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Prípravky je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov 
na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod schválenými 

Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave. 
Pri každom použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte platnou etiketou prípravku.
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Herbicídy
Prípravok Účinná látka Použitie

Bantux® metazachlor 400 g/l repka jarná, repka ozimná, horčica, kapustová zelenina

Barclay Gallup® Hi-Aktiv glyphosate 490 g/l
jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, orná pôda, strnisko, repka, 
jabloň, hruška, bôb, hrach, lúky a pasienky, železnice, lesníctvo, 
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály

Bentagran® bentazone 480 g/l bôb, hrach, fazuľa, zemiak, ľan, narcis

Callam®
dicamba 600 g/kg
tritosulfuron 125 g/kg

kukurica

Campus® dimethenamid - P   720 g/l kukurica

Centurion® Plus clethodim 120 g/l
repa cukrová, repka ozimná, zemiaky, mrkva, cibuľa, kapusta 
hlávková, jahody, sója, hrach, slnečnica

Certo® tritosulfuron 250g/kg, dicamba 500g/kg
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos siaty, 
raž ozimná, kukurica

Colzamid® napropamide 450 g/l repka ozimná, paprika, rajčiak, tabak

Esteron® 2,4-D 905 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, jačmeň jarný, pšenica jarná, 
ovos, proso, jačmeň jarný,  ovos, tritikale, kukurica, trávy

Fornet Extra 6 OD® nicosulfuron 60 g/l kukurica

Galiclom® clomazone 360 g/l repka ozimná, zemiak, bôb, mrkva, hrach

Gallup® Super 360 glyphosate 360 g/l

obilniny, ľan, repka jarná, repka ozimná orná pôda, strnisko,horčica, 
bôb, hrach, lúky a pasienky, železnice, lesné kultúry, nádrže, vodné 
toky, zavlažovacie kanály, ovocné dreviny, olejniny, strukoviny, repa 
cukrová, zelenina

Grizly® tribenuron methyl 750 g/kg
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, 
raž, tritikale

Grodyl® Ultra
amidosulfuron 100 g/l
iodosulfuron 25 g/l
mefenpyr (safener) 250 g/l

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, pšenica jarná, jačmeň jarný raž, 
tritikale

Nisshin® 4 SC nicosulfuron 40 g/l kukurica

Passat® Imazamox  40 g/l slnečnica (technológia Clearfield®), sója

Pendistar 40 SC pendimethalin 400 g/l

kukurica, sója, jahoda, slnečnica, vinič, hrach, zeler, rajčiak, cibuľa, 
cesnak, cibuľa, pór, tabak, kapustová zelenina, trávy, lupína biela, 
lupína žltá, pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, jadroviny 
kôstkoviny, fazuľa, mrkva, petržlen 

Prodigy
pyroxsulam 68,3 g/kg,  
florasulam 22,8 g/kg

pšenica ozimná, raž, tritikale

Reskator®
penoxsulam 15 g/l, florasulam 3,75 g/l, 
diflufenican 100 g/l

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž

Runner  florasulam 16,7 g/l, mesotrione 267 g/l kukurica

Zumba® florasulam 50 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica 
jarná, ovos

Prehľad prípravkov

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Insekticídy
Prípravok Účinná látka Použitie

Markate®50 lambda-cyhalothrin 50 g/l
jačmeň, pšenica, pšenica tvrdá, orná pôda, ovos, raž, tritikale, repka, bôb, hrach, 
zemiaky, repa cukrová

Mimic® tebufenozide 240 g/l kukurica

Mospilan® 20 SP acetamiprid 200 g/kg
zemiaky, repka ozimná, repka jarná, jabloň, rajčiak, paprika, mak, slnečnica, 
kôstkoviny, čerešňa, višňa, malina, černica, ďatelina lúčna

Mospilan® Mizu 120 SL acetamiprid 120 g/kg pšenica, repka olejná

Nissorun® 10 WP hexythiazox 103 g/kg jadroviny, kôstkoviny, vinič, okrasné rastliny, okrasné dreviny, chmeľ

