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KĽÚČOVÉ VÝHODY
 

� Unikátna pozícia – možnosť použitia tak preemergentne ako aj skoro postemergentne

� Špeciálne zloženie – 3 účinné látky v optimálnom pomere pre univerzálne použitie

� Nízke dávkovanie – zodpovedá najnovším registračným kritériám na terbutylazín ako aj požiadavkám na rotáciu plodín

� Garantovaná účinnosť – napriek nízkemu dávkovaniu má Lumax
®
 najvyšší obsah účinných látok v prepočte na jeden 

hektár, čo je zárukou účinnosti

� Dlhodobý účinok – jedno  preemergentné alebo skoro postemergentné ošetrenie zabezpečí

 ochranu proti burinám až do nástupu prirodzenej konkurencieschopnosti kukurice

� Profitabilita – rýchle odstránenie konkurencie burín má za následok 

 dosiahnutie optimálnej úrody

� Široké spektrum účinku – vrátane ťažko kontrolovateľných burín

 – podslnečník theofrastov, iva voškovníkovitá, ambrózia palinolistá, 
 pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný a rumany.

ÚČINNÉ LÁTKY           MECHANIZMY ÚČINKU          NÁSOBNÁ SPOKOJNOSŤ

� Dávkovanie: 3,5 – 4 l/ha + 0,5% Atplus
® 463

� Termín aplikácie: Preemergentne 

 až skoro postemergentne

UNIKÁTNY HERBICÍD DO KUKURICE
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Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 11, 831 03 Bratislava
Ing. Milan Vilhan 0903/800633, Ing. Ján Cvopa 0903/278160, Ing. Róbert Kovács 0903/596331, Ing. Ján Vrbičan 0910/967668
Ing. Ladislav Szabó 0903/288583,  Ing. Vladislav Bulak 0911/218196 Ing. Rastislav Tirscher 0903/711322, Ing. Ján Murín 0903/720381

cena Lumax® 20 l  =  cena Lumax® 20 l + Atplus® 10 l

Teraz zmáčadlo Atplus® v cene!
® ® ®
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Fuzarióza klasov je celosvetovo rozšírená 

choroba hustosiatych obilnín spôsobená 

viacerými hubami z  rodu Fusarium a  Micro-

dochium nivale. Spôsobuje výraznú reduk-

ciu úrody a kvalitatívnych parametrov zrna, 

najmä v  dôsledku zníženia technologickej 

a  hygienickej kvality (kumulácia mykotoxí-

nov). Efektívna ochrana proti tejto chorobe 

môže byť dosiahnutá implementáciou ag-

rotechnických, biologických a  chemických 

spôsobov ochrany v  súčinnosti s  využitím 

prirodzenej alebo získanej rezistencie rast-

lín. V  posledných rokoch bolo tejto otázke 

venovaných množstvo výskumných prác, 

zameraných okrem iného aj na objasnenie 

a pochopenie mechanizmov poškodenia po-

rastu a  genetickej rezistencie proti pôvod-

com fuzariózy klasu.

Tento článok je odborné kompilačné review 

aktuálnych vedeckých poznatkov, zamerané 

na konkrétne parciálne dopady choroby na 

kvalitu a kvantitu produkcie.

Fuzáriá ako pôvodcovia fuzariózy 
klasov a zŕn
Huby z rodu Fusarium môžu napadnúť obil-

niny prakticky kedykoľvek, keď sú splnené 

podmienky pre infekciu. Na rozdiel od iných 

fytopatogénnych húb nie sú špecializované 

na určitý orgán (ako napr. snete) alebo na 

rastovú fázu. Ich agresivita a virulencia závi-

sí len od vhodných podmienok, pri ktorých 

výška a škodlivosť napadnutia záleží len na 

genotype hostiteľa, na ktorého odolnosti 

pracuje dlhodobo množstvo šľachtiteľov. 

Vlhké podmienky pred kvitnutím sú dôleži-

té najmä pre tvorbu sporulácie a infekčných 

štruktúr fuzárií na rastlinných zvyškoch ale-

bo na napadnutých častiach obilnín (napr. 

báz stebiel alebo listov). Dážď počas kvitnu-

tia následne umožňuje prenos konídií alebo 

askospór do klasu, ktorý je najcitlivejší počas 

kvitnutia. Ak aj počas tohto obdobia panuje 

vlhké a chladné počasie, doba otvorenia kve-

tov sa predlžuje a vlhké obdobie umožňuje 

väčšiu úspešnosť infekcie. Neskôr vzniknuté 

infekcie (po kvitnutí) už nemajú obvykle taký 

masový charakter a sú závislé od prevládajú-

cich druhov fuzárií a ich schopnosti penetrá-

cie cez iné časti klasu ako cez kvety.

Rod Fusarium predstavuje súhrn rôznych 

druhov, ktoré sú fytopatogénne voči širo-

kému spektru rastlín v  rôznych kontinen-

toch a agroekologických podmienkach. Sa-

motnú fuzariózu klasu v Európe najčastejšie 

spôsobuje 5  druhov húb: F.  graminearum, 

F.  avenaceum, F.  culmorum, F.  poae a  Micro-

dochium nivale. Prvé symptómy choroby sa 

v klasoch prejavujú ako vodnaté škvrny na 

plevách. Veľkosť škvŕn sa postupne zväčšuje 

a postihnutý môže byť s väčšej časti nielen 

celý klas, ale aj veľký podiel okolitých klasov. 

Napadnuté časti klasu v mieste škvŕn odu-

mierajú, predčasne dozrievajú a nadobúda-

jú žltú farbu, typickú pre zrelé klasy, takže 

symptómy sa často mýlia s predčasným do-

zrievaním alebo bývajú prehliadané. Čas-

to tiež dochádza k napadnutiu stebla tesne 

pod klasom, čo vedie k  totálnemu zničeniu 

a zbeleniu celého klasu. Postupne sa na báze 

napadnutých pliev, najčastejšie v miestach 

pôvodného vzniku infekcie tvorí sporulácia 

vo forme ružových povlakov. Zrná z takto na-

padnutých klasov sú často zošúverené a sú 

nápadné ružovými dekoloráciami v dôsledku 

prerastenia mycéliom patogénov. Podľa via-

cerých autorov a nakoniec aj podľa vlastných 

skúseností mnohých pestovateľov je známe, 

že fuzáriami napadnuté zrná možno spoznať 

tiež podľa nápadne menšej veľkosti, nižšej 

hmotnosti, deformácie či spomínaného ružo-

vého sfarbenia. Treba si ale uvedomiť, že pri 

zbere a mlátení takéto zrná s menšou hmot-

nosťou bývajú prevažne súčasťou zberových 

strát a neskôr pri mechanickom čistení osiva 

na sitách bývajú súčasťou zadinového po-

dielu, takže do kvalitnej, prečistenej úrody 

sa dostávajú v menšej miere. Na to, aby zrno 

bolo zakrpatené, však musí dôjsť k  napad-

nutiu skôr, v čase jeho formovania. Z  tohto 

dôvodu majú menšie a symptomaticky pozi-

tívne zrná priamu spojitosť s klasickou fuza-

riózou klasu a platí zásada, že čím skôr dôjde 

k  infekcii klasu, tým skôr možno očakávať 

väčšie poškodenie zŕn (ale samozrejme iba 

v napadnutých kláskoch).

Ak dôjde k  infekcii neskôr - vo vyvinutých 

klasoch (od konca mliečnej zrelosti až do 

zberu), vzniká tzv. latentná forma infekcie, 

ktorá sa skôr týka zŕn a  na klase sa nijako 

neprejaví. Podobne aj na zrnách sa jedná 

o úplne nenápadnú formu, pretože zrno je 

tvarovo normálne, bez viditeľnej zmeny. Pri 

napadnutí zŕn sa rozlišuje perikarpická, epi-

karpická a  embryonálna infekcia. Záleží na 

tom, kam až hýfy patogéna prerástli. Zrná 

s embryonálnou infekciou sú spravidla pre 

ďalšie pestovanie stratené, nakoľko zväčša 

odumierajú už počas klíčenia, alebo nevyklí-

čia vôbec. Pri ostatných formách závisí infek-

cia od stupňa napadnutia a od konkrétnych 

podmienok počas klíčenia a  vzchádzania. 

V  prípade latentnej infekcie zrna sa väčši-

nou jedná o perikarpickú a epikarpickú in-

fekciu. Podľa našich ale aj iných výsledkov 

Dopad fuzariózy klasu na kvalitu 
a kvantitu úrody
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Problematika fuzarióz obilnín je v sú-
časnosti v centre pozornosti nielen ve-
deckej, ale aj odbornej verejnosti. Zvý-
šená pozornosť venovaná fuzariózam 
nie je výsledkom ich dramaticky zvy-
šujúceho sa rozšírenia oproti minulos-
ti, ale skôr väčšou informačnou kam-
paňou, ku ktorej prispieva niekoľko 
faktorov. Fuzáriá a s nimi spojené fu-
zariózy obilnín tu totiž boli, sú a budú 
a nie sú iba otázkou posledných rokov.

Obr. 1: Fuzarióza klasu pšenice - detail sporu-

lácie vo forme ružového povlaku

Obr. 2: Scvrknuté a zošúverené zrná z fuzarióz-

neho klasu
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je latentná infekcia zŕn aktuálna viac-menej 

vo všetkých oblastiach pestovania obilnín 

a prakticky neexistuje ani jedna vzorka obil-

nín, v ktorej zrnách by neboli prítomné fuzá-

riá. Preto možno konštatovať, že na Sloven-

sku alebo v Čechách (podobne ako v  iných 

podmienkach) nie je možné prakticky dopes-

tovať produkciu bez akejkoľvek prítomnosti 

fuzárií v zrnách. Otázkou je skôr to, do akej 

miery a v akej škodlivosti sa fuzáriá vo vzorke 

vyskytujú a aký tam vytvorili obsah a profi l 

mykotoxínov.

Vplyv fuzariózy klasov na výšku úrody
V polovici 20-teho storočia boli pri epifytó-

ciách klasov uvádzané výzmamné straty na 

úrode. Napr. McKay (1957) uvádza redukciu 

úrody o 21–55 %. Dokonca v roku 1954 v Ír-

sku fuzarióza klasu zlikvidovala viac ako 50 % 

úrody pšenice. Vysoké straty vplyvom choro-

by uvádzajú aj Martin a Johnson (1982), ktorí 

na niektorých extrémne napadnutých poras-

toch zaznamenali 30–70 % redukciu úrody. 

Fuzarióza klasu neobchádza napr. ani Čínu, 

kde v  rokoch so stredným výskytom stra-

ty dosahovali 5–15  % a  v  rokoch epidémie 

viac ako 40 % (Zhuping, 1984). Pri vyčíslení 

z 9 štátov USA Sayler v roku 1998 pripísal na 

účet fuzariózy klasu stratu necelých 3 miliárd 

USD. Všetky vyššie uvedené údaje sú však 

väčšinou extrémy a  roky epifytócie. V  sú-

časti je najmä v Európe odrodový sortiment 

odolnejší a spôsoby ochrany prepracovanej-

šie. Preto aj v  rokoch epifytócie sú v našich 

podmienkach straty úrody nad 50  % skôr 

otázkou extrémne exponovaných lokalít so 

zlým manažmentom ochrany rastlín. V kaž-

dom prípade však zdokumentované prípady 

poukazujú na vysoký patogénny potenciál 

choroby a potrebnú pozornosť, ktorú si vďa-

ka tomu vyžaduje.

Väčšina prác síce dokumentuje výšku škôd 

a  symptómy, ale nepoukazujú na spôsob 

redukcie úrody. Preto sa viacerí autori orien-

tovali na objasnenie podstaty a  mechaniz-

mu, ako fuzarióza klasu reálne znižuje úrodu. 

V tejto súvislosti viacerí autori sledovali prie-

beh choroby pri umelej infekcii v  poľných 

podmienkach. Aresniuk (1993) na tritikale 

a Surma et al. (2000) na jačmeni dokázali, že 

jednotlivé mechanizmy patogenézy sa na re-

dukcii úrody podieľali nasledovne:

1.  Zníženie HTZ - 15% (jačmeň 14–31%)

2. Počet zŕn v klase - 18% (jačmeň 4–31%)

3. Celková hmotnosť klasu - 22%

Vplyv fuzariózy klasov na technolo-
gickú kvalitu zrna
Vplyv choroby na kvalitu úrody bol v posled-

ných rokoch študovaný veľmi intenzívne. 

Bolo už dávnejšie dokázané, že napr. F. gra-

minearum znižuje technologickú kvalitu zrna 

v  dôsledku deštrukcie škrobových zŕn, od-

búravania zásobných proteínov a deštrukciu 

bunkových stien. Dexter et al. (1997) dokázal, 

že fuzariózne zrná majú výrazne zníženú pe-

kársku kvalitu v dôsledku zhoršenia kysnutia 

cesta. Preto bola vyvinutá a neskôr dokázaná 

teória produkcie proteolytických enzýmov 

fuzáriami, ktoré hydrolyzujú proteíny endo-

spermu počas miesenia cesta a jeho fermen-

tácie. To v  konečnom dôsledku negatívne 

ovplyvňuje kysnutie cesta a  tvar a  veľkosť 

chleba resp. pečiva.

V prípade sladovníckeho jačmeňa dochádza 

k zníženiu sladovníckej kvality zrna a taktiež 

bola dokázaná spojitosť medzi nadmernou 

penivosťou piva (tzv. gushing eff ect) a  na-

padnutím fuzáriami resp. aktivitou ich me-

tabolitov.

Vplyv fuzariózy klasov na kvalitu 
osiva
Fuzarióza klasov väčšinou vyúsťuje v násled-

né napadnutie zŕn. Napadnutie zŕn väčšinou 

poškodzuje aj ich klíčivosť resp. môže dochá-

dzať k následnej nekróze klíčka, najmä ak sú 

napadnuté zrná použité ako osivo. Pri vzchá-

dzaní sa infekcia môže prejaviť aj medzero-

vitosťou porastu a tzv. vyzimovaním obilnín, 

čo sú všetko komplexné choroby vedúce 

k  zníženiu počtu rastlín na jednotku plo-

chy. V súčasnosti sa v procese výroby osiva 

uplatňuje viacero kontrolných, ochranných 

a technologických postupov, ktoré minima-

lizujú nebezpečenstvo zníženia kvality osiva 

vplyvom vyššieho výskytu fuzarióznych zŕn. 

Moderné spôsoby výroby osiva takéto prípa-

dy maximálne eliminujú, preto výskyt zakr-

patených a ružových fuzarióznych zŕn v osive 

by mal byť ojedinelou výnimkou.

