4 dni, antisporulační účinok 
• Odstup dažďa 2 hod. 
• TM fungicídy, insekticídy

ALIETTE BORDEAUX   
250 g fosetyl-Al  
+ 250 g oxychlorid medi

Xi,N|Vč3|– Bayer

použiteľný
(25 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

1592 Sk/ha
4 kg/ha, 0,4%  

(40 g/10 l vody/100 m2) 
OD 35 

Vedľajšia účinnosť

• Systémový + kontaktný fungicíd (ethyl-fosfonáty + meď) 
•  Preventívna účinnosť 10–14 dní - aplikácia tesne pred kvetom - ochrana kvitnúceho viniča aj v prípade daždivého počasia. 
•  Vedľajšia účinnosť proti botrytíde kvetov. Vhodný pre aplikáciu tesne po odkvitnutí až po posledný postrek. Nemá kuratívnu 

účinnosť - ošetrenie ukončiť pri výskyte prvých príznakov choroby. Má významný antibakteriálny účinok.
• Odstup dažďa 3 hod 
• TM IQ Crystal, Falcon, Zato. Zmes s listovými hnojivami obsahujúcimi N - urobiť test selektivity zmesi

BUMPER 25 EC   
250 g propiconazole

N|Vč3|– Agrovita
použiteľný max. 3× (rezistencia) 400 Sk/ha

0,2 l/ha, 0,02 %
OD 35

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• vhodné kombinovať s prípravkami na báze síry alebo s KARATHANE LC

CABRIO TOP  
50 g  pyraclostrobin + 550 g metiram

Xn,NIVč3I– BASF
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1798 Sk/ha Vedľajšia účinnosť
0,2%, 2,0 kg/ha 

OD 35

0,2%, 2 kg/ha 
OD 35 

Od zač. kvitnutia do  
uzatvárania strapcov

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Čiastočne systémový + kontaktný fungicíd (strobilurín + dithiokarbamát) 
• Opt. je aplikácia v období kvitnutia v intervale 14 dní 
• Odstup dažďa 1 hod.

CANTUS  
500 g boscalid

NIVč3I– BASF
použiteľný max. 2× (rezistencia) 3600 Sk/ha

1,2 kg/ha, 0,12% (1000 l 
vody na ha) 

OD 35
• Systémový fungicíd s translaminárnym účinkom (karboxamidy)

COLLIS 
200 g boscalid + 100 kresoxim-methyl

Xn,NIVč3I– BASF
použiteľný max. 3× (rezistencia) 660 Sk/ha

0,4 l/ha, 0,04%  
(4 g/10 l vody/100 m2) 

OD 28
Vedľajšia účinnosť • Systémový fungicíd s translaminárnym účinkom (karboxamidy + strobiluríny)

CUPROCAFFARO 
50 % oxychlorid Cu 

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný

(52,1 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

720–1200 Sk/ha
3–5 kg/ha, 0,4–0,5%  

(1000 l vody/ha) 
OD 7 stolové, OD 35 na víno

3–5 kg/ha, 0,4–0,5%  
(1000 l vody/ha) 

OD 7 stolové, OD 35 na víno

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

CUPROCAFFARO MICRO 
652 g oxychlorid medi,  
t.j. 375 g elementárnej medi/kg

 Agrovita

do 2 kg Cu/ha
2,5 kg, 0,25% 

OD 35
• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

CUPROXAT SC   
345 g síran měďnatý zásaditý

N|Vč3|– F&N Agro
použiteľný

(19 % Cu) 
do 2 kg Cu/ha

1195 Sk/ha
5 l/ha, 0,5%  

(50 ml/10 l vody/100 m2) 
OD 7 stolové, OD 35 na víno

Vedľajšia účinnosť
• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

CURZATE GOLD 
45 g cymoxanil + 680 g mancozeb

 Du Pont (MV servis)
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1312 Sk/ha
2,5 kg/ha, 0,25% 

OD 42

• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (acetamid + dithiokarbamát) 
• Nová granulovaná formulácia 
• Kuratívna účinnosť 3–4 dni 

DELAN 700 WDG 
700 g dithianon

Xn,N|Vč3|– BASF
použiteľný 717 Sk/ha

0,5 kg/ha, 0,05% 
OD 21

• Kontaktný organický fungicíd (chinóny) 
• Používa sa preventívne, TM s Kumulusom na rozšírenie účinku proti múčnatke

DISCUS  
500 g kresoxim-methyl

Xn,N|Vč3|– BASF
použiteľný max. 3× (rezistencia) 999–1499 Sk/ha

0,3 kg/ha, 0,03%  
(3 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35

0,2 kg/ha, 0,02% 
(2 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35

0,3 kg/ha, 0,03%  
(3 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35
Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

• Lokálne systémový fungicíd (strobilurín) 
•  Zásadne preventívna aplikácia. Preventivna účinnosť 10–12 dní. Zaisťuje dlhodobú ochranu listov,  

obmedzuje tvorbu kleistotecií - výborná účinnosť hlavne v ochrane strapcov. 
• Umožňuje aplikáciu na vlhký list, odstup dažďa 1 hod.

DITHANE DG NEOTEC   
75 % mancozeb

Xn,N|Vč3|– Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

508–762 Sk/ha
2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty)  
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča  
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku.  

Pri aplikacií dokonale pokryť ošetrovanú plochu postrekovou tekutinou.

DITHANE M 45   
80 % mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 
(20–30 g/10 l vody/100 m2) 

OD 42
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty) 
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča  
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku.  

Pri aplikacií dokonale pokryť ošetrovanú plochu postrekovou tekutinou.

DOMARK 10 EC   
100 g tetraconazole

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný max. 3× (rezistencia) 397 Sk/ha

0,25 l/ha 
OD 35

• Systémový fungicíd (DMI fungicíd) 
• Preventívna aplikácia

ECLAIR 49 WG 
25% tryfloxistrobin + 24 % cymoxanil

Xi,N|Vč3|– Bayer
max. 3× (rezistencia)

0,5 kg (0,05%) 
OD 35 

0,5 kg (0,05%) 
OD 35 

• Mezostémický, lokálne systémový fungicíd (strobiluríny + acetamidy)

FALCON 460 EC   
250 g spiroxamine + 167 g tebuconazole  
+ 43 g triadimenol

C,N|Vč3|– Bayer

použiteľný max. 3× (rezistencia) 541 Sk/ha

0,3 l/300–1000 l vody/ha, 
0,03 %  

(3 ml/10 l vody/100 m2) 
OD 28

• Systémový fungicíd (spiroketalamin + triazol-DMI fungicíd)  
• Výborná kuratívna účinnosť. Stop efekt na už rozvíjajúcu sa múčnatku. 
• Aplikácia kedykoľvek v priebehu vegetácie 
• TM: 0,3 l + 4 kg ALIETTE BORDEAUX, 0,3 l + 2 kg FOLPAN 80 WG

Vinič - fungicídy
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Fungicíd 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Toxicita  
Typhlodromus pyri 
(zdroj Biocont Laboratory,  
Biola ZD Chelčice)

Poznámka  
k integrovanej  
produkcií (IP) viniča

Orientačná  
cena 

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe, dávkovanie, OD dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha.  