Omnaftic® tefluthrin 15 g/kg 
cibuľa, cesnak, repa cukrová, rajčiak, šalát, podobná listová zelenina, lesné škôlky, 
sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble

Ortus® 5 SC fenpyroximate 51,2 g/l jabloň, vinič, chmeľ, jahoda, sója

Sumi-Alpha® 5 EW esfenvalerate 50 g/l repka ozimná

Fungicídy
Prípravok Účinná látka Použitie

Cyflamid® 50 EW cyflufenamid 50 g/l
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale, 
jabloň, hruška

Impulse® Gold
prothioconazole 160 g/l
spiroxamine 300 g/l

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Intuity® mandestrobin 250 g/l repka jarná, repka ozimná

Jamoto® tetraconazole 125 g/l repa cukrová

Lieto®
cymoxanil 330 g/kg
zoxamid 300 g/kg

zemiaky

Mandarin®
bixafen 50 g/l
tebuconazole 166 g/l

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale

Phabia® 300 EC prothioconazole 300 g/l
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, 
tritikale, repka ozimná, repka jarná

Prolectus® fenpyrazamine 500 g/kg
vinič, broskyňa, nektarinka, rajčiak, tekvicová zelenina, paprika, baklažán, 
jahoda

Sumistrobin® azoxystrobin 250 g/l jačmeň jarný, pšenica ozimná, cukrová repa, slnečnica

Soleil® 
bromuconazole 167 g/l
tebuconazole 107 g/l

pšenica ozimná

Tubosan® tebuconazole 250 g/l pšenica ozimná, repka ozimná

Turbosan® tebuconazole 430 g/l pšenica ozimná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka ozimná, repka ozimná

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



4

PR
EH

ĽA
D

 P
R

ÍP
R

A
V

K
O

V

Pomocné látky
Prípravok Účinná látka Použitie

BackRow® základový olej 522 g/l všetky plodiny v poľnohospodárstve a lesníctve

Flexi®
karboxylovaný styren  
butadien kopolymer 472,7 g/l

repka olejná, hrach, obilniny

Spartan®
alkylamine ethoxylate 
propoxylate 500 g/l

všetky plodiny

Toil®
metylester repkového  
oleja 836 g/l

všetky plodiny

Regulátory rastlín a stimulátory rastu
Prípravok Účinná látka Použitie

Blade® trinexapac-ethyl 250 g/l pšenica ozimná, jačmeň ozimný

Kaishi® 
aminokyseliny rastlinného 
pôvodu

poľné plodiny

Moridlá
Prípravok Účinná látka Použitie

Difend® Extra
25 g/l difenoconazole,  
25 g/l fludioxonil

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž ozimná, 
tritikale

Prehľad prípravkov

NOVINKA
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Pšenica ozimná

Blade 0,5 l/ha

zosilnenie stebla, 
obmedzenie poliehania

Grizly 20 g/ha, Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha, Zumba 0,1 l/ha 
Certo 0,2kg/ha, Esteron - len v balíčkoch Zumba+Esteron

dvojklíčnolistové buriny

Prodigy 130-275 g/ha

metlička, jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

Pendistar 
40 SC 

3,3-4 l/ha

metlička, 
jednoročné 

dvojklíč-
nolistové 
buriny

Reskator 1 l/ha

dvojklíčnolistové a trávovité buriny

Difend Extra 2,0 l/t

 pleseň snežná, fuzariózy, 
mazľavá sneť zakrpatená 

a pšeničná

Mandarin 1,2 - 1,5 l/ha

múčnatka trávová, steblolam, helmintosporióza pšenice, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, fuzariózy