Vplyv fuzariózy klasov na výskyt 
mykotoxínov
Napadnutie klasov a zŕn fuzáriami sa okrem 

vyššie popísaných negatívnych dopadov 

môže prejaviť aj vo forme zvýšeného obsa-

hu mykotoxínov. Mykotoxíny sa tvoria resp. 

hromadia v zrnách v rôznych koncentráciách, 

často v kombinácii rôznych faktorov a pod-

mienok, pričom úplná etiológia kontaminá-

cie vplyvom interakcie podporných faktorov 

nie sú ešte dostatočne preskúmané. Mykoto-

xíny sú termostabilné zlúčeniny, ktoré väčši-

nou s nezmenenou štruktúrou prežijú všetky 

formy spracovania zrna, takže prechádzajú 

do krmív, múky a ďalších produktov. Fuzária 

ako také produkujú celú škálu mykotoxínov, 

spomedzi ktorých je najvýznamnejšia sku-

pina trichotecénov. Skupina trichotecénov 

je rozdelená na dve skupiny - A a B, v závis-

losti od typu chemickej štruktúry. Do skupi-

ny A patria T-2 toxín, HT-2 toxín, pričom do 

skupiny B patria deoxynivalenol (DON), ni-

valenol (NIV), 3-acetyldeoxynivalenol (3-Ac-

DON), 15-acetyldeoxynivalenol (15-AcDON) 

a  fuzarenón-X (FUS-X). Mnohé druhy (napr. 

F.  graminearum, F.  culmorum, F.  croockwel-

lense) tvoria aj estrogény mykotoxín zearale-

non (ZEA), ktorý je tiež známy pod názvom 

F-2 toxín.

Obr. 4: Detail napadnutého zrna pšenice s ru-

žovým povlakom v oblasti embrya

Obr. 5: Detail napadnutého zrna jačmeňa s ru-

žovým povlakom sporulácie po obvode zrna

Obr. 3: Porovnanie zŕn zo zdravých a napadnutých klasov - očividná redukcia HTZ
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Ochrana

V  prípade, že sú zrná s  nadlimitným obsa-

hom mykotoxínov skrmované zvieratami, 

dochádza k  rôznym mykotoxikózam resp. 

prejavom toxicity. Na symptomatický prejav 

však okrem mykotoxínov pôsobí celý rad fak-

torov. Napr. efekt nadlimitných koncentrácií 

DON-u na zvieratá okrem množstva mykoto-

xínu závisí aj od druhu a veku zvieraťa a dĺžky 

expozície. Na DON sú najcitlivejšie ošípané, 

menej hydina a  prežúvavce. Estrogénnny 

mykotoxín ZEN spôsobuje u ošípaných prob-

lémy s pohlavným cyklom, dávením a repro-

dukciou, kým iné druhy zvierat sú vnímavé 

menej. Vplyv ďalších mykotoxínov (T-2 toxín, 

HT-2 toxín a pod.) je symptomaticky nešpeci-

fi cký a prejavuje sa napr. odmietaním krmiva, 

znížením prírastkov, orálnymi léziami, poru-

chami zrážanlivosti krvi alebo zmeneným 

preperovaním hydiny.

Otravy zapríčinené mykotoxínmi sú zná-

me aj u  ľudí. Typickým príkladom je tzv. 

ATA (alimentárna toxická aleukia), ktorá sa 

naposledy prejavila v  polovici minulého 

storočia v  Rusku. Dôvodom otravy bola 

konzumácia potravín vyrobených z  obilia 

napadnutého F.  poae a  F.  sporotrichioides. 

Symptómy otravy resp. ATA zahŕňali horúč-

ky, nekrotickú angínu, leukopéniu, krváca-

nie a krvné podliatiny. V ťažkých prípadoch 

otrava viedla k  smrti. Pomerne nedávny je 

aj prípad epidémie v  údolí Kašmíru (India) 

z  roku 1987. Išlo o  hromadnú otravu ľudí 

s  prejavom gastrointestinálnych ťažkostí, 

ktorá vznikla v  dôsledku ingescie (požitia) 

potravín s  obsahom fuzáriotoxínov (Bhat 

et  al., 1989). Za epidémiu možno označiť 

aj 53 prípadov otravy ľudí v  Číne v  rokoch 

1960–1991 v  súvislosti s  kontaminovaný-

mi obilninami. V  roku 1991 bolo dokonca 

v Číne mykotoxínmi fuzárií otrávených pri-

bližne 130  000  ľudí, u  ktorých sa vyskytli 

gastrointestinálne obtiaže, bolesti brucha, 

nevoľnosti, dávenie, malátnosť a  horúčky 

(Huang, 1992). Pri analýze príčin bolo zis-

tené že ľudia boli exponovaný vysokými 

dávkami mykotoxínov v  nadlimitných kon-

centráciách. V odobratých vzorkách pšenice 

a  jačmeňa bol zistený výskyt DON (0,016–

51,45 mg/kg), NIV (0,001–6,93 mg/kg) a ZEN 

(0,046–0,3 mg/kg).

Nebezpečenstvo produkcie fuzáriotoxínov 

donedávna nebolo také významné, resp. 

neprikladala sa mu taká dôležitosť, až kým 

nevstúpili do platnosti nariadenia európskej 

komisie o  ich povinnom vyšetrení a  moni-

toringu. V minulosti sa väčšinou produkcia, 

ktorá nevyhovovala potravinárskym a iným 

parametrom bežne skrmovala a do krmív sa 

dostávali často aj také partie zrna, pri kto-

rých sa na prvý pohľad (ružové, zaplesnené 

a naklíčené zrná) dalo usúdiť, že pravdepo-

dobne budú mať vysoký obsah mykotoxí-

nov. Nešlo pritom len o  prítomnosť fuzári-

otoxínov, ale aj mykotoxínov sekundárnych 

skládkových húb ako Penicillium spp., Asper-

gillus  spp. a  iné. V  snahe zabrániť prejavu 

rozsiahlejším negatívnym prejavom na zvie-

ratách sa takéto partie často miešali resp. 

riedili s  „lepšími“, čím sa čiastočne zmiernil 

akútny prejav mykotoxikóz kŕmených zvie-

rat. Väčším rizikom bolo, ak sa takéto par-

tie dostali do komerčne vyrábaných kŕm-

nych zmesí a  chovateľovi, ktorý si nakúpil 

certifi kovanú kŕmnu zmes, táto neprinášala 

až také prírastky a  parametre, ako kvalit-

ná, s  podlimitným obsahom mykotoxínov. 

Z  tohto dôvodu je monitoring obsahu my-

kotoxínov v zrnách obilnín jednoznačne po-

zitívny nielen z pohľadu rentability chovov 

a zdravotného stavu zvierat, ale aj z pohľadu 

potravinovej bezpečnosti. Rezíduá mykoto-

xínov sa totiž podobne ako rezíduá pesticí-

dov dostávajú až do živočíšnych produktov 

(napr. mlieko, mäso) a  stávajú sa súčasťou 

potravového reťazca, na konci ktorého stojí 

človek - spotrebiteľ. Po zavedení noriem EÚ 

takéto partie zrna s nadlimitným obsahom 

mykotoxínov nie je možné ani skŕmiť, ani po-

užiť pre výrobu potravín. Preto ich vyššie po-

písaná trajektória je komplikovanejšia, pod 

prísnejšou kontrolou a využitie takejto pro-

dukcie skôr smeruje do priemyselnej sféry.

V  civilizovaných krajinách s  vyspelým sys-

témom monitoringu kvality je riziko hro-

madných a  ťažkých otráv ľudí minimálne. 

Pri dodržaní všetkých stupňov kontroly je 

prakticky vylúčené, aby sa pre výrobu po-

travín použili suroviny s vysoko nadlimitným 

obsahom mykotoxínov. Menej nebezpeč-

nou, ale aktuálnou otázkou je skôr chronická 

expozícia podlimitnými koncentráciámi my-

kotoxínov, ktoré spoločne s problematikou 

rezíduí pesticídov a cudzorodých látok môže 

prispievať k vzniku civilizačných chorôb. Je 

známe že niektoré mykotoxíny podobne ako 

rezíduá pesticídov a  potravinárske aditíva 

majú karcinogénne účinky. Preto záleží na 

kvalite systému výroby a  kontroly kvality 

rastlinných komodít, aby sa tieto riziká v ma-

ximálnej miere eliminovali.

Na Slovensku a  v  Čechách sú v  súčasnosti 

negatívnym účinkom mykotoxínov fuzárií vy-

stavené skôr zvieratá ako človek. Systém kon-

troly kvality surovín pre výrobu krmív nie je 

taký prísny a podrobne sledovaný ako v prí-

pade potravín. Preto je ďaleko pravdepodob-

nejšie a  frekventovanejšie, že v  niektorých 

krmivách býva obsah mykotoxínov v nadli-

mitných koncentráciách. Ich negatívny vplyv 

na kvalitu a kvantitu produkcie v rámci živo-

číšnej výroby býva často prehliadaný, preto-

že otravy resp. chronická expozícia sa pre-

javuje nešpecificky, najčastejšie zníženou 

telesnou kondíciou a  menšími prírastkami. 

Tie sa však pripisujú často iným faktorom 

a  preto táto problematika zdanlivo menej 

dôležitá. Bolo by však chybné myslieť si, že 

tento problém neexistuje, pravdou je skôr 

to, že nie je taký vypuklý a pálčivý. Preto je 

na pestovateľoch, aby v  maximálnej miere 

eliminovali samotný vstup mykotoxínov do 

potravového reťazca a to komplexnou ochra-

nou, ktorá je zároveň najúčinnejšou preven-

ciou pred vznikom problémov spôsobených 

fuzáriami a ich mykotoxínmi.

�

dávka i mykotoxínov v  nadlimitných kon dukcie skôr smeruje do priemyselnej sféry.

Obr. 7: Dôkaz latentnej-asymptomatickej in-

fekcie zŕn fuzáriami pri kultivačných skúškach

Obr. 6: Porovnanie rozdielnej agresivity rôznych izolátov fuzárií na redukciu klíčivosti zŕn



SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Gajova 7, 811 09 Bratislava
www.sumiagro.cz

�  Ing. Peter Herchel
mobil: 0905 818 320
e-mail: peter.herchel@sumiagro.sk

�  Ing. Ján Kanda
mobil: 0903 584 567
e-mail: jan.kanda@sumiagro.sk

V ERSIO
N

 1
0

 l

TO
P

SI
N

 M
 1

0 l0
l

TOP  VER 
Kombinácia dvoch fungicídov - cielené riešenie 
významných hubových chorôb obilnín

V spojení je sila!

Výhody aplikácie
�  Účinkuje na steblolam, múčnatku, septoriózu pšenice, 

hrdze, hnedú a rynchospóriovú škvrnitosť

�  Preventívny a kuratívny účinok

�  Flexibilita v aplikácii - jedno alebo dve ošetrenia

�   Vysoký výnos a ekonomický prínos 

Program jedného ošetrenia 
T2 - steblovanie až metanie
TOPSIN 500 SC 0,6 l/ha + VERSION 0,6 l/ha

Program dvoch ošetrení 
T1 - odnožovanie až steblovanie
TOPSIN 500 SC  0,7 l/ha
T3 - vlajkový list až metanie
VERSION  0,6–0,8 l/ha

Dve ošetrenia za cenu jedného
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Obilniny - fungicídy
Fungicíd   
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely| PHO Zástupca

Registrácia v obilninách

Poznámka

Pšenica Jačmeň Raž Tritikale

ACANTO
250 g picoxystrobin 

N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Múčnatka trávová, septoriózy 

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

ALERT S
250 g carbendazim 

+ 125 g fl usilazole

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, ryn-

chosporiová škvrnitosť 

1,0 l/300–400 l, OD 42, zákaz 

skrmovania na zeleno

• Systémový fungicíd (benzimidazol + triazol)

ALERT EXTRA
125 g carbendazim 

+ 250 g fl usilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice, hrdze  

0,8 l/300–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, 

rynchosporiová škvrnitosť 

0,8 l/300–400 l, OD 42

Múčnatka trávová, hrdza 

pšeničná, listové škvrnitosti 

0,8 l/300–400 l, OD 42

Septoriózy

0,8 l/300–400 l, OD 42
• Systémový fungicíd (benzimidazol + triazol)

ALTO COMBI 420 SC
300 g carbendazim 

+ 120 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta 

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)

AMISTAR
250 g azoxystrobin

N|Vč3|– Syngenta 

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

AMISTAR XTRA
200 g azoxystrobin 

+ 80 g cyproconazole

N|Vč3|– Syngenta 

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)

ARTEA 330 EC
80 g cyproconazole 

+ 250 g propiconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta 

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)

ATLAS
500 g quinoxyfen

Xi,N|Vč3|– DowAgro 

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, strobiluríny, 

benzimidazoly

BRAVO 500
500 g chlorothalonil

Xn,N|Vč3|– Syngenta 

Septória plevová 

2,2 l/200–400 l, OD 42

Septorióza pšenice, múčnatka 

trávová, hrdze

TM 1 l + 0,5 l BUMPER 25 EC, 

OD 42

• Kontaktný fungicíd (ftalimid)

• 1× za sezónu

BUMPER 25 EC
250 g propiconazole

N|Vč3|– Agrovita

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)

BUMPER SUPER
90 g propiconazole

+ 400 g prochloraz

Xi,N|Vč3|– Agrovita

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 a lokálne systémový 

(triazol + imidazol)

CAPITAN 25 EW
250 g fl usilazole

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

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

CARAMBA 
60 g metconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

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)

CERELUX PLUS
160 g fl usilazole

+ 375 g fenpropimorph

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Múčnatka trávová, septorióza 

pšenice, hrdze

1,0 l/200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka 

trávová, rynchospóriová škvrnitosť, 

hrdze 

1,0 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol + morfolín)
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Orientačná účinnosť na choroby (���� špecialista, ��� výborná, �� dobrá, � nízká, � slabá, neúčinkuje) 
Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby.   Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou.