Pri dávke vody vyššej alebo nižšej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte alebo znížte ha dávku 
prípravku tak, aby byla zachovaná dávka prípravku na jednotku plochy)

Poznámky (skupina úč. l.)
Biela hniloba 

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová  
(oidium) 

Uncinula necator

Pleseň viničová  
(peronospóra) 

Plasmopara viticola

Pleseň sivá (botrytida) 
Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča 
Phomopsis viticola

Červená spála viniča 
Pseudopeziza tracheiphila

ACROBAT MZ 
90 g dimethomorph  
+ 600 g mancozeb

Xi,N|VČ3|– BASF

obmedzene použiteľný*
Prípravok nie je zahrnutý do zoznamu 
povolených prípravkov pre IP

1692 Sk/ha
2,5 kg/ha, 0,25%  

(25 g/10 l vody/100 m2) 
OD 28

• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (morfolíny + dithiokarbamáty) 
• Kuratívne pôsobenie 3–4 dni, antisporulační účinok 
• Odstup dažďa 2 hod. 
• TM fungicídy, insekticídy

ALIETTE BORDEAUX   
250 g fosetyl-Al  
+ 250 g oxychlorid medi

Xi,N|Vč3|– Bayer

použiteľný
(25 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

1592 Sk/ha
4 kg/ha, 0,4%  

(40 g/10 l vody/100 m2) 
OD 35 

Vedľajšia účinnosť

• Systémový + kontaktný fungicíd (ethyl-fosfonáty + meď) 
•  Preventívna účinnosť 10–14 dní - aplikácia tesne pred kvetom - ochrana kvitnúceho viniča aj v prípade daždivého počasia. 
•  Vedľajšia účinnosť proti botrytíde kvetov. Vhodný pre aplikáciu tesne po odkvitnutí až po posledný postrek. Nemá kuratívnu 

účinnosť - ošetrenie ukončiť pri výskyte prvých príznakov choroby. Má významný antibakteriálny účinok.
• Odstup dažďa 3 hod 
• TM IQ Crystal, Falcon, Zato. Zmes s listovými hnojivami obsahujúcimi N - urobiť test selektivity zmesi

BUMPER 25 EC   
250 g propiconazole

N|Vč3|– Agrovita
použiteľný max. 3× (rezistencia) 400 Sk/ha

0,2 l/ha, 0,02 %
OD 35

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• vhodné kombinovať s prípravkami na báze síry alebo s KARATHANE LC

CABRIO TOP  
50 g  pyraclostrobin + 550 g metiram

Xn,NIVč3I– BASF
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1798 Sk/ha Vedľajšia účinnosť
0,2%, 2,0 kg/ha 

OD 35

0,2%, 2 kg/ha 
OD 35 

Od zač. kvitnutia do  
uzatvárania strapcov

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Čiastočne systémový + kontaktný fungicíd (strobilurín + dithiokarbamát) 
• Opt. je aplikácia v období kvitnutia v intervale 14 dní 
• Odstup dažďa 1 hod.

CANTUS  
500 g boscalid

NIVč3I– BASF
použiteľný max. 2× (rezistencia) 3600 Sk/ha

1,2 kg/ha, 0,12% (1000 l 
vody na ha) 

OD 35
• Systémový fungicíd s translaminárnym účinkom (karboxamidy)

COLLIS 
200 g boscalid + 100 kresoxim-methyl

Xn,NIVč3I– BASF
použiteľný max. 3× (rezistencia) 660 Sk/ha

0,4 l/ha, 0,04%  
(4 g/10 l vody/100 m2) 

OD 28
Vedľajšia účinnosť • Systémový fungicíd s translaminárnym účinkom (karboxamidy + strobiluríny)

CUPROCAFFARO 
50 % oxychlorid Cu 

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný

(52,1 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

720–1200 Sk/ha
3–5 kg/ha, 0,4–0,5%  

(1000 l vody/ha) 
OD 7 stolové, OD 35 na víno

3–5 kg/ha, 0,4–0,5%  
(1000 l vody/ha) 

OD 7 stolové, OD 35 na víno

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

CUPROCAFFARO MICRO 
652 g oxychlorid medi,  
t.j. 375 g elementárnej medi/kg

 Agrovita

do 2 kg Cu/ha
2,5 kg, 0,25% 

OD 35
• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

CUPROXAT SC   
345 g síran měďnatý zásaditý

N|Vč3|– F&N Agro
použiteľný

(19 % Cu) 
do 2 kg Cu/ha

1195 Sk/ha
5 l/ha, 0,5%  

(50 ml/10 l vody/100 m2) 
OD 7 stolové, OD 35 na víno

Vedľajšia účinnosť
• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

CURZATE GOLD 
45 g cymoxanil + 680 g mancozeb

 Du Pont (MV servis)
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1312 Sk/ha
2,5 kg/ha, 0,25% 

OD 42

• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (acetamid + dithiokarbamát) 
• Nová granulovaná formulácia 
• Kuratívna účinnosť 3–4 dni 

DELAN 700 WDG 
700 g dithianon

Xn,N|Vč3|– BASF
použiteľný 717 Sk/ha

0,5 kg/ha, 0,05% 
OD 21

• Kontaktný organický fungicíd (chinóny) 
• Používa sa preventívne, TM s Kumulusom na rozšírenie účinku proti múčnatke

DISCUS  
500 g kresoxim-methyl

Xn,N|Vč3|– BASF
použiteľný max. 3× (rezistencia) 999–1499 Sk/ha

0,3 kg/ha, 0,03%  
(3 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35

0,2 kg/ha, 0,02% 
(2 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35

0,3 kg/ha, 0,03%  
(3 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35
Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

• Lokálne systémový fungicíd (strobilurín) 
•  Zásadne preventívna aplikácia. Preventivna účinnosť 10–12 dní. Zaisťuje dlhodobú ochranu listov,  

obmedzuje tvorbu kleistotecií - výborná účinnosť hlavne v ochrane strapcov. 
• Umožňuje aplikáciu na vlhký list, odstup dažďa 1 hod.

DITHANE DG NEOTEC   
75 % mancozeb

Xn,N|Vč3|– Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

508–762 Sk/ha
2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty)  
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča  
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku.  