Markate 50 0,1 l/ha

vošky

Mospilan Mizu 120 SL 0,35 l/ha

voška ovsená, voška čremchová 

Impulse Gold 0,75-1,0 l/ha, Phabia 300 EC 0,65 l/ha, Turbosan 0,6 l/ha

múčnatka, steblolam, hrdza, septoriózy, helmintosporióza

Sumistrobin 0,8-1,0 l/ha

múčnatka trávová, septoriózy, hrdze

Gallup Super 360 
4 l/ha

Barclay Gallup Hi Aktiv 
2,9 l/ha

predzberová  aplikácia

Flexi 1 l/ha

ochrana zrna

Cyflamid 50 EW 0,5 l/ha

múčnatka trávová

Soleil 1,2 l/ha

septoriózy, hrdze, múčnatka, fuzariózy klasov

TM: Impulse Gold 0,5 l/ha  
+ Mandarin 0,5 l/ha 

TM: Phabia 300 EC 0,33 l/ha  
+ Turbosan 0,33 l/ha

múčnatka, septoriózy, hrdze, 
helmintosporióza, fuzariózy klasov

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky Regulátory rastu

BBCH

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Moridlá
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Grizly 20 g/ha, Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha,  
Certo 0,15 kg/ha, Zumba 0,08 l/ha,  

Esteron - len v balíčkoch Zumba+Esteron

dvojklíčnolistové buriny

Impulse Gold 1,0 l/ha,
Mandarin 1,5 l/ha

fuzariózy klasov

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky Regulátory rastu

Jačmeň jarný

Impulse Gold 1 l/ha

múčnatka, hrdza, hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť, fuzariózy

TM: Impulse Gold 
0,5 l/ha + Mandarin 

0,5 l/ha

múčnatka, hrdza, 
hnedá škvrnitosť, 
rynchospóriová 

škvrnitosť, ramuláriová 
škvrnitosť, fuzariózy

Cyflamid 50 EW 0,5 l/ha

múčnatka trávová

Turbosan 0,6 l/ha

hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa

Mandarin 0,9 - 1,5 l/ha, Phabia 300 EC 0,65 l/ha, Sumistrobin 0,8-1,0 l/ha

múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná

Markate 50 0,1 l/ha

vošky

Gallup Super  360 
4 l/ha

Barclay Gallup Hi Aktiv 
2,9 l/ha

predzberová aplikácia

Flexi 1 l/ha

ochrana zrna

BBCH

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Difend Extra 2,0 l/t

fuzariózy

Moridlá
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Grizly 20 g/ha, Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha, 
Certo 0,15 kg/ha, Zumba 0,1 l/ha,  

Esteron - len v balíčkoch Zumba+Esteron

dvojklíčnolistové buriny

Jačmeň ozimný

Impulse Gold 1 l/ha, Mandarin 0,9 - 1,5 l/ha, Phabia 300 EC 0,65 l/ha

múčnatka trávová, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa,  
hrdza jačmenná, fuzariózy

Flexi 1 l/ha

ochrana zrna

Impulse Gold 1,0 l/ha 

fuzariózy klasov

Cyflamid 50 EW 0,5 l/ha

múčnatka trávová

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky Regulátory rastu

Blade 0,6 l/ha 

zosilnenie stebla, 
obmedzenie poliehania

BBCH

Gallup Super 360 
4 l/ha

Barclay Gallup Hi Aktiv 
2,9 l/ha

predzberová  aplikácia

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

TM: Impulse Gold 0,5 l/ha + 
Mandarin 0,5 l/ha 

múčnatka, hrdza, hnedá 
škvrnitosť, rynchospóriová 

škvrnitosť, ramuláriová 
škvrnitosť, fuzariózy

Reskator 1 l/ha

dvojklíčnolistové a trávovité buriny

Difend Extra 2,0 l/t

pleseň snežná, fuzariózy

Moridlá

Pendistar 
40 SC

3,3-4 l/ha

metlička, 
jednoročné 
dvojklíčnolis-
tové buriny
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Kukurica