Steblolam

Pseudocercosporella 

herpotrichoides

Múčnatka trávová

Blumeria graminis Septória plevová 

Septoria nodorum

Septória pšeničná

Mycosphaerella 

graminicola

Helmintosporiová 

škvrnitosť

Drechslera 

tritici-repentis

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa

Pyrenophora teres

Ramuláriová 

škvrnitosť listov

Ramularia collo-cygni

Rhynchosporiová 

škvrnitosť jačmeňa

Rhynchosporium 

secalis

Hrdze

Uredinales

Fuzariózy 

v klasoch

Fusarium spp.
preventívne kuratívne preventívne kuratívne

� �� � ���� � ���� ���� � ��� ����

��� �� �� ��� � �� �� � ��� � ��

��� �� �� ��� � �� �� � ��� � ��

��� ��� � ��� ��� �� ���� ��

� �� � ���� � ���� ���� � �� ����

�� ��� �� ���� ��� � ���� ���� � �� ����

� ��� � ��� ��� � �� �� � �� ��� ��

����

� ��� ��� � � �� �� �

� ��� �� �� � �� �� � �� ��

��� �� ��� ��� �� �� ��� �� ��� �� �

�� �� � ��� �� �� �� �� �� ��� ��

�� �� ��� ��� �� �� �� � �� ��� ���

� ��� �� ��� ��� �� �� ��� � ��� ��
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Fungicíd   
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely| PHO Zástupca

Registrácia v obilninách

Poznámka

Pšenica Jačmeň Raž Tritikale

DITHANE DG NEO-TEC
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|–

DowAgro 

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice

2,0 kg, OD AT

Zákaz skrmovania na zeleno

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)

DITHANE M 45
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– DowAgro 

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice

2,0 kg, OD AT

Zákaz skrmovania na zeleno

• Kontaktný fungicíd (mancozeb)

DUETT
125 g carbendazim 

+ 125 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

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)

DUETT TOP
310 g  tiophanate methyl

+ 180 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

Múčnatka trávová, hrdze, 

septorióza pšenice 

0,6 l/200–300 l, OD 42

Múčnatka trávová, hnedá škvrni-

tosť jačmeňa, 

rynchospóriová škvrnitosť 

0,6 l/200–300 l, OD 42

• Systémový fungicíd (benzimidazol + triazol)

FALCON 460 EC
250 g spiroxamine 

+ 167 g tebuconazole 

+ 43 g triadimenol

C,N|Vč3|– Bayer

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

FANDANGO 200 EC
100 g fl uoxastrobin 

+ 100 g prothioconazole

N|Vč3|– Bayer

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)

FLAMENCO
100 g fl uquinconazole

T,N|Vč3|– Bayer

   
Hnedá škvrnitoť jačmeňa

1,25 l/200–400 l
• Systémový fungicíd (triazol)

FOLICUR PLUS 375 EC
250 g tebuconazole 

+ 125 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Bayer

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)

HOOK
250 g carbendazim + 125 g 

fl usilazole

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)

HORIZON 250 EW 
250 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– Bayer

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice, hrdze 

0,8 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (triazol)

CHARISMA
106,7 g fl usilazole + 100 g famoxate

T,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice

1,5 l/200–400 l, OD 42

Hnedá škvrnitosť, múčnatka trávová, 

rynchosporiová škvrnitosť 

1,5 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (triazol + dikarboximid)

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)

JUWEL
125 g kresoxim-methyl 

+ 125 g epoxiconazole

Xn,N|Vč3|– BASF

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)

KARBEN FLO STEFES
500 g carbendazim

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

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 

0,3 l/400 l, 

zákaz skrmovania na zeleno

Choroby päty stebiel 

0,3 l/400 l, 

zákaz skrmovania na zeleno

• Systémový fungicíd (benzimidazol)

LYNX 

250 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– DowAgro 

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice, hrdze 

0,8 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (triazol)

MIRAGE 45 EC
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– Agrovita

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)

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)
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Orientačná účinnosť na choroby (���� špecialista, ��� výborná, �� dobrá, � nízká, � slabá, neúčinkuje) 
Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby.   Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou.

Steblolam

Pseudocercosporella 

herpotrichoides

Múčnatka trávová

Blumeria graminis Septória plevová 

Septoria nodorum

Septória pšeničná

Mycosphaerella 

graminicola

Helmintosporiová 

škvrnitosť

Drechslera 

tritici-repentis

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa

Pyrenophora teres

Ramuláriová 

škvrnitosť listov

Ramularia collo-cygni

Rhynchosporiová 

škvrnitosť jačmeňa

Rhynchosporium 

secalis

Hrdze

Uredinales

Fuzariózy 

v klasoch

Fusarium spp.
preventívne kuratívne preventívne kuratívne

�� �� �� �

�� �� �� �

�� ��� � ���� ���� �� �� �� �� ��� ���� ���

� �� � ��� ��� �� � �� � �� ��� ��

��� ��� �� �� � �� �� � �� ��� ��

��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���

�� � ��� ��� �� �� �� � �� ��� ���

�� �� ��� � �� �� � �� ��� ��

��� �� �� ��� � �� �� � ��� � ��

�� ��� ��� � �� �� �� �� ���� ���

� �� �� ��� ��� �� ��� ��� � ��� �� ��

��� ��� �� �� � �� �� ��

�� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�� � � � � � � ��

�� ��� ��� � �� �� �� �� ���� ���

��� � �� �� � �� �� � ��� � �

�� � ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��
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Fungicíd   
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely| PHO Zástupca

Registrácia v obilninách

Poznámka

Pšenica Jačmeň Raž Tritikale

ORIUS 25 EW 
250 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– Agrovita

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice, hrdze 

0,75 l/200–400 l

Múčnatka trávová, hrdza jačmenná

0,75 l/200–400 l
• Systémový fungicíd (triazol)

ORNAMENT 250 EW 
250 g tebuconazole

Xi,N|Vč3|– Agro Aliance

Múčnatka trávová, 

septorióza pšenice, hrdze 

0,8 l/200–400 l, OD 35

• Systémový fungicíd (triazol)

PROSARO 250 EC
125 g prothioconazole 

+ 125 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer 

Fuzariózy klasov, septorióza pše-

nice, múčnatka trávová, hrdze 

0,8 l/200–300 l

Fuzariózy klasov 

0,8–1,0 l/200–400 l

Hnedá škvrnitosť, 

rynchospóriová škvrnitosť

0,8 l/200–400 l

• Systémový fungicíd (triazolinthione + triazol)

• Vedľajšia účinnosť proti steblolamu

SFERA 267,5 
187,5 g trifl oxystrobin 

+ 80 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

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)

SFERA 535 SC
375 g trifl oxistrobin 

+ 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)

SPARTAKUS
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– Agro Aliance

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)

SPORTAK HF
450 g prochloraz

Xn|Vč3|– BASF

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)

SPORTAK ALPHA HF
80 g carbendazim 

+ 300 g prochloraz

T,N|Vč3|– BASF

Steblolam múčnatka trávová, 

septórioza pšenice 

1,5 l/200–400 l, OD 42  

•  Lokálne systémový + systémový fungicíd 

(benzimidazol + imidazol)

TALIUS
200 g proquinazid  

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

Múčnatka trávová 

0,25 l/200–400 l, OD 42

• Systémový fungicíd (chinozalinony)

• TM triazoly, strobiluríny, benzimidazoly

• Doba účinnosti 6–8 týždňov

TANGO SUPER
84 g epoxiconazole 

+ 250 g fenpropimorph

Xn,N|Vč3|– BASF

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)

THIOVIT JET 
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta 

Múčnatka trávová

3,0 kg

Múčnatka trávová

3,0 kg

Múčnatka trávová

3,0 kg
• Kontaktný prípravok na báze síry 

TOPSIN 500 SC
500 g thiophanate-methyl

Xn,N|Vč3|– Sumi Agro

Steblolam (PO)

0,7 l/200–400 l

• Systémový fungicíd (benzimidazol)

• TM DAM 390, CCC, insekticídy, listové hnojivá

VERSION
250 g fl usilazole

T,N|Vč3|– Sumi Agro

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

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,OD 42 (max. 2 aplikácie)

Fuzariózy v klasoch (JJ)

1,25 l/ha,

OD 35 (max. 2 aplikácie)

• Systémový fungicíd (triazoly + imidazoly)

•  Kombinovaný systémový a translaminárny 

fungicíd s preventívnym, kuratívnym 

a eradikatívnym účinkom
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Orientačná účinnosť na choroby (���� špecialista, ��� výborná, �� dobrá, � nízká, � slabá, neúčinkuje) 
Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby.   Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou.

Steblolam

Pseudocercosporella 

herpotrichoides

Múčnatka trávová

Blumeria graminis Septória plevová 

Septoria nodorum

Septória pšeničná

Mycosphaerella 

graminicola

Helmintosporiová 

škvrnitosť

Drechslera 

tritici-repentis

Hnedá škvrnitosť 

jačmeňa

Pyrenophora teres

Ramuláriová 

škvrnitosť listov

Ramularia collo-cygni

Rhynchosporiová 

škvrnitosť jačmeňa

Rhynchosporium 

secalis

Hrdze

Uredinales

Fuzariózy 

v klasoch

Fusarium spp.
preventívne kuratívne preventívne kuratívne

�� ��� ��� � �� �� �� �� ���� ���

�� ��� ��� � �� �� �� �� ���� ���
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��� � �� �� � �� �� � ��� � �
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���� �
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Zemiaky - fungicídy
Fungicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku 

na 1 ha/postreková 

kvapalina
Ochranná doba (dni)

Charakteristika 
fungicídu 

podľa miesta 
pôsobenia

Orientačná doba 

fungicídnej 

účinnosti (dni)

Kuratívne pôsobenie

Doporučený počet 
ošetrení 

za vegetáciu

Odolnosť proti 
dažďu

Poznámky k aplikácii 

ACROBAT MZ
90 g dimethomorph + 600 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– BASF

2,0 kg/400–600 l

OD 14

lokálne systémový 

+ kontaktný

(7) 10–14

čiastočné

5

dobrá

•  Kedykoľvek počas vegetácie, potláča Alternaria solani, 
antisporulačný efekt, chráni hľuzy

• TM 2,0 kg + 0,125 l VAZTAK

ALTIMA 500 SC
500 g fl uazinam

Xi,N|Vč3|– Syngenta

0,3–0,4 l/400–600 l

OD 14
kontaktný

7–10

dobré

opt. 2–3×, max. 8

výborná (0,15 hod.)

•  Kedykoľvek počas vegetácie, potláča Alternaria solani, antisporu-
lačný efekt, chráni hľuzy, TM 0,3–0,4 l + KARATE, PIRIMOR 50 WG

•  Predčasné ukončenie vegetácie: DA 1. 0,4 l ALTIMA 500 SC 
+ 1,5 l REGLONE + ATPLUS 463, 2. 2,0 l REGLONE

BRAVO 500
500 g chlorothalonil

Xn,N|Vč3|– Syngenta

2,0–3,0 l/400–600 l, 

� 40–80 l

OD 14

kontaktný
6–8

čiastočné

8

výborná (1 hod.)

•  Preventívna aplikácia kedykoľvek počas vegetácie, okrem posled-
ných ošetrení, potláča Alternaria solani

•  Vyššiu dávku pri dosiahnutí maximálnej hustoty porastu a pri 
silnom infekčnom tlaku plesne

• TM s insekticídmi

CASOAR
375 g chlorothalonil + 375 g propamocarb-HCL

Xn,N|Vč3|– Bayer

2,0–2,5 l/400–600 l

OD 14

kontaktný + 

systémový 

10–14

dobré (48 hod.)

6

výborná (1 hod.)

•  Preventívna aplikácia kedykoľvek počas vegetácie, okrem 
posledných 1–2 ošetrení, potláča Alternaria solani, antisporulačný 
efekt, chráni hľuzy

•  TM BISCAYA 240 OD, DECIS EW 50, CALYPSO 480 SC, PROTEUS 110 OD

CUPROCAFFARO    
50 % oxychlorid CuII

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

4,0–5,0 kg/400–600 l

OD 7
kontaktný

6–8

nedostatočné 
3 prednostne pre ekologické systémy pestovania

CURZATE GOLD    
45 g cymoxanil + 680 g mancozeb

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

2,0 kg/400–600 l

 OD 7 sadbové, 

OD 14 konzumné

lokálne systémový 

+ kontaktný

5–7

dobré (48 hod.)

4

dobrá

krátkodobá účinnosť lokálne systémovej zložky, 
potláča Alternaria solani, antisporulačný efekt

DITHANE DG NEO-TEC
750 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow Agro

2,0 kg/400–600 l, 

� 40–150 l

OD 7

kontaktný
6–8

nedostatočné 

6

nízka

Kedykoľvek počas vegetácie, zvlášť pri slabom infekčnom tlaku, 
okrem posledných ošetrení, potláča Alternaria solani

DITHANE M 45
80 % mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow Agro

2,0 kg/400–600 l, 

� 40–150 l

OD 7

kontaktný
6–8

nedostatočné 

6

nízka

Kedykoľvek počas vegetácie, zvlášť pri slabom infekčnom tlaku, 
okrem posledných ošetrení, potláča Alternaria solani

ELECTIS
666,7 g mancozeb + 83,3 g zoxamide

Xi,N|Vč3|–

Dow Agro

1,8 kg/400–600 l

OD 14

kontaktný 

+ lokálne 

systémový

7–10

dobré (48 hod.)

3

1
Aplikácia kedykoľvek počas vegetácie, obmedzuje Alternaria solani

FANTIC M
40 g benalaxyl + 650 g mancozeb

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

2,5 kg

OD 14

systémový + 

kontaktný

10–14

čiastočné
3

TM s insekticídmi, aplikácia kedykoľvek počas vegetácie okrem 
posledných aplikácií, obmedzuje Alternaria solani, Max. 2 x.

FOLPAN 80 WDG  
800 g folpet

Xn,N|Vč3|– Agrovita

2,0 kg/400–600 l

OD 10
kontaktný 6–8 nízka

Použitie len pri slabom infekčnom tlaku
TM 2,0 kg + 0,25–0,5 l AGROVITAL

FUNGURAN
50 % hydroxid meďnatý

–|N|– Arysta

4,0 kg/400–600 l

OD 14
kontaktný

6–8

nedostatočné 

3

dobrá
Prednostne pre ekologické systémy pestovania

GALBEN M
80 g benalaxyl + 650 g mancozeb

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

2,0–2,5 kg

OD 14

systémový + 

kontaktný

10–14

čiastočné
3

TM s insekticídmi, aplikácia kedykoľvek počas vegetácie okrem 
posledných aplikácií, obmedzuje Alternaria solani

CHAMPION 50 WP
77 % hydroxid meďnatý

Xn,N|Vč3|– F&N Agro 

4,5 kg/400–600 l

OD 14
kontaktný

6–8

nedostatočné 

3

nízka
Prednostne pre ekologické systémy pestovania

KOCIDE 2000
53,8 % hydroxid meďnatý

Xn,N|Vč3|– MV Servis

3,5 kg/400–600 l

OD 7
kontaktný

6–8

nedostatočné 

3

nízka
Prednostne pre ekologické systémy pestovania

KUPRIKOL 50
50 % oxychlorid CuII

Xn,N|Vč3|– Agrofert

4,0–5,0 kg/400–600 l

OD 7
kontaktný

6–8

nedostatočné 

3

nízka
Prednostne pre ekologické systémy pestovania

MANCOSAN 80 WP
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Dow Agro

2,0 kg/400–600 l

OD 7
kontaktný

6–8

nedostatočné 

6

nízka

Kedykoľvek počas vegetácie, zvlášť pri slabom infekčnom tlaku, 
okrem posledných ošetrení, potláča Alternaria solani

MELODY FIT 69 WP
90 g iprovalicarb + 600 g mancozeb       

Xn,N|Vč3|– Bayer

2,0 kg/400–600 l

OD 14

systémový + 

kontaktný
10–14 3

Kedykoľvek počas vegetácie, okrem posledných ošetrení, potláča 
Alternaria solani, antisporulačný efekt, TM DECIS, CALYPSO, WUXAL

NOVOZIR MN 80
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Agrofert

2,0 kg/400–600 l

OD 7
kontaktný

6–8

nedostatočné 

6

nízka

Kedykoľvek počas vegetácie, zvlášť pri slabom infekčnom tlaku, 
okrem posledných ošetrení, potláča Alternaria solani
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Fungicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

Dávka prípravku 

na 1 ha/postreková 

kvapalina
Ochranná doba (dni)

Charakteristika 
fungicídu 

podľa miesta 
pôsobenia

Orientačná doba 

fungicídnej 

účinnosti (dni)

Kuratívne pôsobenie

Doporučený počet 
ošetrení 

za vegetáciu

Odolnosť proti 
dažďu

Poznámky k aplikácii 

POLYRAM WG
70 % metiram

Xi,N|Vč3|– BASF

2,0 kg/400–600 l

OD 7
kontaktný

6–8

nedostatočné 

5

nízka

Kedykoľvek počas vegetácie, zvlášť pri slabom infekčnom tlaku, 
okrem posledných ošetrení

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
4 % metalaxyl-M + 64 % mancozeb

Xi,N|Vč3|– Syngenta

2,5 kg/200–600 l

OD 14 sadbové, 

OD 21 konzumné

plne systémový 

+ kontaktný

10–14

čiastočné

3

výborná (1 hod.)