Pri aplikacií dokonale pokryť ošetrovanú plochu postrekovou tekutinou.

DITHANE M 45   
80 % mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 
(20–30 g/10 l vody/100 m2) 

OD 42
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty) 
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča  
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku.  

Pri aplikacií dokonale pokryť ošetrovanú plochu postrekovou tekutinou.

DOMARK 10 EC   
100 g tetraconazole

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný max. 3× (rezistencia) 397 Sk/ha

0,25 l/ha 
OD 35

• Systémový fungicíd (DMI fungicíd) 
• Preventívna aplikácia

ECLAIR 49 WG 
25% tryfloxistrobin + 24 % cymoxanil

Xi,N|Vč3|– Bayer
max. 3× (rezistencia)

0,5 kg (0,05%) 
OD 35 

0,5 kg (0,05%) 
OD 35 

• Mezostémický, lokálne systémový fungicíd (strobiluríny + acetamidy)

FALCON 460 EC   
250 g spiroxamine + 167 g tebuconazole  
+ 43 g triadimenol

C,N|Vč3|– Bayer

použiteľný max. 3× (rezistencia) 541 Sk/ha

0,3 l/300–1000 l vody/ha, 
0,03 %  

(3 ml/10 l vody/100 m2) 
OD 28

• Systémový fungicíd (spiroketalamin + triazol-DMI fungicíd)  
• Výborná kuratívna účinnosť. Stop efekt na už rozvíjajúcu sa múčnatku. 
• Aplikácia kedykoľvek v priebehu vegetácie 
• TM: 0,3 l + 4 kg ALIETTE BORDEAUX, 0,3 l + 2 kg FOLPAN 80 WG
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Fungicíd 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Toxicita  
Typhlodromus pyri 
(zdroj Biocont Laboratory,  
Biola ZD Chelčice)

Poznámka  
k integrovanej  
produkcií (IP) viniča

Orientačná  
cena 

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe, dávkovanie, OD dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha.  

Pri dávke vody vyššej alebo nižšej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte alebo znížte ha dávku 
prípravku tak, aby byla zachovaná dávka prípravku na jednotku plochy)

Poznámky (skupina úč. l.)
Biela hniloba 

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová  
(oidium) 

Uncinula necator

Pleseň viničová  
(peronospóra) 

Plasmopara viticola

Pleseň sivá (botrytida) 
Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča 
Phomopsis viticola

Červená spála viniča 
Pseudopeziza tracheiphila

FLOWBRIX 
670 g oxychlorid meďnatý,  
t.j. 380 g elementárnej medi/l

 Agrovita

do 2 kg Cu/ha
2,5 kg, 0,25% 

OD 35
• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

FOLPAN 80 WDG  
80 % folpet

Xn,N|Vč3|– Agrovita
použiteľný 910 Sk/ha

2 kg/ha, 0,2%  
(20 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35 na víno, OD 14 stolové 
TM 0,2 % + 0,5 l Agrovital

2 kg/ha, 0,2%  
(20 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35 na víno, OD 14 stolové
TM 0,2 % + 0,5 l Agrovital

Vedľajšia účinnosť
• Kontaktný fungicíd (ftalimidy) 
• Vhodný do kombinacií. Nepoužívať na záverečné postreky - ukončiť aplikáciu pred uzatváraním strapcov. 
• TM Bumper 25 EC, Discus, Zato

FORUM FP 
113 g dimethomorph + 600 g folpet

Xn,N|Vč3|– BASF
použiteľný 1938 Sk/ha

2 kg/ha, 0,2%  
(20 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35
Vedľajšia účinnosť

• Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom (morfolíny + ftalimidy) 
• Vynikajúci kuratívny účinok na peronospóru, vedľajší účinok na botrytídu

FUNGURAN 
50 % hydroxid meďnatý

N|–|– Arysta
použiteľný

(50 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

1020 Sk/ha
4 kg/ha, 0,4%,  
1000 l vody/ha   

OD 7 stolové, OD 35 na víno 

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Odolnosť voči zmyvu dažďom alebo závlahou 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

GALBEN F 
80 g benalaxyl + 440 g folpet

Xn|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný 1575 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2,5 kg/ha, 0,25%  
(25 g/10 l vody/100 m2)

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Čiastočne systémový, hĺbkový fungicíd (ftalimidy + fenylamidy) 
• Čiastočný účinok proti botrytíde a bielej hnilobe

HORIZON 250 EW 
250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|IV Bayer
použiteľný max. 3× (rezistencia) 510 Sk/ha

0,4 l/1000 l vody/ha, 0,04 % 
OD 28

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI) 
• TM insekticídy, listové hnojivá

CHAMPION 50 WP   
50 % hydroxid měďnatý

Xn,N|Vč3|– F&N Agro
použiteľný

(50 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

4 kg/ha, 0,4%,  
1000 l vody/ha   

OD 7 stolové, OD 35 na víno 
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva 
• Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia

IQ-CRYSTAL   
250 g quinoxyfen 

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
použiteľný 430–574 Sk/ha

0,15–0,2 l/1000 l vody/ha,  
0,015–0,02 %  

(1,5–2 ml/10 l vody/100 m2) 
OD 42 

• Lokálne systémový, hĺbkový (chinolíny) 
• Možno miešať s fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami 
• Preventívne aplikácie 
• Odstup dažďa 1 hod.

KARATHANE LC   
350 g dinocap

T,N|Vč3|II Dow AgroSciences
použiteľný max. 1× (ekotoxicita) 468 Sk/ha

0,5 kg/ha, 0,05% 
OD 35

• Kontaktný fungicíd (dinitrifenyly), obmedzuje výskyt roztočcov 
•  Výborná kuratívna účinnosť. Výhodné je použitie v prípade, keď prípravky na báze síry majú zníženú účinnost  

(teplota pod 15 °C) alebo by mohli pôsobiť fytotoxicky (vysoké teploty). Aplikácia menej ohrozených porastov. 
• Použiť v prípade zvýšeného rizika askospórových infekcí pri prvých príznakoch 
• Pôsobí od 5 °C. 
• V prípade výskytu choroby sa doporučuje 2× aplikovať v intervale 3–4 dní.