Nisshin 4 SC 1–1,5 l/ha 
+ Spartan 0,1%

pýr plazivý, jednoročné trávy

TM: 
1. Fornet Extra 6 OD 0,75 l/ha 

+ Certo 0,2 kg/ha  
+ Spartan 0,1 l/ha

2. Fornet Extra 6 OD 0,75 l/ha 
+ Callam 0,3 kg/ha  
+ Spartan 0,1l/ha

3. Fornet Extra 6 OD 0,7 l/ha  
+ Runner 0,3 l/ha  
+ Esteron 0,2l/ha

dvojklíčnolistové buriny, 
jednoročné trávy, pýr plazivý

Campus 1,2 - 1,4 l/ha,
Pendistar 40 SC 3,3 - 4 l/ha 

dvojklíčnolistové buriny 
a jednoročné trávy

Certo 0,2 kg/ha alebo 
Callam 0,3 - 0,4 kg/ha alebo

+ Spartan 0,1% alebo Runner 
0,3-0,45 L/ha

dvojklíčnolistové buriny

TM: Nisshin 4 SC 1 - 1,5 l/ha  
+ Spartan 0,1%  

+ Certo 0,2 kg/ha alebo 
Callam 0,3 - 0,4 kg/ha alebo 

Runner 0,3 l/ha
dvojklíčnolistové buriny, 

jednoročné trávy, pýr plazivý

Gallup Super 360 
4 l/ha

Barclay Gallup Hi Aktiv 
2,9 l/ha

aplikácie pred sejbou 
pýr plazivý, jedno-  

a dvojklíčnolistové buriny 

BackRow 0,2 l/ha

adjuvant  
na zlepšenie účinnosti 
pôdnych herbicídov

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky

BBCH 0
sejba

1–2
klíčenie

4
4 .–5 . list

5
6 . list

6
7 .–9 . list

7
10 .–13 . list

8
metanie

9
koniec kvitnutia

10
mliečna zrelosť

3
2 .–3 . list

Mimic 0,75 l/ha

vijačka kukuričná

pri sejbe 
Omnaftic  

12 - 15 kg/ha

kukuričiar 
koreňový, 
drôtovce

TM: Campus 
1,2 l/ha  

+ Runner  
0,4 l/ha

dvojklíčnolistové 
buriny 

a jednoročné 
trávy
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Repka ozimná

Flexi 0,5–1 l/ha 
alebo  

B. Gallup Hi Aktiv  
2–3 l/ha  

alebo  
Gallup Super 360  

3–4 l/ha

predzberové  
ošetrenieBackRow 0,2 l/ha

adjuvant na 
zlepšenie účinnosti 
pôdnych herbicídov

Mospilan 20 SP 0,12 kg/ha

krytonos repkový, 
krytonos štvorzubý

Mospilan Mizu 120 SL 0,35 l/ha

živočíšny škodcovia, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový

Markate 50
0,15 l/ha

skočky

Mospilan 20 SP 0,1kg/ha
Sumi-Alpha 5 EW 0,15 l/ha

blyskáčik repkový

Markate 50 0,15 l/ha

blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový

Mospilan 20 SP 0,15 kg/ha

byľomor kelový, 
krytonos šešuľový

TM: Bantux  
1,5–2,0 l/ha
+ Galiclom 

0,2–0,25 l/ha

dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

Centurion Plus 0,7 - 0,8 l/ha

jednoročné trávy, výmrv obilnín 
(jesenná aplikácia),

Centurion Plus 2,0 - 2,2 l/ha

pýr (jarná aplikácia)

Bantux  
2,5 l/ha

dvojklíčnolistové 
buriny

Colzamid 2,5 l/ha

TM: Colzamid  
1,5-2,5 l/ha  

+ Galiclom 0,2 l/ha

dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

Intuity 0,8 l/ha, Phabia 300 EC 0,6 l/ha
TM: Phabia 300 EC 0,33 l/ha + Turbosan 0,33 l/ha

Intuity 0,6 l/ha + Phabia 300 EC 0,4 l/ha
Intuity 0,6 l/ha + Turbosan 0,33 l/ha

biela hniloba

Turbosan 0,6 l/ha

čerň repková, fómová hniloba, biela hniloba

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky

BBCH

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo
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Repa cukrová

Markate 50 0,1 l/ha

kvetárka repová, skočka repová

Centurion Plus 0,7 - 0,8 l/ha

jednoročné trávy

Centurion Plus 2,0 - 2,2 l/ha

pýr

BackRow 0,4 l/ha

zmáčadlo  
na zlepšenie účinnosti 
pôdnych herbicídov 

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky

BBCH
sejba začiatok 

klíčenia
krátko pred 
vzídením

štádium  
klíčnych listov

štádium  
2 listov

štádium  
4 listov

štádium  
6 listov

krátko pred 
uzavretím radov

začiatok  
zberu

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Sumistrobin 1,0 l/ha, Jamoto 0,8 l/ha

cerkosporióza, múčnatka repová
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00 08 10 12 18 51 57 63 65 69 89