Aplikácia v období intenzívneho rastu, 2–3 ošetrenia po sebe, 
potláča Alternaria solani

SONATA 60 WG 
100 g fenamidone + 500 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Bayer

1,0–1,5 kg/400–600 l

OD 14
kontaktný 7–10

3

výborná (1 hod.)

Kedykoľvek počas vegetácie, hlavne na zaverečné ošetrenia. 
Silny antisporulačný efekt. Zabraňuje prechodu plesne na hľuzy. 
Potláča Alternaria solani.

TANOS 50 WG 
250 g cymoxanil + 250 g famoxadone

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV Servis)

0,6 kg/300–400 l

OD 14

lokálne systémový 

+ kontaktný

10–12

dobré

3–4

dobrá

Kedykoľvek počas vegetácie, okrem posledných ošetrení, 
najvyššia účinnosť je dosahovaná v preventívnych ošetreniach, 
potláča Alternaria solani, antisporulačný efekt

TATTOO 

248 g propamocarb-HCl + 302 g mancozeb

Xi,N|Vč3|– Bayer

4,0 l/400–600 l

OD 14

systémový 

+ kontaktný

10–14

čiastočné

6

dobrá

Kedykoľvek počas vegetácie, okrem posledných 1–2 ošetrení, 
potláča Alternaria solani, antisporulačný efekt, chráni hľuzy, 
TM BISCAYA 240 OD, DECIS EW 50, CALYPSO 480 SC, PROTEUS 110 OD

Slnečnica - fungicídy
Fungicíd
Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Zaradenie

Toxicita človekIToxicita včelyIPHO Zástupca

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

Poznámka
Biela hniloba

Sclerotinia sclerotiorum

Pleseň sivá 

(Botrytída)

Botrytis cinerea

Alternáriová 

škvrnitosť

Alternaria spp.

Hnedosivá 

škvrnitosť stonky

Phomopsis helianthii

AMISTAR
250 g azoxystrobin

N|Vč3|– Syngenta

1,0 l/200–400 l

AMISTAR XTRA
200 g azoxystrobin + 80 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Syngenta

0,75 l/400 l

OD 30

0,75 l/400 l

OD 30

0,75 l/400 l

OD 30

Odporúča sa aplikovať v rastovej fáze 4–12 listov (BBCH 14–22) na ochranu stonky 

a listového aparátu, resp. neskôr v rastovej fáze BBCH 60 (začiatok kvitnutia) proti 

chorobám úboru.

BUMPER SUPER 
400 g prochloraz + 90 g propiconazole

Xi,N|Vč3|– Agrovita

1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l 1,0 l/400–600 l

1. ošetrenie vo fáze 4–8 listov (zabraňuje primárnej infekcii hubovými chorobami), 

2.  fungicídne ošetrenie v prípade neskoršieho nástupu chorôb na začiatku 

kvitnutia až do konca kvitnutia. Toto ošetrenie zaisťuje ochranu proti neskorým 

infekciám úborov a stoniek, zvyšuje kvalitu úrody.

COLLIS 
200 g boscalid + 100 g kresoxim-methyl

Xn,N|Vč3|– BASF

0,4 l/400 l

CONTANS WG
100 g. kg-1 Coniothyrium minitans

–|Vč3|– Agrovita

1,0–4,0 kg/

300–500 l

Biologický fungicíd likviduje skleróciá v pôde. Aplikuje sa pred sejbou predplodiny 

(pšenica, jačmeň) so zapravením do hĺbky 8–10 cm. Po zbere predplodiny pred sejbou 

slnečnice je možné spracovanie pôdy do hĺbky max. 10 cm.

DISCUS
500 g kresoxim-methyl

Xn,N|Vč3|– BASF

0,2 kg/400 l

� 40–70 l

OD 35

1. ošetrenie v štádiu tvorby pupeňov (od BBCH 32). 2. ošetrenie (BBCH 59–61), 

15–20 % rastlín kvitne

PICTOR 
200 g boscalid + 200 g dimoxystrobin

Xn,N|Vč3|PHO3 BASF

0,3–0,5 l/

400–600 l

0,3–0,5 l/

400–600 l

0,3–0,5 l/

400–600 l

0,3–0,5 l/

400–600 l

Vhodný na 1 ošetrenie (6-8 listov) slnečnice, aj na druhé ošetrenie (začiatok 

kvitnutia). Znižuje infekciu koreňového krčka sklerotíniou. Vedľajší účinok 

na Macrophomina.

SFERA 267,5 EC
187,5 g trifl oxystrobin + 80 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

0,6–0,8 l/

200–400 l

� 40–80 l

0,6–0,8 l/

200–400 l

� 40–80 l

Prvé ošetrenie je potrebné vykonať ihneď po zistení napadnutia porastu. Pokiaľ nie 

je v skorých rastových štádiách porast napadnutý, vykonajte preventívny postrek v 

štádiu 14–16 listov. Druhé ošetrenie v štádiu, keď je 15–20 % úborov rozkvitnutých.

SFERA 535 SC
375 g trifl oxystrobin + 160 g cyproconazole

Xn,N|Vč3|– Bayer

0,4 l/200–400 l 0,4 l/200–400 l

Prvé ošetrenie je potrebné vykonať ihneď po zistení napadnutia porastu. Pokiaľ nie 

je v skorých rastových štádiách porast napadnutý, vykonajte preventívny postrek v 

štádiu 14–16 listov. Druhé ošetrenie v štádiu, keď je 15–20 % úborov rozkvitnutých.

TANOS 50 WG 
250 g cymoxanil + 250 g famoxadone

Xn,N|Vč3|– Du Pont  (MV Servis)

0,4–0,6 kg

OD 36

Účinnosť aj proti bielej hnilobe, plesni sivej a Diaporte helianthi. 

Aplikácia v čase dokvitania slnečnice.

TOPSIN 500 SC
500 g thiophanate-methyl     

Xn,N|Vč3|– SumiAgro

2,0 l/min. 300 l
1. ošetrenie v štádiu 4–8 listu

2. ošetrenie začiatkom kvitnutia, až do obdobia plného kvitnutia.

ZAMIR 40 EW 
133 g tebuconazole + 267 g prochloraz 

Xn,N|Vč3|– Agrovita

1,0 l/400–600 l
Ošetrenie je možné vykonať 2x (v závislosti od infekčného tlaku), 

v čase butonizácie a na začiatku kvitnutia.
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Jadroviny - fungicídy
Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Odolnosť proti 

zmyvu dažďom

Použitie proti chorobe, dávkovanie, ochranná lehota dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha, pri dávke vody vyššej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte ha dávku prípravku)

Bakteriálna spála ružovitých 

Erwinia amylovora

Múčnatka jablone

Podosphaera leucotricha

Chrastavitosť jabloní

Venturia inaequalis

Chrastavitosť hrušiek

Venturia pirina

BAYCOR 25 WP 
250 g bitertanol

N|VČ3|– Bayer

Vedľajšia 

účinnosť

0,75–1,5 kg/ha, 

7,5–15 g/10 l vody/100m2 

OD 35

(NR) 0,75–1,5 kg/ha, 

7,5–15 g/10 l vody/100m2 

OD 35

BLOSSOM PROTECT FB 
440 g Aureobasidium pullulans

–|–|– Agrovita

6 kg/ha (500 l vody na ha)

12 kg/ha (1000 l vody na ha) 

CUPROCAFFARO
50 % oxychlorid Cu 

Xn,N|VČ3|– Agro Aliance

Jabloň 0,5–1 kg/ha, 

0,05–0,1% (1000 l vody/ha)

Hruška 1–2 kg/ha, 

0,1–0,2% (1000 l vody/ha)

DELAN 700 WDG  
700 g dithianon

Xn,N|VČ3|– BASF

2 hod.
0,7 kg, 0,07% (5 g/7 l vody)

OD 21

(NR) 0,7 kg, 0,07% (5 g/7 l vody)

OD 21

DISCUS  
500 g kresoxim-methyl

Xn,N|VČ3|– BASF

1 hod.

0,2 kg/ha, 0,02% 

(2 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

Max. 3×, v intervale 10–14 dní

0,2 kg/ha, 0,02% 

(2 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

Max. 3×, v intervale 10–14 dní

DITHANE DG NEO-TEC  
750 g mancozeb

Xi,N|VČ3|– Dow AgroSciences

Po zrážkach 

(nad 20 mm) opakovať

3–4,5 kg/ha, 0,3–0,45% 

(30–45 g/10 l vody/100 m2)

OD 21

(NR) 3–4,5 kg/ha, 0,3–0,45% 

(30–45 g/10 l vody/100 m2)

OD 22

DOMARK 10 EC  
100 g tetraconazole

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

4 hod.

0,25 l/ha, 0,025% 

OD 14

Max. 3× za vegetáciu

EFUZIN 500 SC  
500 g dodine

Xi,N|Vč3|– Arysta

Vedľajšia 

účinnosť

Jabloň 0,9–1,2 l/1000 l vody/ha, 

0,09–0,12%

OD 21

FOLPAN 80 WDG 
800 g folpet

Xn,N|Vč3|– Agrovita

2 kg/ha, 0,2 % 

(20 g/10 l vody/100 m2)

OD 10

TM + 0,25 - 0,5 l Agrovital

FUNGURAN 50 WP
50 % hydroxid meďnatý

–|N|– Arysta

Jabloň 0,5–1 kg/1000 l vody/ha, 

0,05–0,1% 

Jabloň 0,5–1 kg/1000 l vody/ha, 

0,05–0,1% 

CHORUS 75 WG  
75 % cyprodinil

N|VČ3|– Syngenta

4 hod.
Vedľajšia 

účinnosť

200 g/ha, 0,02 % 

(2 g/10 l vody/100 m2)

OD 28

(NR) 200 g/ha, 

(2 g/10 l vody/100 m2) 

OD 28

KARATHANE LC  
350 g dinocap

T,N|VČ3|II Dow AgroSciences

0,75 l/ha 

OD 35

KUMULUS WG   
800 g síra

–|Vč3|– BASF

2 hod.

6 kg/1000 l vody/ha, 

0,6 % (60 g/10 l vody/100 m2)

OD 3

Vedľajšia účinnosť

(na skoré infekcie)

Vedľajšia účinnosť

(na skoré infekcie)

KUPRIKOL 50 
84 % oxychlorid medi

Xn,N|Vč3|– Agrofert

Jabloň 0,5–1 kg/1000 l vody/ha, 

0,05–0,1 %

Hruška 1–2 kg/1000 l vody/ha, 

0,1–0,2 %

MANCOSAN 80 WP   
800 g mancozeb

Xi,N|Vč3|I  Dow AgroSciences

3–4,5 kg/ha, 0,3–0,45% 

(30–45 g/10 l vody/100 m2)

OD 21

(NR) 3–4,5 kg/ha, 0,3–0,45% 

(30–45 g/10 l vody/100 m2)

OD 22

MERPAN 80 WDG 
800 g captan

Xn,N|Vč3|– Agrovita

Po zrážkach 

(nad 20 mm) opakovať

2 kg/1000 l vody/ha, 0,2–0,3% 

OD 35

TM + 0,25 - 0,5 L Agrovital

2 kg/1000 l vody/ha, 0,2–0,3% 

OD 35

TM + 0,25 - 0,5 L Agrovital

MYTHOS 30 SC 
300 g pyrimethanil

–|Vč3|– BASF

2 hod.

0,7–1 l/ha, 0,07–0,1% 

(7,0–10 ml/10 l vody/100 m2)

OD 28

(NR) 0,7–1 l/ha, 0,07–0,1% 

(7,0–10 ml/10 l vody/100 m2)

OD 28
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Poznámka
Kôrové nekrózy

Pseudomonas  spp.

Rakovina

Nectria galligena

Hrdza hrušková

Gymnosporangium sabinae
Skládkové choroby

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

• Lokálne systémový fungicíd (DMI fungicíd)

• Miešateľný s insekticídmi vo formuláciách WP, WG, SC

• biologický suspenzný antibakteriálny koncentrát, špecialista na spálu jadrovín

• prípravok aplikujte do otvorených kvetov

• počas sezóny urobte max. 2–4 aplikácie, v rastovej fáze BBCH 61–69

• 1. aplikácia v štádiu 10 % otvorených kvetov

• 2. aplikácia v štádiu 40 % otvorených kvetov

• 3. aplikácia v štádiu 70 % otvorených kvetov

• 4. aplikácia v štádiu 90 % otvorených kvetov

Vedľajšia 

účinnosť
• Kontaktný fungicíd (zlúčeniny na báze Cu)

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd 

• TM 0,3 kg DELAN 700 WDG + 0,2 kg DISCUS (od št. ružového púčiku)

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

• Lokálne systémový fungicíd (strobilurín)

• Vedľajšia účinnosť na skládkové choroby

Čiastočná vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť
• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty)

• Systémový fungicíd (DMI fungicíd)

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd (guanidiny)

• Vhodný fungicíd pre aplikácie pred kvetom, účinnosť už od 6 °C, možné aplikovať na mokrý list.

• Eradikačná účinnosť

• Kontaktný fungicíd (ftalimidy) s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd na báze hydroxidu Cu, odolnosť voči zmyvu dažďom alebo závlahou 

• Fungicídny a baktericídny účinok

Vedľajšia 

účinnosť

• Systémový fungicíd (pyrimidín, IBS)

• Výrazná účinnosť na moníliovú hnilobu v priebehu kvitnutia

•  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

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra)

• Vedľajšia akaricídna účinnosť

• Neaplikovať za teploty nad 25 °C

Vedľajšia 

účinnosť
• Kontaktný fungicíd (zlúčeniny na báze Cu)

Čiastočná vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť
• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty)

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dikarboximidy)

• TM Domark 10 EC, Discus, Punch 10 EW, Topas 100 EC, Zato 50 WG

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd (pyrimidiny, IBS)

• Čiastočná systémová účinnosť, fumigačný účinok

• Účinnosť od 5 °C
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Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Odolnosť proti 

zmyvu dažďom

Použitie proti chorobe, dávkovanie, ochranná lehota dni, poznámka
(pokiaľ nie je uvedené inak, sa koncentrácia vzťahuje na 1000 l postrekovej kvapaliny/ha, pri dávke vody vyššej ako 1000 l/ha úmerne zvýšte ha dávku prípravku)

Bakteriálna spála ružovitých 

Erwinia amylovora

Múčnatka jablone

Podosphaera leucotricha

Chrastavitosť jabloní

Venturia inaequalis

Chrastavitosť hrušiek

Venturia pirina

POLYRAM WG  
70 % metiram

Xi,N|Vč3|– BASF

2 hod.