KOCIDE 2000 
53,8 % hydroxid meďnatý

Xn,N|Vč3|– Chemtura
použiteľný

(35 % Cu) 
do 2 kg Cu/ha

1197 Sk/ha
3 kg/ha 

OD 7 stolové, OD 35 na víno
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia 
• Pre zvýšenie účinnosti a zmáčavosti TM Silwet L-77

KUMULUS WG   
800 g síra

–|Vč3|– BASF
použiteľný max. 4× (ekotoxicita) 368–552 Sk/ha

4–6 kg/1000 l vody/ha, 
0,4–0,6 %  

(40–60 g/10 l vody/100 m2)

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra) 
•  Vhodný na prvé aplikácie, spoľahlivá účinnosť pri nižšom až strednom infekčnom tlaku, optimálna účinnosť  

pri teplote 15–20 °C, pri kombinácí s prípravkami na báze folpetu alebo medi synergická účinnosť. 
• Za vysokých teplôt pôsobí krátkodobo a je zvýšené riziko poškodenia rastlín, odstup dažďa 2 hod.

KUPRIKOL 50  
840 g oxychlorid medi

Xn|Vč3|– Polnochem
použiteľný

(50 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

5 kg/1000 l vody/ha, 0,5% 
(50 g/10 l vody/100 m2) 

OD 7 stolové, OD 35 na víno 
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

MANCOSAN 80 WP 
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|I Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

438–657 Sk/ha
2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty) 
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča  
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku. Pri aplikacií dokonale pokryť ošetro-

vanú plochu postrekovou tekutinou.

MELODY COMBI 43,5 WP   
60 g iprovalicarb + 375 g folpet

Xn,N|Vč3|– Bayer
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1800 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2,5 kg/ha, 0,25 % 
OD 35

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Systémový a kontaktný fungicíd (amidy kys. karboxylové + ftalimidy) 
• Peronospóra - preventívne aj kuratívne pôsobenie (72 hod.), eradikatívna (antisporulačná ) účinnosť 
• TM proti múčnatke - Zato, Falcon

MIKAL M   
440 g fosetyl-Al + 260 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Agro Aliance
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1698 Sk/ha
3 kg/ha, 0,3%  

(30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

• Systémový a kontaktný fungicíd (ethyl-fosfonáty + dithiokarbamáty), obmedzuje výskyt roztočcov 
•  Dobrá účinnosť proti čiernej škvrnitosti a červenej spále, silný vedľajší účinok proti botrytíde kvetov  

(alternatívne zaradenie v období pred kvetom až začiatkom kvitnutia)
• TM IQ Crystal, Domark, Rovral Flo 
• Nemiešať s prípravkami Discus, Falcon, Mythos, tekutými formuláciami síry a s listovými hnojivami obsahujúcimi N.  
• Odstup dažďa 0,5 hod.

MYTHOS 30 SC   
300 g pyrimethanil

–|Vč3|– BASF
použiteľný max. 1× (rezistencia) 1748–2185 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2–2,5 l/ha, 0,2–0,25% 
(20–25 ml/10 l vody/100 m2) 

OD 21

• Kontaktný fungicíd (pyrimidiny, IBS) 
• Čiastočná systémová účinnosť, fumigačný účinok 
•  Preventívna a 2–3 dňová kuratívna účinnosť. Účinkuje aj proti bielej hnilobe strapcov.  

Nemiešať s prípravkami na báze zlúčenín hliníku.
• Účinnosť od 5 °C, odstup dažďa 2 hod.

NOVOZIR MN 80 
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|I Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 
(20–30 g/10 l vody/100 m2) 

OD 42
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty) 
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča 
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku.  

Pri aplikacií dokonale pokryť ošetrovanú plochu postrekovou tekutinou.

ORNAMENT 250 EW 
250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|IV Agro Aliance
použiteľný max. 3× (rezistencia) 505 Sk/ha

0,4 l/1000 l vody/ha, 0,04 % 
OD 28

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI) 
• TM insekticídy, listové hnojivá
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Fungicíd 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Toxicita  
Typhlodromus pyri 
(zdroj Biocont Laboratory,  
Biola ZD Chelčice)

Poznámka  
k integrovanej  
produkcií (IP) viniča

Orientačná  
cena 

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe, dávkovanie, OD dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha.  

Pri dávke vody vyššej alebo nižšej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte alebo znížte ha dávku 
prípravku tak, aby byla zachovaná dávka prípravku na jednotku plochy)

Poznámky (skupina úč. l.)
Biela hniloba 

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová  
(oidium) 

Uncinula necator

Pleseň viničová  
(peronospóra) 

Plasmopara viticola

Pleseň sivá (botrytida) 
Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča 
Phomopsis viticola

Červená spála viniča 
Pseudopeziza tracheiphila

FLOWBRIX 
670 g oxychlorid meďnatý,  
t.j. 380 g elementárnej medi/l

 Agrovita

do 2 kg Cu/ha
2,5 kg, 0,25% 

OD 35
• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

FOLPAN 80 WDG  
80 % folpet

Xn,N|Vč3|– Agrovita
použiteľný 910 Sk/ha

2 kg/ha, 0,2%  
(20 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35 na víno, OD 14 stolové 
TM 0,2 % + 0,5 l Agrovital

2 kg/ha, 0,2%  
(20 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35 na víno, OD 14 stolové
TM 0,2 % + 0,5 l Agrovital

Vedľajšia účinnosť
• Kontaktný fungicíd (ftalimidy) 
• Vhodný do kombinacií. Nepoužívať na záverečné postreky - ukončiť aplikáciu pred uzatváraním strapcov. 
• TM Bumper 25 EC, Discus, Zato

FORUM FP 
113 g dimethomorph + 600 g folpet

Xn,N|Vč3|– BASF
použiteľný 1938 Sk/ha

2 kg/ha, 0,2%  
(20 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35
Vedľajšia účinnosť

• Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom (morfolíny + ftalimidy) 
• Vynikajúci kuratívny účinok na peronospóru, vedľajší účinok na botrytídu

FUNGURAN 
50 % hydroxid meďnatý

N|–|– Arysta
použiteľný

(50 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

1020 Sk/ha
4 kg/ha, 0,4%,  
1000 l vody/ha   

OD 7 stolové, OD 35 na víno 

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Odolnosť voči zmyvu dažďom alebo závlahou 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

GALBEN F 
80 g benalaxyl + 440 g folpet

Xn|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný 1575 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2,5 kg/ha, 0,25%  
(25 g/10 l vody/100 m2)

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Čiastočne systémový, hĺbkový fungicíd (ftalimidy + fenylamidy) 
• Čiastočný účinok proti botrytíde a bielej hnilobe

HORIZON 250 EW 
250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|IV Bayer
použiteľný max. 3× (rezistencia) 510 Sk/ha

0,4 l/1000 l vody/ha, 0,04 % 
OD 28

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI) 
• TM insekticídy, listové hnojivá

CHAMPION 50 WP   
50 % hydroxid měďnatý

Xn,N|Vč3|– F&N Agro
použiteľný

(50 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

4 kg/ha, 0,4%,  
1000 l vody/ha   

OD 7 stolové, OD 35 na víno 
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva 
• Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia

IQ-CRYSTAL   
250 g quinoxyfen 

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences
použiteľný 430–574 Sk/ha

0,15–0,2 l/1000 l vody/ha,  
0,015–0,02 %  

(1,5–2 ml/10 l vody/100 m2) 
OD 42 

• Lokálne systémový, hĺbkový (chinolíny) 
• Možno miešať s fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami 
• Preventívne aplikácie 
• Odstup dažďa 1 hod.