Mospilan 20 SP  
0,15 kg/h

živočíšni 
škodcovia

Centurion Plus 0,7 - 0,8 l/ha

jednoročné trávy

Centurion Plus 2,0 - 2,2 l/ha

pýr

Pendistar 40 SC 5,0 l/ha

preemergentne - jednoročné 
trávy a jednoročné 

dvojklíčnolistové buriny

Passat  
1,0 - 1,2 l/ha

(len odrody  
Clearfield®) 
dvojklíčnolis-
tové buriny, 
jednoročné 

trávy 

Flexi 0,5 - 1 l

zníženie 
zberových 

strát

Slnečnica

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Sumistrobin 1,0 l/ha

hubové choroby
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Vinič

Nissorun 10 WP 
0,8 kg/ha 

roztočce

Ortus 5 SC 1 l/ha

vlnovník viničový,  
hálkovec viničový

Prolectus 1,2 kg/ha

pleseň sivá

00 01 05 09 11 13 57 61 63 65 68 71 73 75 77 81 89 93

01 začiatok pučania
08 pučanie
13–15 3–5 rozvinutý list
19 9 a viac listov rozvinutých, 
 výhonky 60–80 cm

55 jasne viditeľné a naliaté zárodky súkvetí
61 začiatok kvitnutia
65–69 plné kvitnutie až konec kvitnutia
73 bobule veľkosti brokov

75 bobule veľkosti hrášku
77 začiatok uzatvárania strapcov
79–85 strapce uzatvorené - mäknutie bobúľ
89 dozrievanie

Spartan 0,1-0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky

BBCH

Pendistar 40 SC 
4-5 l/ha

 jednoročné trávy, 
jednoročné  

dvojklíčnolistové buriny
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štádium 
zelenej
špičky

štádium
zeleného

púčika

ružový
púčik

veľkosť
plodov 90 %

koniec
kvitnutia

kvitnutie
30 % kvetov

je otvorených

veľkosť
lieskového

orieška

opadávanie
listov

po zbere

Jabloň, hruška

Nissorun 10 WP  
1 kg/ha

roztočec ovocný,  
roztočec chmeľový

Ortus 5 SC
1–1,25 l/ha

roztočce

Mospilan 20 SP
100–250 g/ha

voška skorocelová, 
voška jabloňová

Cyflamid 50 EW 0,33 l/ha

múčnatka jabloňová

Gallup Super 360  
5,0 l/ha

 jednoročné  
a trváce buriny

Gallup Super 360  
5,0 l/ha

 jednoročné  
a trváce buriny

Barclay Gallup Hi-aktiv 3,7 l/ha

jednoročné a trváce buriny

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Pomocné látky

BBCH
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Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na likvidáciu 
dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke, horčici a kapustovej zelenine.

•  Dlhodobý reziduálny účinok na široké spektrum 
burín vrátane rumančekovitých

•  Možná preemergentná aj skorá postemergentná 
aplikácia

•  Vysoko selektívny k repke

Účinná látka: metazachlor 400 g/l
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
BANTUX je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových 
burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a jar-
nej, kapustovej zeleniny a horčici . Do rastliny sa dostáva pre-
dovšetkým koreňmi pri vzchádzaní . Po vzídení je čiastočne 
prijímaný aj listami burín . Po aplikácii na pôdu pred vzíde-
ním burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobuje ich 
uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení . Po vzídení burín sa 
aplikuje najneskôr v rastovej fáze klíčnych listov buriny (max . 
1. pravého listu).
BANTUX účinkuje predovšetkým cez pôdu . Spoľahlivý úči-
nok sa dosiahne len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti . Pri apli-
kácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prs-
tovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce 
(ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, 
mlieče, iskerníky (len jednoročné), kapsička pastierska, pa-
rumanček nevoňavý, rumančeky, rumany, horčiak obyčajný, 
lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, kluchavky, nezábudka 
roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný .
Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev 
ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, 
výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý.
Odolné buriny: pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý .

Pokyny pre aplikáciu
Množstvo vody je 200–400 l/ha.
Celková dávka metazachlóru nesmie prekročiť 1,0 kg/ha po-
čas troch rokov na tom istom pozemku .
Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená 
pôda bez hrúd s drobnou štruktúrou . Ošetrenie na kamenis-
tých a hrudovitých pôdach môže byť úspešné len čiastočne, 
lebo semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do kon-
taktu s herbicídom . Pre zaistenie dobrej znášanlivosti rep-
kou je potrebné dodržať hĺbku sejby 1,5 – 2,0 cm a semená 
repky musia byť prekryté dostatočnou vrstvou drobnohrud-
kovej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení 
vrchnej vrstvy pôdy, prejaví sa však pri následných zrážkach. 
Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast rep-
ky, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá na úrodu 
žiaden vplyv.

Repku ozimnú a jarnú ošetrujte prípravkom BANTUX pred 
vzídením (do 3 dní po zasiatí, v rastovej fáze BBCH 00-09), 
alebo po vzídení repky v rastovej fáze repky klíčnych listov 
až 8 listov (BBCH 10-18), buriny môžu byť max. v rastovej 
fáze klíčnych listov .
Pri kombinácii BANTUX + prípravku na ochranu rastlín 
na bázi účinnej látky clomazone (napr . Galiclom), aplikujte 
clomazone preemergentne (do 2 dní po výseve) a Bantux 
následne v rastovej fáze klíčnych listov, alebo ako tank-mix 
do dvoch dní po zasiatí .

Kapustovú zeleninu ošetrujte po dobrom zakorenení, keď 
sú buriny max . v rastovej fáze klíčnych listov .

Horčicu ošetrujte dávkou 2,5 l/ha do 2 dní po zasiatí .

Bantux®Bantux® Správny štart za vyššou úrodou
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Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej 
citlivosti
Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe žiadne 
prejavy fytotoxicity ani negatívny vplyv na rastlinné produk-
ty, vrátane produktov množenia. Podľa súčasných poznat-
kov je BANTUX dobre znášaný všetkými odrodami repky 
olejnej vrátane tzv . dvojnulovej .

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny
Pri normálnom zbere repky, horčice či kapustovej zeleniny je 
možné pestovať akúkoľvek plodinu. Ak je potrebné v dôsled-
ku vyzimovania repku zaorať, je možné ako následnú plodinu 
zaradiť: jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú 
a kukuricu. Pred výsevom je potrebné spracovať pôdu do hĺb-
ky 15 cm . Po zaoraní horčice na jar (aplikácia BANTUX na jar) 
je možné pestovať len repku jarnú, zemiaky a kel.
Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť susedné plodiny!Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

repka ozimná dvojklíčnolistové buriny 2,5 l

AT

-

repka ozimná
repka jarná

dvojklíčnolistové buriny 
a jednoročné trávy,  
výmrv obilnín, lipkavec

1,2–1,5 l  
+ (0,2–0,25 l)

(TM) Galiclom

1,5 + (0,33) (TM) Galiclom

kapustová zelenina buriny 2,5 l výsev, výsadba

horčica dvojklíčnolistové buriny 2,5 l -

repka jarná dvojklíčnolistové buriny 2,5 l -

Bantux®Bantux®

Mak vlčí Ostrôžka poľnáNevädza poľná

Užitočné rady a tipy
•  Kombinované balíčky na 10 ha: BANTUX + GALICLOM PACK a BANTUX + GALICLOM + BACKROW PACK účinne 

ochrania porasty repky proti širokému spektru burín vrátane lipkavca
•  Sólo aplikovaný BANTUX má široké aplikačné okno a môže byť použitý až do 5. listu repky
•  Postemergentné použitie tank-mixu BANTUX s graminicídom CENTURION PLUS (0,8 l/ha) v repke je bez známok 

fytotoxicity na kultúrnej plodine
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Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre 
riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, 
v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, lúkach, pasienkoch, 
neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží 
a v lesníctve.