2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2)

OD 21

(NR) 2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2)

OD 21

PUNCH 10 EW  
100 g fl usilazole

T,N|N|IV Arysta

4 hod.

0,45 l/ha, 0,045% 

OD 35

V intervale 10–14 dní 

0,3 l/ha, 0,03% 

OD 35

(NR) 0,3 l/ha, 0,03% 

OD 35

SHAVIT F 71,5 WP  
700 g folpet + 15 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Agrovita

Vedľajšia 

účinnosť

2 kg/ha, 0,2 % 

(20 g/10 l vody/100 m2)

OD 14

SYLLIT 65  
65 % dodine

Xn,N|Vč3|– Arysta

2 hod.
Vedľajšia 

účinnosť

0,75–1,125 kg/ha, 0,075–0,1% 

(7,5–12,5 g/10 l vody/100 m2)

OD 21

(NR) 0,75–1,125 kg/ha, 0,075–0,1% 

(7,5–12,5 g/10 l vody/100 m2)

OD 21

TALENT  
200 g myclobutanil

Xn,N|Vč3|– Dow AgroSciences

1 hod.

0,3 l/ha, 0,03 % 

(3 ml/10 l vody/100 m2)

OD 14

0,45 l/ha, 0,045% 

(4,5 ml/10 l vody/100 m2)

OD 14

(NR) 0,45 l/ha, 0,045% 

(4,5 ml/10 l vody/100 m2)

OD 14

TERCEL 
120 g dithianon + 40 g pyraclostrobin

Xn,N|Vč3|– BASF

2 hod.

(NR) 2,5 kg/ha, 0,25% 

(25 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

2,5 kg/ha, 0,25% 

(25 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

(NR) 2,5 kg/ha, 0,25% 

(25 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

THIOVIT JET  
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta

6 kg/1000 l vody/ha, 0,6 % 

(60 g/10 l vody/100 m2)

OD 3

Vedľajšia účinnosť

(na skoré infekcie)

Vedľajšia účinnosť

(na skoré infekcie)

TOPAS 100 EC  
100 g penconazole

Xi,N|Vč3|III Syngenta

4 hod.

0,45 l/ha, 0,045% 

(4,5 ml/10 l vody/100 m2)

OD 35

0,45 l/ha, 0,045%  

(4,5 ml/10 l vody/100 m2)

OD 35

TM + captan, mancozeb

(NR) 0,45 l/ha, 0,045%  

(4,5 ml/10 l vody/100 m2)

OD 35

TM + captan, mancozeb

ZATO 50 WG  
500 g trifl oxystrobin

Xi,N|Vč3|– Bayer

2 hod.

0,15 kg/300–1000 l vody/ha, 

0,015% (1,5 g/10 l vody/100 m2) 

OD 14

0,15 kg/300–1000 l vody/ha, 

0,015% (1,5 g/10 l vody/100 m2) 

OD 14

(NR) 0,15 kg/300–1000 l vody/ha, 

0,015% (1,5 g/10 l vody/100 m2) 

OD 14

Vinič - fungicídy
Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Toxicita 
Typhlodromus pyri

(zdroj Biocont Laboratory, 

Biola ZD Chelčice)

Poznámka 

k integrovanej 

produkcií 
(IP) viniča

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)

Biela hniloba

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová (oidium)

Uncinula necator

Pleseň viničová (peronospóra)

Plasmopara viticola

ACROBAT MZ
90 g dimethomorph 

+ 600 g mancozeb

Xi,N|VČ3|– BASF

obmedzene použiteľný*

Prípravok nie je zahrnutý 

do zoznamu povolených 

prípravkov pre IP

2,5 kg/ha, 0,25% 

(25 g/10 l vody/100 m2)

OD 28

ALIETTE BORDEAUX  
250 g fosetyl-Al 

+ 250 g oxychlorid medi

Xi,N|Vč3|– Bayer

použiteľný
(25 % Cu)

do 2 kg Cu/ha

4 kg/ha, 0,4% (40 g/10 l vody/100 m2)

OD 35 

BUMPER 25 EC  
250 g propiconazole

N|Vč3|– Agrovita

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,2 l/ha, 0,02 %

OD 35

CABRIO TOP 
50 g  pyraclostrobin 

+ 550 g metiram

Xn,NIVč3I– BASF

obmedzene použiteľný* max. 2× (ekotoxicita) Vedľajšia účinnosť
0,2%, 2,0 kg/ha

OD 35

0,2%, 2 kg/ha

OD 35

Od zač. kvitnutia do uzatvárania strapcov
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Poznámka
Kôrové nekrózy

Pseudomonas  spp.

Rakovina

Nectria galligena

Hrdza hrušková

Gymnosporangium sabinae
Skládkové choroby

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamáty)

• Z hrušiek citlivá odroda Konference

Vedľajšia 

účinnosť

• Systémový fungicíd (DMI fungicíd)

• TM Dithane DG NEO-TEC

• Kontaktný aj systémový účinok

Vedľajšia 

účinnosť

• Kontaktný fungicíd (guanidiny)

• Vhodný fungicíd pre aplikácie pred kvetom, účinnosť už od 6 °C, možné aplikovať na mokrý list.

• Eradikačná účinnosť

• TM Domark 10 EC, Punch 10 EW, Topas 100 EC

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd)

• Odstup dažďa 1 hod.

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

• Kombinácia strobilurínu a dithianonu

• Dĺžka účinku 10 - 12 dní, pri silnom infekčnom tlaku 7–10 dní

• Výborný green efekt

• Max. 2x, preventívne

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra)

• Vedľajšia akaricídna účinnosť

• Neaplikovať za teploty nad 25 °C

Vedľajšia 

účinnosť
• Systémový fungicíd (DMI fungicíd)

Vedľajšia 

účinnosť

Vedľajšia 

účinnosť

• Kvázi systémový fungicíd (strobilurín)

• Výborná účinnosť proti chrastavitosti

• Protirezistentná stratégia: vždy kombinovať s kontaktným fungicídom (Merpan)

• Miešateľný s insekticídmi

Poznámky (skupina úč. l.)

Pleseň sivá (botrytida)

Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča

Phomopsis viticola

Červená spála viniča

Pseudopeziza tracheiphila

• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (morfolíny + dithiokarbamáty)

• Kuratívne pôsobenie 3–4 dni, antisporulační účinok

• Odstup dažďa 2 hod.

• TM fungicídy, insekticídy

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. Dávka vody na 1 ha 300–1000 l. 

•  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

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd)

• vhodné kombinovať s prípravkami na báze síry alebo s KARATHANE LC

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.
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Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Toxicita 
Typhlodromus pyri

(zdroj Biocont Laboratory, 

Biola ZD Chelčice)

Poznámka 

k integrovanej 

produkcií 
(IP) viniča

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)

Biela hniloba

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová (oidium)

Uncinula necator

Pleseň viničová (peronospóra)

Plasmopara viticola

CANTUS 
500 g boscalid

NIVč3I– BASF

použiteľný max. 2× (rezistencia) Vedľajšia účinnosť

COLLIS
200 g boscalid 

+ 100 kresoxim-methyl

Xn,NIVč3I– BASF

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,4 l/ha, 0,04% (4 g/10 l vody/100 m2)

OD 28
Vedľajšia účinnosť

CUPROCAFFARO
50 % oxychlorid Cu 

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

použiteľný
(52,1 % Cu)

do 2 kg Cu/ha

3–5 kg/ha, 0,4–0,5% 

(1000 l vody/ha)

OD 7 stolové  

OD 35 na víno

CUPROCAFFARO MICRO
652 g oxychlorid medi, 

t.j. 375 g elementárnej medi/kg

N|Vč3|– Agro Aliance

použiteľný do 2 kg Cu/ha
3,5 kg, 0,35%

OD 14

CUPROXAT SC  
345 g síran meďnatý zásaditý

N|Vč3|– F&N Agro 

použiteľný
(19 % Cu)

do 2 kg Cu/ha

5 l/ha, 0,5% (50 ml/10 l vody/100 m2)

OD 7 stolové

OD 35 na víno

CURZATE GOLD
45 g cymoxanil + 680 g mancozeb

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV servis)

obmedzene použiteľný*

max. 2× (ekotoxicita), 

v prípade použitia 

dravého roztoča 2 roky 

zákaz použitia

2,5 kg/ha, 0,25%

OD 42

DELAN 700 WDG
700 g dithianon

Xn,N|Vč3|– BASF

použiteľný
0,5 kg/ha, 0,05%

OD 21

DISCUS 
500 g kresoxim-methyl

Xn,N|Vč3|– BASF

použiteľný max. 3× (rezistencia)

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

DITHANE DG NEOTEC  
75 % 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

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

DOMARK 10 EC  
100 g tetraconazole

Xn,N|Vč3|– Agro Aliance

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,25 l/ha

OD 35

ECLAIR 49 WG
25% trifl oxystrobin 

+ 24 % cymoxanil

Xi,N|Vč3|– Bayer

max. 3× (rezistencia)
0,5 kg (0,05%)

OD 35 

0,5 kg (0,05%)

OD 35 

FALCON 460 EC  
250 g spiroxamine 

+ 167 g tebuconazole 

+ 43 g triadimenol

C,N|Vč3|– Bayer

použiteľný
max. 3× (ekotoxicita, 

rezistencia)

0,3 l/300–1000 l vody/ha, 

0,03 % (3 ml/10 l vody/100 m2)

OD 28

FANTIC F 
37,5 g benalaxyl + 440 g folpet

Xn,NIVč3I– Agro Aliance

použiteľný Vedľajšia účinnosť
2 kg/ha, 0,2% (20g/10 l vody/100 m2)

OD 42

FLOWBRIX
670 g oxychlorid meďnatý, 

t.j. 380 g elementárnej medi/l

NIVč3I– Agrovita

použiteľný do 2 kg Cu/ha
2,5 kg, 0,25%

OD 21

FOLPAN 80 WDG 
80 % folpet

Xn,N|Vč3|– Agrovita

použiteľný

2 kg/ha, 0,2% (20 g/10 l vody/100 m2)

OD 35 na víno, OD 14 na víno

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 na víno

TM 0,2 % + 0,5 l Agrovital

FORUM FP
113 g dimethomorph + 600 g folpet

Xn,N|Vč3|– BASF

použiteľný
2 kg/ha, 0,2% (20 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

FUNGURAN
50 % hydroxid meďnatý

N|–|– Arysta

použiteľný
(50 % Cu)

do 2 kg Cu/ha

4 kg/ha, 0,4%, 1000 l vody/ha  

OD 7 stolové 

OD 35 na víno 



Manuál

Agromanuál • Regionálna príloha • Apríl 2009 19

Poznámky (skupina úč. l.)

Pleseň sivá (botrytida)

Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča

Phomopsis viticola

Červená spála viniča

Pseudopeziza tracheiphila

1,2 kg/ha, 0,12% 

(1000 l vody na ha)

OD 35

• Systémový fungicíd s translaminárnym účinkom (karboxamidy)

Vedľajšia účinnosť • Systémový fungicíd s translaminárnym účinkom (karboxamidy + strobiluríny)

3–5 kg/ha, 0,4–0,5% 

(1000 l vody/ha)

OD 7 stolové  

OD 35 na víno

• Kontaktný fungicíd (meď)

• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

• Kontaktný fungicíd (meď)

• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

Vedľajšia účinnosť
• Kontaktný fungicíd (meď)

• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

• Lokálne systémový + kontaktný fungicíd (acetamid + dithiokarbamát)

• Nová granulovaná formulácia

• Kuratívna účinnosť 3–4 dni 

• Kontaktný organický fungicíd (chinóny)

• Používa sa preventívne, TM s Kumulusom na rozšírenie účinku proti múčnatke

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

• Lokálne systémový fungicíd (strobilurín)

•  Zásadne preventívna aplikácia. Preventívna 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.

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.

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.

• Systémový fungicíd (DMI fungicíd)

• Preventívna aplikácia

• Mezostémický, lokálne systémový fungicíd (strobiluríny + acetamidy)

• 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

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Čiastočne systémový, hĺbkový fungicíd (ftalimidy + fenylamidy)

• Čiastočný účinok proti botrytíde a bielej hnilobe

• Kontaktný fungicíd (meď)

• Kladný vlpyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (ftalimidy)

• Vhodný do kombinacií. Nepoužívať na záverečné postreky - ukončiť aplikáciu pred uzatváraním strapcov.

• TM Bumper 25 EC, Discus, Zato

Vedľajšia účinnosť
• Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom (morfolíny + ftalimidy)

• Vynikajúci kuratívny účinok na peronospóru, vedľajší účinok na botrytídu

• Kontaktný fungicíd (meď)

• Odolnosť voči zmyvu dažďom alebo závlahou

• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.
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Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Toxicita 
Typhlodromus pyri

(zdroj Biocont Laboratory, 

Biola ZD Chelčice)

Poznámka 

k integrovanej 

produkcií 
(IP) viniča

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)

Biela hniloba

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová (oidium)

Uncinula necator

Pleseň viničová (peronospóra)

Plasmopara viticola

GALBEN F
80 g benalaxyl + 440 g folpet

Xn|Vč3|– Agro Aliance

použiteľný Vedľajšia účinnosť
2,5 kg/ha, 0,25% 

(25 g/10 l vody/100 m2)

HORIZON 250 EW
250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|IV Bayer

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,4 l/1000 l vody/ha, 0,04 %

OD 28

CHAMPION 50 WP  
50 % hydroxid meďnatý

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 

IQ-CRYSTAL  
250 g quinoxyfen 

Xi,N|Vč3|– Dow AgroSciences

použiteľný

0,15–0,2 l/1000 l vody/ha, 

0,015–0,02 % 

(1,5–2 ml/10 l vody/100 m2)

OD 42 

KARATHANE LC  
350 g dinocap

T,N|Vč3|II Dow AgroSciences

použiteľný max. 1× (ekotoxicita)
0,5 kg/ha, 0,05%

OD 35

KOCIDE 2000
53,8 % hydroxid meďnatý

Xn,N|Vč3|– Chemtura

použiteľný

(35 % Cu)

do 2 kg Cu/ha

3 kg/ha

OD 7 stolové 

OD 35 na víno

KUMULUS WG  
800 g síra

–|Vč3|– BASF

použiteľný max. 4× (ekotoxicita)
4–6 kg/1000 l vody/ha, 0,4–0,6 % 

(40–60 g/10 l vody/100 m2)

KUPRIKOL 50 
840 g oxychlorid medi

Xn|Vč3|– Agrofert

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 

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

2–3 kg/ha, 0,2–0,3% 

(20–30 g/10 l vody/100 m2)

OD 42

MELODY COMBI 43,5 WP  
60 g iprovalicarb + 375 g folpet

Xn,N|Vč3|– Bayer

použiteľný max. 3× (rezistencia) Vedľajšia účinnosť
2,5 kg/ha, 0,25 %

OD 35

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

3 kg/ha, 0,3% (30 g/10 l vody/100 m2)

OD 42

MYTHOS 30 SC  
300 g pyrimethanil

–|Vč3|– BASF

použiteľný max. 1× (rezistencia) Vedľajšia účinnosť

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

ORNAMENT 250 EW
250 g tebuconazole

Xn,N|Vč3|IV Agro Aliance

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,4 l/1000 l vody/ha, 0,04 %

OD 28

PERGADO F  
5 % mandipropamid + 40 % folpet

Xn,NIVč3I– Syngenta

použiteľný max. 3× 

2,5 kg/ha, 0,25% 

(25 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

POLYRAM WG  
70 % metiram

Xi,N|Vč3|– BASF

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
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Poznámky (skupina úč. l.)