KARATHANE LC   
350 g dinocap

T,N|Vč3|II Dow AgroSciences
použiteľný max. 1× (ekotoxicita) 468 Sk/ha

0,5 kg/ha, 0,05% 
OD 35

• Kontaktný fungicíd (dinitrifenyly), obmedzuje výskyt roztočcov 
•  Výborná kuratívna účinnosť. Výhodné je použitie v prípade, keď prípravky na báze síry majú zníženú účinnost  

(teplota pod 15 °C) alebo by mohli pôsobiť fytotoxicky (vysoké teploty). Aplikácia menej ohrozených porastov. 
• Použiť v prípade zvýšeného rizika askospórových infekcí pri prvých príznakoch 
• Pôsobí od 5 °C. 
• V prípade výskytu choroby sa doporučuje 2× aplikovať v intervale 3–4 dní.

KOCIDE 2000 
53,8 % hydroxid meďnatý

Xn,N|Vč3|– Chemtura
použiteľný

(35 % Cu) 
do 2 kg Cu/ha

1197 Sk/ha
3 kg/ha 

OD 7 stolové, OD 35 na víno
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia 
• Pre zvýšenie účinnosti a zmáčavosti TM Silwet L-77

KUMULUS WG   
800 g síra

–|Vč3|– BASF
použiteľný max. 4× (ekotoxicita) 368–552 Sk/ha

4–6 kg/1000 l vody/ha, 
0,4–0,6 %  

(40–60 g/10 l vody/100 m2)

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra) 
•  Vhodný na prvé aplikácie, spoľahlivá účinnosť pri nižšom až strednom infekčnom tlaku, optimálna účinnosť  

pri teplote 15–20 °C, pri kombinácí s prípravkami na báze folpetu alebo medi synergická účinnosť. 
• Za vysokých teplôt pôsobí krátkodobo a je zvýšené riziko poškodenia rastlín, odstup dažďa 2 hod.

KUPRIKOL 50  
840 g oxychlorid medi

Xn|Vč3|– Polnochem
použiteľný

(50 % Cu)
do 2 kg Cu/ha

5 kg/1000 l vody/ha, 0,5% 
(50 g/10 l vody/100 m2) 

OD 7 stolové, OD 35 na víno 
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď) 
• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

MANCOSAN 80 WP 
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|I Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

438–657 Sk/ha
2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty) 
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča  
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku. Pri aplikacií dokonale pokryť ošetro-

vanú plochu postrekovou tekutinou.

MELODY COMBI 43,5 WP   
60 g iprovalicarb + 375 g folpet

Xn,N|Vč3|– Bayer
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1800 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2,5 kg/ha, 0,25 % 
OD 35

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Systémový a kontaktný fungicíd (amidy kys. karboxylové + ftalimidy) 
• Peronospóra - preventívne aj kuratívne pôsobenie (72 hod.), eradikatívna (antisporulačná ) účinnosť 
• TM proti múčnatke - Zato, Falcon

MIKAL M   
440 g fosetyl-Al + 260 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Agro Aliance
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1698 Sk/ha
3 kg/ha, 0,3%  

(30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

• Systémový a kontaktný fungicíd (ethyl-fosfonáty + dithiokarbamáty), obmedzuje výskyt roztočcov 
•  Dobrá účinnosť proti čiernej škvrnitosti a červenej spále, silný vedľajší účinok proti botrytíde kvetov  

(alternatívne zaradenie v období pred kvetom až začiatkom kvitnutia)
• TM IQ Crystal, Domark, Rovral Flo 
• Nemiešať s prípravkami Discus, Falcon, Mythos, tekutými formuláciami síry a s listovými hnojivami obsahujúcimi N.  
• Odstup dažďa 0,5 hod.

MYTHOS 30 SC   
300 g pyrimethanil

–|Vč3|– BASF
použiteľný max. 1× (rezistencia) 1748–2185 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2–2,5 l/ha, 0,2–0,25% 
(20–25 ml/10 l vody/100 m2) 

OD 21

• Kontaktný fungicíd (pyrimidiny, IBS) 
• Čiastočná systémová účinnosť, fumigačný účinok 
•  Preventívna a 2–3 dňová kuratívna účinnosť. Účinkuje aj proti bielej hnilobe strapcov.  

Nemiešať s prípravkami na báze zlúčenín hliníku.
• Účinnosť od 5 °C, odstup dažďa 2 hod.

NOVOZIR MN 80 
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|I Dow AgroSciences
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 
(20–30 g/10 l vody/100 m2) 

OD 42
Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty) 
• V plnej dávke silne obmedzuje dravého roztoča 
•  Aplikovať v 7–10 dňových intervaloch. V prípade zrážok nutnosť obnovenia postreku.  

Pri aplikacií dokonale pokryť ošetrovanú plochu postrekovou tekutinou.

ORNAMENT 250 EW 
250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|IV Agro Aliance
použiteľný max. 3× (rezistencia) 505 Sk/ha

0,4 l/1000 l vody/ha, 0,04 % 
OD 28

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI) 
• TM insekticídy, listové hnojivá
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Fungicíd 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Toxicita  
Typhlodromus pyri 
(zdroj Biocont Laboratory,  
Biola ZD Chelčice)

Poznámka  
k integrovanej  
produkcií (IP) viniča

Orientačná  
cena 

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe, dávkovanie, OD dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha.  

Pri dávke vody vyššej alebo nižšej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte alebo znížte ha dávku 
prípravku tak, aby byla zachovaná dávka prípravku na jednotku plochy)

Poznámky (skupina úč. l.)
Biela hniloba 

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová  
(oidium) 

Uncinula necator

Pleseň viničová  
(peronospóra) 

Plasmopara viticola

Pleseň sivá (botrytida) 
Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča 
Phomopsis viticola

Červená spála viniča 
Pseudopeziza tracheiphila

POLYRAM WG   
70 % metiram

Xi,N|Vč3|– BASF
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

530–795 Sk/ha
2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamát) 
• TM fungicídy, insekticídy 
• Odstup dažďa 2 hod.

PUNCH 10 EW   
100 g flusilazole

T,N|N|– Arysta
použiteľný max. 3× (rezistencia) 864 Sk/ha

0,3 l/ha, 0,03%  
OD 35

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• Vhodné kombinovať s prípravkami na báze síry alebo s KARATHANE LC 
• Odstup dažďa 3 hod.