Pleseň sivá (botrytida)

Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča

Phomopsis viticola

Červená spála viniča

Pseudopeziza tracheiphila

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť
• Čiastočne systémový, hĺbkový fungicíd (ftalimidy + fenylamidy)

• Čiastočný účinok proti botrytíde a bielej hnilobe

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI)

• TM insekticídy, listové hnojivá

Vedľajšia účinnosť

• Kontaktný fungicíd (meď)

• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva

• Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia

• Lokálne systémový, hĺbkový (chinolíny)

• Možno miešať s fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami

• Preventívne aplikácie

• Odstup dažďa 1 hod.

• Kontaktný fungicíd (dinitrifenyly)

•  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.

• Obmedzuje výskyt roztočcov.

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

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra)

•  Vhodný na prvé aplikácie, spoľahlivá účinnosť pri nižšom až strednom infekčnom tlaku, optimálna účin-

nosť 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.

Vedľajšia účinnosť
• Kontaktný fungicíd (meď)

• Kladný vplyv na vyzrievanie dreva. Vhodný pre záverečné 2–3 ošetrenia.

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.

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

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

• Systémový a kontaktný fungicíd (ethyl-fosfonáty + dithiokarbamáty)

•  Dobrá účinnosť proti čiernej škvrnitosti a červenej spále, silný vedľajší účinok proti botrytíde kvetov 

(alternatívne zaradenie v období pred kvetom až začiatkom kvitnutia)

• Obmedzuje výskyt roztočcov 

• 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.

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.

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.

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI)

• TM insekticídy, listové hnojivá

• Vynikajúci preventívny a čiastočný kuratívny účinok

• Vysoká odolnosť voči zmyvu

• Najvhodnejší termín aplikácie je od fázy veľkosti brokov BBCH 73 do fázy uzatvárania strapcov BBCH 77.

• Kontaktný fungicíd (dithiokarbamát)

• TM fungicídy, insekticídy

• Odstup dažďa 2 hod.
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Fungicíd
obsah účinnej látky v l (kg) prípravku

Obmedzenie

Človek|Včely|PHO Zástupca

Toxicita 
Typhlodromus pyri

(zdroj Biocont Laboratory, 

Biola ZD Chelčice)

Poznámka 

k integrovanej 

produkcií 
(IP) viniča

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)

Biela hniloba

Metasphaeria diplidiella

Múčnatka viničová (oidium)

Uncinula necator

Pleseň viničová (peronospóra)

Plasmopara viticola

PUNCH 10 EW  
100 g fl usilazole

T,N|N|– Arysta

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,3 l/ha, 0,03% 

OD 35

QUADRIS  MAX
93,5 g azoxystrobin + 500 g folpet

Xn,N|Vč3|– Syngenta

použiteľný max. 3× (rezistencia)
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 

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

Vedľajšia účinnosť Vedľajšia účinnosť

2,5 kg, 0,25% (300–1000 l vody/ha)

Preventívna aplikácia

OD 42

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP  
2,5 % metalaxyl-M + 40 % 

oxychlorid medi

–|N|– Syngenta

použiteľný
(40 % Cu)

do 2 kg Cu/ha

3,5–4 kg/300–1000 l vody/ha, 

0,35–0,4% (35–40 g/10 l vody/100 m2)

OD 35

SHAVIT F 71,5 WP 
700 g folpet + 15 g triadimenol

Xn,N|Vč3|– Agrovita

použiteľný max. 3× (rezistencia) Vedľajšia účinnosť
2 kg/ha, 0,2 %

OD 35

2 kg/ha, 0,2 %

OD 35

SWITCH 62,5 WG 
375 g cyprodinil + 250 g fl udioxonil

N|Vč3|– Syngenta

použiteľný max. 1× (rezistencia)

TALENT
200 g myclobutanil

Xn|Vč3|– Dow AgroSciences

použiteľný max. 3× (rezistencia)
0,15 l/ha, 0,015 %

OD 14

TANOS 50 WG
250 g cymoxanil 

+ 250 g famoxadone

Xn,N|Vč3|– Du Pont (MV servis)

použiteľný max. 2× (rezistencia)
0,4 kg/300–100 l vody/ha, 0,04 %

OD 28

TELDOR 500 SC   
500 g fenhexamid

N|Vč3|– Bayer

použiteľný max. 2× (rezistencia)

THIOVIT JET 
800 g síra

–|Vč3|– Syngenta

použiteľný max. 4× (ekotoxicita)

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

TOPAS 100 EC  
100 g penconazole

Xi,N|Vč3|III Syngenta

použiteľný max. 3× (rezistencia)

0,25 l/ha, 0,025% 

(2,5 ml/10 l vody/100 m2)

OD 35

TOPSIN 500 SC 
500 g thiophanate-methyl

Xn,N|Vč3|– Sumi Agro

použiteľný

1,2 l/ha, 0,12 %

OD 7 stolové

OD 35 na víno

TRICHOMIL
1 x 10.8 Trichoderma harzianum 

–|Vč3|– Biomo

použiteľný bez obmedzenia

ZATO 50 WG   
500 g trifl oxystrobin

Xi,N|Vč3|– Bayer

použiteľný max. 3× (rezistencia) 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
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Poznámky (skupina úč. l.)

Pleseň sivá (botrytida)

Botryotinia fuckeliana

Čierna škvrnitosť viniča

Phomopsis viticola

Červená spála viniča

Pseudopeziza tracheiphila

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd)

• Vhodné kombinovať s prípravkami na báze síry alebo s KARATHANE LC

• Odstup dažďa 3 hod.

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.

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

• Systémový + kontaktný fungicíd (fenylamidy + meď) 

• Preventívna účinnosť 10–14 dní. Kuratívna účinnosť- nie v oblastiach s výskytom rezistentných kmeňov. 

Vedľajšia účinnosť • Kontaktný aj systémový účinok (ftalimidy + triazoly, DMI)

0,8–1 kg (0,08–0,1 %)

OD 35
• Systémový fungicíd (pyrimidiny + pyrroly)

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd)

• Odstup dažďa 1 hod.

• Lokálne systémový + kontaktný (acetamid + oxazolidine)

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.

• Kontaktný fungicíd (jednoduchá síra)

•  Vhodný na prvé aplikácie, spoľahlivá účinnosť pri nižšom až strednom infekčnom tlaku, optimálna účin-

nosť 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.

• Systémový fungicíd (triazoly, DMI fungicíd)

• Preventívny a kuratívny účinok

• Odstup dažďa 4 hod.

Vedľajšia účinnosť
• Systémový fungicíd (benzimidazol)

• Preventívny a kuratívny účinok

2 kg/ha, 0,2%, 800–1000 l vody/ha

+ zmáčadlo

OD 35

• Biologický prípravok

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.
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Ochrana

Hubové ochorenia slnečnice sa každoročne 

podpisujú rôznou výškou na stratách úrody 

slnečnice v  závislosti od agroekologických 

podmienok. Znižovanie výskytu hubových 

chorôb patrí k  základným prvkom, ktorým 

je možné zabezpečiť dosiahnutie vysokých 

a stabilných úrod v požadovanej kvalite na-

žiek. Z  tohto dôvodu nedostatočná alebo 

chýbajúca fungicídna ochrana môže viesť 

k nekontrolovanému až masívnemu rozšíre-

niu chorôb v poraste slnečnice. V dôsledku 

infekcie rastliny slnečnice vädnú, núdzovo 

dozrievajú, zasychajú, predčasne sa ukončuje 

vývoj a tvorba nažiek. Pestovateľ preto musí 

každoročne riešiť dilemu či zvýšiť množstvo 

vstupov do porastov slnečnice a fungicídnym 

ošetrením znížiť riziko infekcie rastlín a  roz-

šírenia ochorenia v  poraste, alebo porasty 

neošetriť a riskovať výrazné zníženie úrod, čo 

v konečnom dôsledku môže znamenať eko-

nomickú stratu. Nie v každom roku musí pes-

tovanie slnečnice bez použitia fungicídnych 

ošetrení znamenať výrazné straty na úrode. 

Dôležitým faktorom, ktorý rozhoduje o eko-

nomike používania fungicídnych prípravkov 

je vhodnosť agroekologických a poveternost-

ných podmienok pre rozvoj patogéna.

Bielu hnilobu slnečnice spôsobuje huba 

Sclerotinia sclerotiorum. Tento patogén môže 

spôsobovať rôzne typy infekcií slnečnice 

a prejavovať sa rôznymi symptómami. Môže 

infi kovať spodnú časť stonky, spôsobovať jej 

hnilobu a  vädnutie celej rastliny. Patogén 

môže tiež spôsobiť hnilobu strednej časti 

stonky v neskorších rastových fázach aj hni-

lobu úborov na dozrievajúcich rastlinách 

slnečnice. Symptómy ochorenia sa môžu ob-

javiť vo všetkých rastových fázach, počas 

celej vegetačnej doby. Práve od aktuálnych 

poveternostných podmienok závisí rozvoj 

patogéna, jeho rozšírenie a následne aj typ 

infekcie. Vhodné podmienky sú dôležité pre 

rozvoj huby Sclerotinia sclerotiorum a patria 

k základným faktorom, ktoré sú potrebné ku 

vzniku choroby a určujú jej špecifi ckosť.

Sclerotinia sclerotiorum prežíva vo forme skle-

rócií a  mycélia v  pôde alebo vo zvyškoch 

napadnutých rastlín. Keď sa korene slneč-

nice dostanú do styku so skleróciami, tieto 

vyklíčia, infi kujú a poškodzujú korene rast-

liny. Potom huba prerastá do stonky a  rast-

lina postupne vädne a odumiera. Rozšírenie 

patogéna z jednej rastliny na ďalšiu v riadku 

umožňuje kontakt medzi koreňmi susedných 

rastlín. Skleróciá tvoriace sa vo vnútri napad-

nutých stoniek, koreňov odumretých rastlín 

a úborov prežívajú v pôde aj niekoľko rokov.

Hniloba spodnej časti stonky sa vyskytuje na 

pôdach zamorených skleróciami huby S. scle-

rotiorum. Infi kované rastliny obyčajne vädnú 

a odumierajú ešte pred vytváraním úborov. 

Charakteristickým symptómom tohto ocho-

renia je vädnutie napadnutých rastlín. Väd-

nutie rastlín sa často prvýkrát pozoruje už 

pred kvitnutím slnečnice.

Hniloba strednej časti stonky býva často po-

zorovaná vo vrchnej časti stonky v čase kvit-

nutia. Prvé symptómy sa objavujú v podobe 

svetlohnedých, vodnatých škvŕn, ktoré sa po-

Fungicídna ochrana slnečnice proti 
bielej (sklerotíniovej) hnilobe
Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V súčasnom období, najmä v čase hos-
podárskej krízy, budú pestovatelia stá-
le viac prehodnocovať používanie pes-
ticídov nielen pri pestovaní slnečnice, 
ale aj ostatných poľnohospodárskych 
plodín. Rentabilita pestovania slneč-
nice závisí aj od množstva vykonaných 
operácií a vstupov do porastov. K eko-
nomicky významným vstupom patrí 
aj používanie fungicídnych prípravkov 
proti dôležitým chorobám slnečnice.

Tab. 1: Prehľad fungicídnych prípravkov proti patogénnym činiteľom 
slnečnice ročnej uvedených v zozname registrovaných prípravkov 
na ochranu rastlín pre rok 2009

Prípravok Účinná látka Škodlivý činiteľ Dávka na ha

Amistar azoxystrobin Biela hniloba 1,0 l

Amistar Xtra azoxystrobin + cyproconazole Biela hniloba, sivá škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá 0,75 l

Collis boscalid + kresoxim-methyl Biela hniloba 0,4 l

Tanos 50WG cymoxanil + famoxadone Biela hniloba 0,4–0,6 kg

Discus kresoxim-methyl Biela hniloba 0,2 kg

Bumper super prochloraz + propiconazol
Biela hniloba, sivá škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá, 

alternáriová škvrnitosť slnečnice
1,0 l

Zamir 40 EW Tebuconazole + prochloraz Biela hniloba 1,0 l

Topsin 500 SC tiophanate-methyl Biela hniloba 2,0 l

Sfera 267,5 trifl oxystrobin + cyproconazole Biela hniloba, alternáriová škvrnitosť slnečnice 0,6–0,8 l

Sfera 535 SC trifl oxystrobin + cyproconazole Biela hniloba, alternáriová škvrnitosť slnečnice 0,4 l

Obr. 1: Symptómy vädnutie slnečnice v rastovej fáze 10–16 listov zapríčinené hubou Sclerotinia 

sclerotiorum
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stupne zväčšujú po celom obvode napadnu-

tých stoniek. Stonky bývajú v týchto miestach 

zúžené a pletivá nad napadnutým miestom 

vädnú a odumierajú. Na napadnutých ston-

kách a aj vo vnútri stoniek sa môže vytvárať 

husté, biele mycélium a čierne skleróciá. Na-

padnuté pletivá postupne blednú a trhajú sa.

Hnilobu úborov spôsobujú vetrom prenáša-

né askospóry tejto huby. Prvými symptóma-

mi sú vodnaté, hnedé škvrny, ktoré sa vysky-

tujú na spodnej strane úborov. Huba môže 

zničiť celú napadnutú časť úboru a  vrstva, 

v ktorej sa tvoria semená odumiera. Ostáva 

len vyblednutá, mriežkovitá kostra, v ktorej 

sa nachádzajú veľké skleróciá. Tieto vybled-

nuté, skeletonizované úbory sú v porastoch 

veľmi dobre viditeľné. Počas zberu sa infi -

kované úbory často rozdrvia a všetky zvyš-

né semená vypadávajú. Semená obyčajne 

nebývajú napadnuté, ale mnohé z  nich sú 

prázdne. Veľké skleróciá na úboroch môžu 

dosahovať v priemere 12 mm, i viac a mnohé 

sú zberané spolu so semenami. Prítomnosť 

sklerócií v  semenách slnečnice upozorňuje 

na infekciu úborov hubou S. sclerotiorum.