QUADRIS  MAX 
93,5 g azoxystrobin + 500 g folpet

Xn,N|Vč3|– Syngenta
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1438–1918 Sk/ha

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (strobiluríny + ftalimidy) 
• Odstup dažďa 1 hod.

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 
4 % metalaxyl-M + 64 % mancozeb

Xi,N|Vč3|– Syngenta
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1747 Sk/ha Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

2,5 kg, 0,25%  
(300–1000 l vody/ha) 
Preventívna aplikácia 

OD 42

Vedľajšia účinnosť
• Systémový + kontaktný fungicíd  (fenylamidy + dithiokarbamáty) 
• Doporučuje sa preventívna aplikácia na začiatku aktívneho rastu ako blok 1–4 ošetrení 
• Vedľajšia účinnosť aj proti plesni sivej, bielej hnilobe a múčnatke

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP   
2,5 % metalaxyl-M  
+ 40 % oxychlorid medi

–|N|– Syngenta

použiteľný
(40 % Cu) 
do 2 kg Cu/ha

1575–1800 Sk/ha

3,5–4 kg/ 
300–1000 l vody/ha, 

0,35–0,4%  
(35–40 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35

• Systémový + kontaktný fungicíd (fenylamidy + meď)  
• Preventívna účinnosť 10–14 dní. Kuratívna účinnosť- nie v oblastiach s výskytom rezistentných kmeňov. 

ROVRAL FLO   
255 g iprodione

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný

Prípravok nie je zahrnutý do zoznamu 
povolených prípravkov pre IP

1522 Sk/ha

2 kg/ha, 0,2%  
(10 ml/5 l vody)  

10 l postr. kvapaliny/100 m2 
OD 14

• Kontaktný fungicíd (dikarboximidy) 
• Doporučuje se 1 aplikácia za sezónu 

SHAVIT F 71,5 WP  
700 g folpet + 15 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Agrovita
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1010 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2 kg/ha, 0,2 % 
OD 35

2 kg/ha, 0,2 % 
OD 35

Vedľajšia účinnosť • Kontaktný aj systémový účinok (ftalimidy + triazoly, DMI)

SUMILEX 50 WP   
50 % procymidone

Xi,N|Vč3|– Chemtura
použiteľný

Prípravok nie je zahrnutý do zoznamu 
povolených prípravkov pre IP

1 kg/ha, 0,1% 
OD 21

• Kontaktný a čiastočne systémový fungicíd (dikarboximidy)

SWITCH 62,5 WG  
375 g cyprodinil + 250 g fludioxonil

N|Vč3|– Syngenta
použiteľný max. 1× (rezistencia)

3600–4501 
Sk/ha

0,8–1 kg ( 0,08–0,1 %) 
OD 35

• Systémový fungicíd (pyrimidiny + pyrroly)

TALENT 
200 g myclobutanil

Xn|Vč3|– Dow AgroSciences
použiteľný max. 3× (rezistencia) 273 Sk/ha

0,15 l/ha, 0,015 % 
OD 14

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• Odstup dažďa 1 hod.

TANOS 50 WG 
250 g cymoxanil + 250 g famoxadone

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV servis)
použiteľný max. 2× (rezistencia) 860 SK/ha

0,4 kg/300–100 l vody/ha, 
0,04 % 
OD 28

• Lokálne systémový + kontaktný (acetamid + oxazolidine)

TELDOR 500 SC    
500 g fenhexamid

N|Vč3|– Bayer
použiteľný max. 2× (rezistencia) 1966 Sk/ha

1 l/ha, 0,1%  
(10 ml/10 l vody/100 m2)  

OD 7–14

• Špeciálny botryticíd (hydroxyanilidy) 
• Lokálne systémový fungicíd (anilidiny), zásadne preventívna aplikácia 
• Použitie od konca kvitnutia do fázy mäknutia, väčšinou aplikácie u náchylných odrôd v dobe uzatvárania strapcov 
• Odstup dažďa 6 hod.

THIOVIT JET  
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta
použiteľný max. 4× (ekotoxicita) 416–624 Sk/ha

4–6 kg/1000 l vody/ha, 
0,4–0,6 %  

(40–60 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42 na víno, OD 3 stolové

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra) 
•  Vhodný na prvé aplikácie, spoľahlivá účinnosť pri nižšom až strednom infekčnom tlaku, optimálna účinnosť  

pri teplote 15–20 °C, pri kombinácí s prípravkami na báze folpetu alebo medi synergická účinnosť. 
• Za vysokých teplôt pôsobí krátkodobo a je zvýšené riziko poškodenia rastlín, odstup dažďa 2 hod.

TOPAS 100 EC   
100 g penconazole

Xi,N|Vč3|III Syngenta
použiteľný max. 3× (rezistencia) 450 Sk/ha

0,25 l/ha, 0,025%  
(2,5 ml/10 l vody/100 m2) 

OD 35

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• Preventívny a kuratívny účinok 
• Odstup dažďa 4 hod.

TOPSIN 500 SC  
500 g thiophanate-methyl

Xn,N|Vč3|– Sumi Agro
použiteľný 563 Sk/ha

1,2 l/ha, 0,12 % 
OD 7 stolové, OD 35 na víno

Vedľajšia účinnosť
• Systémový fungicíd (benzimidazol) 
• Preventívny a kuratívny účinok

TRICHOMIL 
1 x 10.8 Trichoderma harzianum 

–|Vč3|– Biomo
použiteľný bez obmedzenia

2 kg/ha, 0,2%,  
800–1000 l vody/ha 

+ zmáčadlo
• Biologický prípravok

ZATO 50 WG    
500 g trifloxystrobin

–|–|– Bayer
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1150–1916 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

0,15 kg/300–1000 l vody/ha,  
0,015%  

(1,5 g/10 l vody/100 m2)  
OD 35

0,25 kg/300–1000 l vody/ha,  
0,025%  

(2,5 g/10 l vody/100 m2)  
OD 35

0,25 kg/300–1000 l vody/ha, 
0,025%  

(2,5 g/10 l vody/100 m2)  
OD 35

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Mezostémický, lokálne systémový fungicíd (strobiluríny) 
• Odstup dažďa 2 hod.

Pozn. 1,2,3 a 4. x - obmedzenie počtu ošetrení danej skupiny účinných látok za vegetáciu z dôvodu: ekotoxicita - toxicita pre užitočné organizmi rezistencia - možného vytvorenia rezistencie účinnej látky (zníženie účinnosti)
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Fungicíd 
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Človek|Včely| PHO Zástupca

Toxicita  
Typhlodromus pyri 
(zdroj Biocont Laboratory,  
Biola ZD Chelčice)

Poznámka  
k integrovanej  
produkcií (IP) viniča

Orientačná  
cena 

ošetrenia  
1 ha  

(bez DPH)

Použitie proti chorobe, dávkovanie, OD dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha.  

Pri dávke vody vyššej alebo nižšej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte alebo znížte ha dávku 
prípravku tak, aby byla zachovaná dávka prípravku na jednotku plochy)

Poznámky (skupina úč. l.)
Biela hniloba 

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová  
(oidium) 

Uncinula necator

Pleseň viničová  
(peronospóra) 

Plasmopara viticola

Pleseň sivá (botrytida) 
Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča 
Phomopsis viticola

Červená spála viniča 
Pseudopeziza tracheiphila

POLYRAM WG   
70 % metiram

Xi,N|Vč3|– BASF
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

530–795 Sk/ha
2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamát) 
• TM fungicídy, insekticídy 
• Odstup dažďa 2 hod.

PUNCH 10 EW   
100 g flusilazole

T,N|N|– Arysta
použiteľný max. 3× (rezistencia) 864 Sk/ha

0,3 l/ha, 0,03%  
OD 35

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• Vhodné kombinovať s prípravkami na báze síry alebo s KARATHANE LC 
• Odstup dažďa 3 hod.

QUADRIS  MAX 
93,5 g azoxystrobin + 500 g folpet

Xn,N|Vč3|– Syngenta
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1438–1918 Sk/ha

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

1,5–2 l/ha, 0,15–0,2% 
OD 21 

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (strobiluríny + ftalimidy) 
• Odstup dažďa 1 hod.

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 
4 % metalaxyl-M + 64 % mancozeb

Xi,N|Vč3|– Syngenta
obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), v prípade 
použitia dravého roztoča 2 roky zákaz 
použitia

1747 Sk/ha Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

2,5 kg, 0,25%  
(300–1000 l vody/ha) 
Preventívna aplikácia 

OD 42

Vedľajšia účinnosť
• Systémový + kontaktný fungicíd  (fenylamidy + dithiokarbamáty) 
• Doporučuje sa preventívna aplikácia na začiatku aktívneho rastu ako blok 1–4 ošetrení 
• Vedľajšia účinnosť aj proti plesni sivej, bielej hnilobe a múčnatke

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP   
2,5 % metalaxyl-M  
+ 40 % oxychlorid medi

–|N|– Syngenta

použiteľný
(40 % Cu) 
do 2 kg Cu/ha

1575–1800 Sk/ha

3,5–4 kg/ 
300–1000 l vody/ha, 

0,35–0,4%  
(35–40 g/10 l vody/100 m2) 

OD 35

• Systémový + kontaktný fungicíd (fenylamidy + meď)  
• Preventívna účinnosť 10–14 dní. Kuratívna účinnosť- nie v oblastiach s výskytom rezistentných kmeňov. 

ROVRAL FLO   
255 g iprodione

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance
použiteľný

Prípravok nie je zahrnutý do zoznamu 
povolených prípravkov pre IP

1522 Sk/ha

2 kg/ha, 0,2%  
(10 ml/5 l vody)  

10 l postr. kvapaliny/100 m2 
OD 14

• Kontaktný fungicíd (dikarboximidy) 
• Doporučuje se 1 aplikácia za sezónu 

SHAVIT F 71,5 WP  
700 g folpet + 15 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Agrovita
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1010 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

2 kg/ha, 0,2 % 
OD 35

2 kg/ha, 0,2 % 
OD 35

Vedľajšia účinnosť • Kontaktný aj systémový účinok (ftalimidy + triazoly, DMI)

SUMILEX 50 WP   
50 % procymidone

Xi,N|Vč3|– Chemtura
použiteľný

Prípravok nie je zahrnutý do zoznamu 
povolených prípravkov pre IP

1 kg/ha, 0,1% 
OD 21

• Kontaktný a čiastočne systémový fungicíd (dikarboximidy)

SWITCH 62,5 WG  
375 g cyprodinil + 250 g fludioxonil

N|Vč3|– Syngenta
použiteľný max. 1× (rezistencia)

3600–4501 
Sk/ha

0,8–1 kg ( 0,08–0,1 %) 
OD 35

• Systémový fungicíd (pyrimidiny + pyrroly)

TALENT 
200 g myclobutanil

Xn|Vč3|– Dow AgroSciences
použiteľný max. 3× (rezistencia) 273 Sk/ha

0,15 l/ha, 0,015 % 
OD 14

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• Odstup dažďa 1 hod.

TANOS 50 WG 
250 g cymoxanil + 250 g famoxadone

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV servis)
použiteľný max. 2× (rezistencia) 860 SK/ha

0,4 kg/300–100 l vody/ha, 
0,04 % 
OD 28

• Lokálne systémový + kontaktný (acetamid + oxazolidine)

TELDOR 500 SC    
500 g fenhexamid

N|Vč3|– Bayer
použiteľný max. 2× (rezistencia) 1966 Sk/ha

1 l/ha, 0,1%  
(10 ml/10 l vody/100 m2)  

OD 7–14

• Špeciálny botryticíd (hydroxyanilidy) 
• Lokálne systémový fungicíd (anilidiny), zásadne preventívna aplikácia 
• Použitie od konca kvitnutia do fázy mäknutia, väčšinou aplikácie u náchylných odrôd v dobe uzatvárania strapcov 
• Odstup dažďa 6 hod.

THIOVIT JET  
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta
použiteľný max. 4× (ekotoxicita) 416–624 Sk/ha

4–6 kg/1000 l vody/ha, 
0,4–0,6 %  

(40–60 g/10 l vody/100 m2) 
OD 42 na víno, OD 3 stolové

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra) 
•  Vhodný na prvé aplikácie, spoľahlivá účinnosť pri nižšom až strednom infekčnom tlaku, optimálna účinnosť  

pri teplote 15–20 °C, pri kombinácí s prípravkami na báze folpetu alebo medi synergická účinnosť. 
• Za vysokých teplôt pôsobí krátkodobo a je zvýšené riziko poškodenia rastlín, odstup dažďa 2 hod.

TOPAS 100 EC   
100 g penconazole

Xi,N|Vč3|III Syngenta
použiteľný max. 3× (rezistencia) 450 Sk/ha

0,25 l/ha, 0,025%  
(2,5 ml/10 l vody/100 m2) 

OD 35

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd) 
• Preventívny a kuratívny účinok 
• Odstup dažďa 4 hod.