Slnečnica je na vznik infekcie veľmi citlivá 

najmä v rastovej fáze kvitnutia. Ak sú tomto 

období vyššie úhrny zrážok môže byť riziko 

askospórových infekcií veľmi vysoké. Prá-

ve v  minulom roku v  mnohých oblastiach 

Slovenska prišlo ku koincidencii všetkých 

týchto faktorov, ktoré zapríčinili častý vý-

skyt askospórovej infekcie a spôsobili vyso-

ký stupeň poškodenia vrchných častí rastlín 

a úborov. Vysoké úhrny zrážok v mesiaci júli, 

v roku 2008, boli v niektorých oblastiach až 

trojnásobne vyššie ako napríklad v roku 2007. 

Preto v minulom roku bolo použitie fungicíd-

nych prípravkov nevyhnutné, aby sa zabrá-

nilo ešte väčšiemu rozšíreniu bielej hniloby.

Väčšina pestovateľov ošetruje porasty slneč-

nice rôznymi fungicídnymi prípravkami mi-

nimálne raz za vegetačné obdobie. Všetky 

fungicídy, ktoré sú uvedené v zozname regis-

trovaných prípravkov na ochranu rastlín pre 

rok 2009 majú deklarovanú účinnosť proti 

bielej hnilobe na slnečnici (tab. 1).

Z  hľadiska dobrej účinnosti používaného 

fungicídneho prípravku je veľmi dôležitý aj 

termín jeho aplikácie. Proti bielej hnilobe sa 

odporúča porasty slnečnice ošetriť prvýkrát 

vo fáze 10–16 listov a potom v rastovej fáze 

na začiatku kvitnutia. V  podmienkach Slo-

venska, v závislosti od termínu sejby a špe-

cifi ckých agroekologických podmienok, pri-

padá termín prvého ošetrenia na obdobie 

konca mája a začiatku júna. V minulom roku, 

kvôli vyššiemu úhrnu zrážok na začiatku ve-

getačnej doby, bol veľmi dôležitý práve ten-

to termín aplikácie fungicídu. Skorý termín 

aplikácie fungicídu (vo fáze 8–10 listov) môže 

čiastočne zabrániť vzniku myceliárnej infek-

cie koreňov slnečnice a skorým askospóro-

vým infekciám patogéna. Túto skutočnosť 

sme potvrdili pri kontrole zdravotného stavu 

porastov slnečnice koncom júna, kedy v po-

rastoch, ktoré boli fungicídne ošetrené, bol 

výskyt bielej hniloby slnečnice o  polovicu 

nižší, v porovnaní s neošetreným variantom.

Druhý termín aplikácie fungicídov, najmä 

proti bielej hnilobe úborov slnečnice, sa od-

porúča urobiť na začiatku kvitnutia. V  tom-

to období sú rastliny slnečnice náchylné ku 

vzniku askospórových infekcií huby Scleroti-

nia sclerotiorum. Ošetrenie porastov slnečni-

ce v rastovej fáze na začiatku kvitnutia v roku 

2008 zabránilo vzniku a rozvoju infekcie rast-

lín, týmto patogénom, ktorého vývoj podpo-

rilo veľké množstvo zrážok počas leta.

Je otázne či ošetrenie rastlín na začiatku kvit-

nutia dokážu zabrániť aj neskoršej infekcii 

úborov slnečnice, po odkvitnutí. Fungicídny 

prípravok, za optimálnych podmienok, môže 

chrániť tvoriace sa úbory slnečnice pred vzni-

kom infekcie okolo 30 dní. V prípade, ak by 

boli vhodné podmienky pre infekciu úborov 

slnečnice koncom leta a porasty boli ošetrené 

na začiatku kvitnutia, účinok proti neskorším 

infekciám nemusí byť dostatočný. Aby sa do-

siahla dostatočná ochrana úborov slnečnice 

proti bielej hnilobe odporúča sa v niektorých 

prípadoch použiť dve ošetrenia, jeden na za-

čiatku kvitnutia a druhý na konci kvitnutia.

Od samotných pestovateľov záleží ktoré ter-

míny ošetrenia proti bielej hnilobe si zvolia. 

Vo väčšine prípadov býva výskyt bielej hni-

loby v prvej polovici vegetačnej doby nízky 

a prvé fungicídne ošetrenie proti tejto choro-

be býva ekonomicky neefektívne. Vegetačný 

rok 2008 však ukázal, že riziko neošetrenia 

porastov slnečnice v niektorých prípadoch 

môže byť veľmi vysoké.

�

Obr. 4: Biela hniloba úboru slnečnice

Obr. 2: Odumretie vrchnej časti rastliny ako dô-

sledok askospórovej infekcie strednej časti stonky

Obr. 3: Silne napadnutý porast so symptómy 

bielej hniloby na stonkách slnečnice
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Drôtovce
Larvy kováčikov (Elateridae), drôtovce poško-

dzujú podzemné časti rastlín: naklíčené osivo, 

korene a podzemné časti stonky, prenikajú 

do nich celým telom alebo len čiastkou tela. 

Konzumujú iba stravu v  tekutej forme, pre-

to musia rozžuvať a pomliagať väčšie množ-

stvo potravy ako potrebujú. Z toho dôvodu 

sú veľmi pažravé a uprednostňujú mladé časti 

rastlín ktoré obsahujú veľa vody a vyhýbajú 

sa starším častiam rastlín. Drôtovce sú najne-

bezpečnejšie pre naklíčené osivo a vzchádza-

júcu mladú rastlinu. Ak sú napadnuté rastliny 

v týchto vývojových fázach bývajú často úpl-

ne zničené a vytvárajú sa v poraste menšie či 

väčšie miesta bez rastlín alebo s malým poč-

tom rastlín na jednotku plochy (ohniská). Kri-

tickým štádiom vo vývoji kukurice je obdobie 

od klíčenia po vytvorenie niekoľko listov, je to 

obdobie koniec apríla začiatok mája.

Kováčiky majú viacročný vývoj, trvá 3–5 rokov. 

Prezimujú v štádiu larvy okrem v poslednom 

roku vývoja keď prezimuje imágo. Výnimkou 

je druh Agriotes ustulatus (kováčik poľný) ktorý 

prezimuje vždy v štádiu larvy. Oplodnené sa-

mičky kladú vajíčka do pôdy ktorá je pod hus-

tou vegetáciou najmä na polia obilnín a ďate-

linovín. Rozmnožovaniu kováčikov vyhovuje 

pestovanie obilnín a ďatelinovín na veľkých 

plochách, opakovaná sejba obilnín a pesto-

vanie obilnín v monokultúre. Tiež im vyhovuje 

redukované obrábanie pôdy, prítomnosť bu-

rín (zaburinenosť) a aj intenzívne používanie 

insekticídov lebo okrem škodcov vyhubia aj 

ich prirodzených nepriateľov.

Z  abiotických faktorov najväčší vplyv na 

výskyt a  dynamiku populácie má vlhkosť 

pôdy. Vajíčka nakladené do suchej pôdy 

rýchlo strácajú vodu a podobne ako mladé 

larvy sa rýchlo vysušia a hynú.

Okrem abiotických faktorov na populá-

ciu drôtovcov značne vplývajú aj prírod-

ný nepriatelia. Z  prirodzených nepriate-

ľov najvýznamnejšie populáciu kováčikov 

ovplyvňujú rôzne druhy dravých chrobákov 

z čeľade bystruškovitých (Carabidae) a vtáky 

(vrany, bažanty). Populačnú hustotu škodcu 

výrazne znižujú aj entomopatogéne huby 

z rodu Metarrhizium, Beauveria a Tarichium.

Výraznejšie škody nastávajú keď je sejba 

v  skorých termínoch do chladnej pôdy, čo 

vplýva na zvýšené napadnutie koreňov mla-

dých rastlín drôtovcami. Preto treba na jed-

nom podniku najprv vysiať kukuricu na po-

zemkoch s najnižšou populačnou hustotou 

škodcu a nakoniec na plochách, kde je najviac 

lariev na m2. Tiež sú škody väčšie na poliach 

kde sú zle vykonané agrotechnické opatrenia.

Siatice
Siatice patria medzi motýle (Lepidoptera), 

konkrétne do čeľade morovité (Noctuidae). 

Sú to stredne veľké motýle, s charakteristic-

kou kresbou na predných krídlach, pozostá-

vajúcou zvyčajne z  troch škvŕn a priečnych 

pásikov. Húsenice siatic sú vážnymi škodcami 

v poľnohospodárstve. Mladé poškodzujú lis-

ty. Staršie húsenice sa počas dňa nachádzajú 

v  pôde a  v  noci poškodzujú stonky rastlín 

nad a pod povrchom pôdy, prípadne môžu 

poškodzovať aj spodné listy. Siatic je viacero 

druhov. Medzi najvýznamnejšie druhy u nás 

patria: siatica oziminová (Agrotis segetum), 

siatica výkričníková (Agrotis exclamationis), 

siatica ypsilonová (Agrotis ipsilon) a  siatica 

pšeničná (Euxoa tritici).

Siatica oziminová je hospodársky naj-

významnejší druh u nás. Rozpätie krídel mo-

týľa je 35–45 mm. Predné krídla sú hnedé až 

tmavohnedé. Škvrny na krídlach (okrúhle 

a obličkovité) sú ohraničené čiernou čiarou. 

Vyliahnuté larvy sivej farby sú matné, staršie, 

s rôznymi odtieňmi sivej farby sú lesklé. Do-

rastú do dĺžky 52 mm.

Prezimujúcim štádiom je dospelá húsenice 

10–50 cm pod povrchom pôdy. Kuklenie pre-

bieha v apríli. Dospelé jedince najintenzív-

nejšie lietajú koncom mája a začiatkom júna. 

Samičky kladú vajíčka jednotlivo alebo v ma-

lých skupinách na spodnú stranu listov rôz-

nych rastlín (vrátane burín). Z vajíčok sa o 5 až 

15 dní liahnu húsenice, ktoré spočiatku žijú na 

nadzemných častiach rastlín. Staršie húsenice 

sa cez deň ukrývajú v pôde. Vývoj húseníc je 

pomalý, trvá skoro dva mesiace. Húsenice sa 

vyskytujú v pôde od začiatku júna do polo-

Regulácia hlavných škodcov kukurice 
v prvej polovici vegetácie
Ing. Ján Tancik, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hospodársky najvýznamnejším škod-
com kukurice v čase klíčenia a vzchá-
dzania rastlín sú drôtovce, larvy ko-
váčikov (Elateridae). V  poslednom 
desaťročí sa tento okruch rozšíril 
o dva nové druhy: dlhánika kukurič-
ného a kukuričiara koreňového. Drô-
tovce poškodzujú podzemné časti 
rastlín kukurice a  najnebezpečnejší 
sú vo fáze klíčenia a vchádzania rast-
lín. Dlhánik kukuričný škodí v štádiu 
imága pohrýzaním nadzemných čas-
tí. Kukuričiar koreňoví poškodzuje 
podzemné časti rastlín kukurice ne-
skoršie, koncom jari začiatkom leta 
ale eventuálnu ochranu musíme vy-
konať už teraz, pred sejbou alebo 
v čase sejby. V tomto období rastliny 
kukurice poškodzujú aj larvy siatíc. Larva siatice
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vice júla. Húsenice druhej generácie začínajú 

škodiť od druhej polovici augusta.

Na premnoženie priaznivo vplýva teplé 

a  suché počasie na jar a  v  lete a  tiež dlhá, 

teplá a mierne vlhká jeseň. Rozmnožovaniu 

vyhovujú zaburinené porasty a strnisko.

Siatica oziminová je polyfág, ktorý sa živí na 

viac ako 150 druhoch rastlín. Škodí na mla-

dých porastoch obilnín, kukurice, cukro-

vej repy, zemiakov, slnečnice, tabaku, repke 

a  rôznej zelenine. Mladé húsenice vyžierajú 

na spodnej strane listov okienka, neskôr vy-

hrýzajú do listov otvory a po prvom zvliekaní 

obžierajú listy od okraja. Posledné vývojové 

štádiá húseníc spôsobujú najvýznamnejšie 

poškodenia - obžierajú podzemné časti rast-

lín, čo môže spôsobovať až ich odumieranie 

a zníženie počtu rastlín na jednotku plochy. 

Niekedy zapríčinia výpadok takmer celého 

porastu. Húsenice sú veľmi žravé - jedna 

môže zničiť za jeden deň až 10–15 mladých 

rastlín cukrovej repy.

Hospodársky významnejšia je prvá generá-

cia siatic. Húsenice škodia v druhej a tretej 

dekáde júna a v prvej dekáde júla. Tohto 

roku boli škody zaznamenané skôr, o  jeden 

až dva týždne. Najväčšie škody spôsobujú 

na okopaninách a zelenine. Viac sú ohrozené 

hlavne neskoré výsevy a  zaburinené polia. 

Húsenice druhej generácie škodia hlavne na 

repke a osivovej cukrovej repe.

Dlhánik kukuričný
Dlhánik kukuričný (Tanymecus dilaticollis - Co-

leoptera: Curculionidae) je významný škodca 

v aridných a semiaridných regiónoch juhový-

chodnej a strednej Európy. V posledných ro-

koch bol na južnom Slovensku zaznamenaný 

zvýšený výskyt a významné poškodenia rast-

lín. Dlhánik kukuričný je polyfág, ktorý v čase 

klíčenia kukurice uprednostňuje túto plodinu. 

Deštrukčným štádiom sú imága. Imága po-

žierajú klíčne a pravé listy kukurice. Najväčšie 

škody vznikajú v chladnom, oblačnom a veter-

nom počasí, pri teplote 12–13 °C, keď sú imága 

skryté pod pôdou, prehrýzajú klíčky a ničia 

rastliny skôr ako sa dostanú na povrch pôdy. 

Rastliny kukurice sú však najčastejšie napáda-

né v čase vzchádzania. Mladé rastliny vo fáze 

prvého listu bývajú často úplne zožraté alebo 

zostáva len hlavný nerv. Ak nie je poškodený 

vegetačný vrchol rastliny regenerujú. Po vy-

vinutí 3–4 listov sa nebezpečenstvo zničenia 

celej rastliny znižuje. Stonka obyčajne nebýva 

prehryznutá, no listy môžu byť veľmi poško-

dené,, a takéto rastliny zaostávajú v raste.

Poškodenia spôsobené dlhánikom kukurič-

ným sa podobajú na poškodenia listárikov 

(Sitona  spp.). Listáriky vyhrýzajú list v  tvare 

písmena „U“, Podobne aj dlhánik, najprv vy-

žiera v liste požerok v tvare písmena „U“, ale 

pokračuje v žere ďalej, na tom istom alebo 

inom mieste. Pravidelný tvar sa tak stráca. 