TOPSIN 500 SC  
500 g thiophanate-methyl

Xn,N|Vč3|– Sumi Agro
použiteľný 563 Sk/ha

1,2 l/ha, 0,12 % 
OD 7 stolové, OD 35 na víno

Vedľajšia účinnosť
• Systémový fungicíd (benzimidazol) 
• Preventívny a kuratívny účinok

TRICHOMIL 
1 x 10.8 Trichoderma harzianum 

–|Vč3|– Biomo
použiteľný bez obmedzenia

2 kg/ha, 0,2%,  
800–1000 l vody/ha 

+ zmáčadlo
• Biologický prípravok

ZATO 50 WG    
500 g trifloxystrobin

–|–|– Bayer
použiteľný max. 3× (rezistencia) 1150–1916 Sk/ha Vedľajšia účinnosť

0,15 kg/300–1000 l vody/ha,  
0,015%  

(1,5 g/10 l vody/100 m2)  
OD 35

0,25 kg/300–1000 l vody/ha,  
0,025%  

(2,5 g/10 l vody/100 m2)  
OD 35

0,25 kg/300–1000 l vody/ha, 
0,025%  

(2,5 g/10 l vody/100 m2)  
OD 35

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Mezostémický, lokálne systémový fungicíd (strobiluríny) 
• Odstup dažďa 2 hod.

Pozn. 1,2,3 a 4. x - obmedzenie počtu ošetrení danej skupiny účinných látok za vegetáciu z dôvodu: ekotoxicita - toxicita pre užitočné organizmi rezistencia - možného vytvorenia rezistencie účinnej látky (zníženie účinnosti)
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Dážď po postreku
Pre kontaktný prípravok je treba, aby po-
strek po aplikácii dokonale zaschol, potom 
už dážď nezníži účinok. Ale ak na zaschnutý 
postrek príde dážď vyše 20 mm, postrek by 
sa mal zopakovať, pretože prípravok stráca 
na účinnosti.

Pre systémový prípravok je treba čas na to, 
aby postrek nielen zaschol, ale aby aj účin-
ná látka postrekového prípravku prenikla 
(penetrovala) do pletív ošetrených orgánov 
viniča. K tomu, aby prípravok účinkoval, naj-
bližších 4–6 hodín po postreku by nemalo 
pršať. 

Dávka prípravku
Dávka prípravku do požadovaného množ-
stva vody musí zodpovedať množstvu od-
porúčanej dávky prípravku na 1 ha. Pri po-
užití odporúčanej dávky v objeme postreku 
1000 litrov/ha to bude koncentrácia postre-
ku totožná s odporúčanou koncentráciou 
(pokiaľ okrem dávkovania sa uvádza aj kon-
centrácia postreku). Zoznam povolených prí-
pravkov , niekedy udáva vedľa dávky na 1 ha 
aj odporúčanú koncentráciu postreku v %, 
alebo odporúča len aplikačnú koncentráciu 
prípravku v %. V prípade vinohradu sa táto 
koncentrácia vždy myslí na objem postreku 
1.000 l/ha. Ak teda máme iný stroj, alebo 
hodláme vystriekať prípravok v polovičnom 
objeme, t.j. v objeme vody 500 l/ha, musíme 
zvýšiť koncentráciu 2x, pretože dávka prí-
pravku na 1 ha musí byť dodržaná. 

Postrekové tekutiny sa majú vystriekať do 1–
2 hodín po pripravení. Ak náhly dážď prácu 
preruší, opakujme postrek podľa pravidla:
•  kontaktné prípravky - postrek opakujeme, 

kde do začiatku dažďa prípravok na listoch 
a strapcoch dokonale nezaschol,

•  systémové prípravky - min. 6–8 hodín po 
postreku nesmie pršať, prípravok musí pe-
netrovať do pletív viniča.

Základnou požiadavkou kvalitného postreku 
je, aby sa prípravok dostal rovnomerne na 
rub i líce listu a na strapce z oboch strán.

Miešania prípravkov
Pri rozhodovaní o kombinácii prípravkov  
v jednu postrekovú zmes treba zvážiť che-
mickú znášanlivosť prípravkov, ktoré chce-
me kombinovať. Na etiketách jednotlivých 
prípravkov je uvádzané, s ktorými príprav-
kami, či zlúčeninami sa daný preparát ne-
smie miešať.

Fyzikálna znášanlivosť prípravkov je daná 
najmä úpravou prípravkov (zmáčateľný prá-
šok, emulzia, roztok ap.), preto pri príprave 
kombinovaných postrekov treba dodržať 
zásady:

Prípravky sa nikdy nemiešajú vo forme kon-
centrátov, ale vždy až po predchádzajúcom 
zriedení s vodou. Miešať by sa mali rovnoro-
dé prípravky (emulzné s emulznými, zmáča-
teľné so zmáčateľnými práškami, ap.).
• Miešanie rôznorodých prípravkov 

V prípade, že sa má miešať emulzný a sus-
penzný prípravok, treba najprv odmerať 
množstvo koncentrátu emulzného príprav-
ku, zmiešať s vodou 1:1 a vzniknutú emulziu 
za stáleho miešania vyliať do veľmi zriede-
nej suspenzie, pripravenej z odmeraného 
množstva zmáčateľného prášku (koncentrá-
cia suspenzie nemá presahovať 1%). Potom 
za stáleho miešania doplniť vodou na žiada-
ný objem postreku. Nikdy sa nemá postupo-
vať naopak.

Kombinovaná postreková tekutina sa pripra-
vuje tesne pred postrekovaním a to v množ-
stve, ktoré sa spotrebuje naraz a nikdy nie 
do zásoby.
• Miešanie listového hnojiva s pesticídom 

Ak sa mieša listové hnojivo s pesticídom, 
najprv sa pripraví roztok listového hnojiva, 
ktorý sa potom použije namiesto vody na 
prípravu postrekovej tekutiny pesticídu.

Pred použitím menej používanej zmiešaniny 
prípravkov je nutné preskúšať ich na malom 
počte rastlín, pretože niektoré rastlinné dru-
hy, či odrody môžu byť citlivé aj na správne 
namiešanú zmiešaninu. Dľžku ochrannej le-
hoty  určujeme podľa prípravku, ktorý má 
predpísanú najdlhšiu ochrannú lehotu.



Poznámky k aplikácii fungicídov





Ste pripravení
na novú 
generáciu?

www.bayercropscience.sk

•     širokospektrálna ochrana proti 
mnohým škodcom repky olejnej, 
repy cukrovej a zemiakov

•     neškodná voči včelám

•      optimálna pokryvnosť a excelentná 
penetrácia vďaka inovatívnej 
O-TEQ® formulácii

•     sila, rýchlosť a systémový 
prienik s dlhotrvajúcou ochranou

Nová epocha insekticídnej   
ochrany začína:

NOVÝ
INSEKTICÍD