Požerky sa najskôr objavujú na vonkajších 

a následne na vnútorných listoch.

Pri poškodení do 50 % listovej plochy vo fáze 

2–3 listov nedochádza k významnému zníže-

niu úrody vďaka veľkej regeneračnej schop-

nosti rastliny; pri poškodení od 50–75 % lis-

tovej plochy sa úroda zníži o  11 %; keď je 

zničenej viac ako 75 % listovej plochy úroda 

je znížená o 30 %.

Na intenzitu poškodenia vplývajú poveter-

nostné podmienky počas vzchádzania a za-

čiatočného rastu kukurice. Ak rastliny pre 

nepriaznivé poveternostné podmienky zo-

stávajú dlhšiu dobu v kritickej fáze intenzita 

poškodenia môže byť väčšia. Stáva sa tak po-

čas chladného a daždivého jarného počasia. 

Intenzita poškodenia závisí aj od použitých 

agrotechnických opatrení. Väčšie škody sú 

na porastoch pri monokultúrnom pestovaní 

(dva a viac rokov za sebou), a pri neskorej sej-

be, keď sú zničené buriny.

Kukuričiar koreňový
Larvy kukuričiara koreňového sa liahnu 

v priebehu dlhého obdobia od polovice mája 

do konca júna–počiatok júla a v pôde sa vy-

skytujú do konca júla. Mladé larvy sa živia 

jemnými korienkami a  neskôr staršie larvy 

sú schopné zničiť celú koreňovú sústavu. Pri 

rovnakom stupni poškodenia koreňov straty 

na úrode môžu byť veľmi rozdielne v závis-

losti od klimatických a agrotechnických pod-

mienok. Ak je leto výrazne suché škody sú 

oveľa väčšie ako keď je leto bohaté na zrážky. 

Podobný vplyv má aj zavlažovanie. O tomto 

škodcovi viac bolo uverejnené v júli 2008.

Ochrana
Na ochranu kukurice proti týmto škodcom sa 

netreba pozerať oddelene od ochrany iných 

poľných plodín z dôvodu výskytu polyfág-

nych škodcov na kukurici ako sú drôtovce, 

larvy siatíc a dlhánik kukuričný. Integrovaná 

ochrana je najideálnejšia pri regulácii týchto 

škodcov, zahŕňa agrotechnické, biologické 

a chemické metódy.

Agrotechnické opatrenia majú veľký vplyv na 

škodcov. Ak sa uplatňuje správna agrotechni-

ka ktorá umožňuje rovnomerné vzchádzanie 

a rýchly rast mladých rastlín a tým aj rýchle 

prekonávanie kritického obdobia rastliny sa 

vyhýbajú väčším poškodeniam od drôtovcov, 

imág dlhánika kukuričného a lariev siatíc.

Osevný postup
Základom ochrany proti drôtovcom je taký 

osevný postup, ktorý obmedzuje premnože-

niu tohto škodcu, a to striedaním obilnín pes-

tovaných len jeden rok s okopaninami (kuku-

rica, cukrová repa a slnečnica). Keď na jednom 

poli v prvom a treťom roku pestujeme obilni-

ny a v druhom roku okopaniny populácia drô-

tovcov je o 77 % nižšia v porovnaní s poľom 

kde sa obilniny pestovali tri roky za sebou.

Pestovanie kukurice v  monokultúre je naj-

významnejší faktor zvyšovania populačnej 

hustoty kukuričiara koreňového a dlhaníka 

kukuričného. Nakoľko samičky kukuričiara 

koreňového kladú vajíčka takmer výhradne 

do kukuričných polí a jeho larva je škodcom 

kukurice, striedanie plodín je najefektívnej-

šou metódou ochrany. Podobne je to tiež 

v prípade dlhánika kukuričného. V rizikových 

lokalitách sa treba vyhnúť (aspoň dočasne) 

monokultúrnemu pestovaniu kukurice. Po 

kukurici je vhodné pestovať pšenicu, čo vý-

razne zníži populačnú hustotu dlhánika ku-

kuričného. Koreňový systém pšenice nie je 

vo fáze nalievania a dozrievania zrna vhodný 

pre vývoj lariev.

Priestorová izolácia
Priestorovú izoláciu ako metódu ochrany 

môžeme využiť proti dlhánikovi kukuričné-

mu, vysievaním nových porastov kukurice Drôtovec v pôde
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ale aj slnečnice a cukrovej ďalej od minulo-

ročných kde prezimujú imága tohto škodcu 

a odkiaľ sa na jar šíria na porasty spomína-

ných plodín.

Ak sa musí vysiať slnečnica alebo cukrová 

repa na plochu, kde sa v minulom roku pes-

tovala kukurica, škody môžeme znížiť vysie-

vaním záchytných pásov na jeseň. Na okraje 

parcely sa na jeseň vyseje ozimná pšenica 

do pásov šírky 1–1,5 m. Na tieto miesta sa už 

v marci sťahujú imága a  ľahko ich môžeme 

zničiť insekticídmi.

Obrábanie pôdy - dobre vykonaná 
agrotechnika
Obrábanie pôdy predstavuje jedno z najdô-

ležitejších agrotechnických opatrení v regu-

lácii drôtovcov. Ak sa vykoná podmietka na 

čas, hneď po zbere obilnín a následne hlboká 

orba, bude v nasledujúcom roku na pozem-

ku 4× menej drôtovcov ako na pozemku, 

kde toto opatrenie nebolo vykonané. Keď sa 

orba vykoná do hĺbky 200–220 mm, je v nej 

3× menej lariev kováčikov, ako keď sa orba 

vykoná len do hĺbky 100–120 mm.

Kvalitné obrábanie pôdy, vyvážená výživa 

a  optimálny termín sejby umožňuje rých-

le a  rovnomerné vzchádzanie a  rýchly rast 

mladých rastlín a tým aj rýchle prekonávanie 

kritického obdobia a zníženie škôd zapríči-

nených drôtovcami, larvami sitíc a  imágmi 

dlhánika kukuričného.

Medziriadková kultivácia kukurice v  máji, 

v čase hlavného kladenia vajíčok spôsobu-

je až 50% redukciu počtu vajíčok dlhánika 

kukuričného.

Dôležité agrotechnické opatrenie v regulácii 

siatíc je orba strniska v auguste, v čase kla-

denia vajíčok a liahnutia húseníc, ktorá môže 

znížiť populáciu až o 90 %.

Termín sejby
Sejba v skorých termínoch do chladnej pôdy 

vplýva na zvýšené napadnutie koreňov mla-

dých rastlín drôtovcami. Preto treba na jed-

nom podniku najprv vysiať kukuricu na po-

zemkoch s najnižšou populačnou hustotou 

škodcu a nakoniec na plochách, kde je naj-

viac lariev na m2.

Skôr zasiata kukurica so svojím rozrasteným 

koreňovým systémom je viac napadaná 

a larvami kukuričiara koreňového než kuku-

rica vysiata neskôr. Porasty vysiate v nesko-

rých termínoch sa vyhnú silnému napadnu-

tiu larvami, lebo veľký počet vyliahnutých 

lariev hynie pre nedostatok potravy. Na dru-

hej strane porasty z  neskorých termínoch 

sejby sú viac napadané dlhánikom kukurič-

ným a  larvami siatíc a aj ťažšie znášajú po-

škodenia.

Hnojenie
Dusíkaté hnojenie neznižuje priamo počet 

jedincov škodcu (kukuričiar koreňový a dlhá-

nik kukuričný), ale škodlivosť je znížená v dô-

sledku regenerácie poškodený častí. Okrem 

toho dusíkaté hnojenie napomáhajú k zníže-

niu počtu poľahnutých rastlín.

Regulácia burín
Na stredne zaburinených poliach sa populá-

cia drôtovcov zvyšuje o 100 % a na veľmi za-

burinených až o 130 % v porovnaní s poliami 

so slabou zaburinenosťou. Zaburinené polia 

lákajú samičky na kladenie vajíčok.

Na zaburinených poliach sa siatice vyskytujú 

aj 7 krát viac ako na nezaburinených.

Zavlažovanie
Toto opatrenie vyhovuje tým škodcom ktorý 

potrebujú vlhké prostredie a to sú drôtovce 

a larvy kukuričiara koreňového. Zavlažovanie 

rozličných plodín napomáha zvýšeniu popu-

lačnej hustoty lariev kováčikov až 5–10 ná-

sobne.

Zavlažovanie porastov kukurice v  auguste 

redukuje počet lariev posledných instarov 

a kukiel dlhánika kukuričného.

Zavlažovanie okopanín v čase kladenia vají-

čok a začiatku liahnutia lariev má tiež veľký 

vplyv na redukciu populácie siatíc.

Chemická ochrana
Chemickú ochranu proti týmto škodcom tre-

ba vykonávať len po prekročení prahov škod-

livosti. Môže sa vykonáva rôznymi spôsob-

mi: morením osiva insekticídmi, aplikáciou 

kvapalných a granulovaných insekticídov do 

pôdy pri sejbe, a aplikácia počas medziriad-

kovej kultivácie proti larvám kukuričiara ko-

reňového a  foliárna aplikácia proti imágam 

dlhánika kukuričného a larvám siatic.

Proti drôtovcom o  vykonaní chemickej 

ochrany sa rozhodujeme na základe pôd-

nych výkopov pred sejbou kukurice. Ak zis-

tíme 7 a viac kusov drôtovcov na 1 m2 pou-

žívame insekticídy pomocou spomínaných 

aplikačných metód.

Chemická ochrana proti larvám kukuričiara 

koreňového sa robí len na porastoch v mo-

nokultúre. Je špecifi cká tým, že larvy kuku-

ričiara koreňového sa liahnu až v období po 

použití insekticídov, preto musíme predvídať 

výskyt kritického počtu lariev. Robíme to na 

základe výskytu imág na pozemku, na kto-

rom sa v budúcom roku bude pestovať kuku-

rica. Najviac sa odporúča metóda sledovania 

náletu imág do žltých lapačov. Do porastov 

kukurice sa umiestnia 2–6  žltých lapačov, 

kontrolujú sa raz týždenne. Ak sa priebehu 

týždňa chytí v priemere viac ako 35 jedincov 

na jeden lapač, treba v budúcom roku vyko-

nať insekticídne ošetrenie.

Chemická ochrana proti larvám siatic sa vy-

konáva, kým sú larvy malé a  kým sa ešte 

nachádzajú na nadzemných častiach rastlín. 

Signalizácia pre ošetrenie sa robí na základe 

náletu motýľov do svetelných lapačov alebo 

výskytu vajíčok na listoch rastlín. Aplikácia 

sa odporúča 5–7  dní po zistení vajíčok na 

listoch.

Reguláciou pôdnych škodcov morením osiva 

sa znižuje spotreba insekticídu 10 krát v po-

rovnaní s  aplikáciou insekticídu do pásov. 

Okrem ekonomickej výhody ma tento spô-

sob ochrany aj ekologickú výhodu - nezaťa-

žuje prostredie.

�

Dlhánik z rodu Tanymecus



Komplexná ochrana obilnín s výborným účinkom 
na steblolam, múčnatku trávovú, septoriózy, hrdze, 
rynchospóriovú a hnedú škvrnitosť ...

Registrovaný špecialista 

na klasové fuzáriá

ZamirZamir  40 EW40 EW

www.agrovita.sk

�  Prípravky na ochranu rastlín 2009
Nové, aktualizované vydanie! Podrobné a prehľadné informácie 
o účinnosti a možnostiach použitia prípravkov na ochranu rastlín. 
Obilniny, kukurica, cukrová repa, zemiaky, strukoviny, 
slnečnica, repka, ľan, mak, horčica, kmín.

580 Sk 
€ 19,25*

�  Katalog přípravků na ochranu zeleniny 2009
Podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej úprave o účinnosti 
prípravkov na ochranu rastlín. Ošetrenie koreňovej, listovej, 
hlúbovitej, plodonosnej, cibuľovej zeleniny a strukovín. 
Nakoľko je publikácia v českom jazyku, súčasťou je i česko - 
slovensko - latinský slovníček. Zostavené podľa registrácie v Českej 
republike.

525 Sk
€ 17,43*

�  Škodlivé organizmy pšenice
Abiotická poškození, choroby, škůdci
Publikácia prináša hlavné abiotické a biotické poruchy pšenice. 
Kniha má formu farebného atlasu s vyobrazením a odborným popisom 
ekonomicky významných škodcov, chorôb a abionóz spolu s naznačením 
možných riešení v oblasti priamej a nepriamej ochrany tejto plodiny.
Autor: Ing. Vít Bittner

330 Sk
€ 10,95*

NOVINKA 

NOVINKA 2009

SLOVENSKÁ VERZIA

Ponuka publikácií z vydavateľstva Kurent
�  Medziplodiny

Ucelený prehľad problematiky pestovania medziplodín 
z hľadiska ich možného pozitívneho a negatívneho pôsobenia 
v rámci systému hospodárenia na ornej pôde. Publikácia obsahuje 
poznatky z pestovania medziplodín, vrátane aktuálnych výsledkov 
popredných odborníkov na túto problematiku 
Autor: Václav Brant a kolektív

330 Sk
€ 10,95*

�  Katalog přípravků na ochranu sadů 
a vinic 2008
Publikácia poskytuje podrobné a prehľadné informácie v tabuľkovej 
úprave o účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v sadoch 
a viniciach. Obsahuje prehľad účinnosti prípravkov do nasledovných 
kultúr: jabloň, hruška, čerešňa, broskyňa, slivka, marhuľa, ríbezle, 
orech, egreš, jahody, vinná réva. Publikácia vychádza v českom 
jazyku, avšak súčasťou katalógu je česko-slovensko-latinský slovník 
škodcov a chorôb. Zostavené podľa registrácie v Českej republike.

525 Sk
€ 17,43*

�  Evidencia spotreby prípravkov a spôsobu 
aplikácie prípravkov na ochranu rastlín 
Vzor vedenia evidencie je uvedený v prílohe Výnosu Ministerstva 
pôdohospodárstva SR č.3322/3/2001-100 a zhoduje sa s týmto 
pracovným zošitom. Evidencia sa uchováva desať rokov od 
skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli prípravky aplikované. 
Balenie obsahuje 3 zošity po 40 stranách. 

 
350 Sk

€ 11,62*

Uvedené ceny sú vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného. 

* konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Príjem objednávok a bližšie informácie: 
PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský, Rezedová 4, 821 01 Bratislava

tel.: 0905 320 130, fax: 02/2072 6686, e-mail: majersky@progard.eu

NOVINKA 



Všetko, čo potrebujete, 
v jednom fungicíde.

 	  optimálna kombinácia nových originálnych 
účinných látok 

 	  dlhodobé plne systémové pôsobenie 
oboch molekúl

 	  unikátne spektrum fungicídnej účinnosti

 	  vynikajúce v pšenici, excelentné v jačmeni 

 	  výrazná výnosová a kvalitatívna odozva

Úspech sa rodí 
vo Vašej hlave!

www.bayercropscience.sk