•  Likvidácia jednoročných aj trvácich burín
•  Uľahčenie a zefektívnenie zberu ošetrených 

porastov
•  Nižšie aplikačné dávky 

Účinná látka:  glyphosate 490 g/l  
(661,2 g/l glyphosate-IPA)

Balenie: 20 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV je neselektívny listový herbicíd 
so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne ze-
lenými časťami (listy a stonky) a je translokovaný do všetkých 
podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím 
sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín . Nie je 
prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená .
Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko kore-
niacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej 
plochy listov v dobe aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväč-
ší príjem účinnej látky do rastlín . Najúčinnejšie sú ošetrenia 
v dobe, keď sú rastliny v aktívnom raste . Príznaky pôsobenia 
sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie 
zasiahnutých rastlín v priebehu 10–14 dní . Proti jednoroč-
ným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípra-
vok najúčinnejší v rastovej fáze odnožovania, (pýr vo fáze 
5–6 listov, a výške 12–15 cm) .
V prípade chladného a suchého počasia sa príznaky môžu 
prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla 
a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošet-
rení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vyko-
návať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t.j. 
min . 5 dní po aplikácii .

Pokyny pre aplikáciu
Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí pestovaných rast-
lín na ošetrovanom pozemku buď priamo postrekom alebo 
nepriamo úletom postrekovej hmly .

Častice vytvorené pri aplikácii pomocou ručných postreko-
vačov pracujúcich na báze rotačných atomizérov musia mať 
stredový priemer minimálne 200 mikrónov .

Maximálna koncentrácia pri aplikácii na peň nesmie presiah-
nuť 200 ml prípravku/l vody.

Poznámky
1)  Aplikácia len na silne zaburinených porastoch na uľah-

čenie zberu. Neaplikovať v množiteľských porastoch. 
Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30 %, min. 7 dní pred 
zberom. Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia. 

2)  Aplikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávo-
vité buriny dosiahli výšku 12 cm (BBCH 14–16), trváce 
dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy 
(od BBCH 12). Aplikovať najmenej 5 dní pred ďalšími kul-
tivačnými zásahmi. Množstvo vody: 80–250 l/ha. Max. 
1 aplikácia .

3)  Postrek sa robí, keď má pýr vyvinuté najmenej 3–4 listy 
(BBCH 13–14). Ďalšie kultivačné zásahy až po prejave-
ní účinku herbicídu - min. 5 dní. Množstvo vody: 150–
250 l/ha . Max . 1 aplikácia .

Barclay Gallup® Hi-AktivBarclay Gallup® Hi-Aktiv Dokonalá účinnosť 
a formulácia
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4)  Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajú-
ci porast. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Postrek 
vykonať min. 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 
30%. Množstvo vody: 200–250 l/ha. Max. 1 aplikácia. 

5)  Aplikovať v min. dvojročných výsadbách, neaplikovať 
na stromy s mechanicky poškodenou kôrou, na konáre 
stromov, max. výška zasiahnutia kmeňa: do 30 cm. Ter-
mín aplikácie sa riadi výškou burín v priebehu celého ve-

getačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 
20 cm vysoké. Množstvo vody 250 l/ha. Max. 1 aplikácia.

6)  Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti 
zrna pod 30%. Neaplikovať v množiteľských porastoch. 
Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber 
(prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200–250 l/ha. 
Max . 1 aplikácia . 

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

jačmeň, ovos, pšenica, 
pšenica tvrdá

pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l 7
predzberová aplikácia
1)

orná pôda, strnisko

jednoročné dvojklíčnolistové 
a lipnicovité buriny, výmrv obilnín

1,1 l AT 2)

pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l AT 3)

repka *) pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l 14
*) predzberová 
aplikácia 
4)

jabloň, hruška jednoročné a trváce buriny 3,7 l AT 5)

bôb, hrach *) pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l
*) predzberová 
aplikácia
6)

lúky a pasienky
obnova trvalých trávnych 
porastov

2,2–4,4 l 21 7)

železnice nežiaduca vegetácia 4,4 l AT 8)

lesné porasty

nežiaduca vegetácia 2,5–4,4 l AT 9) 

potlačenie pňových  
výmladkov

7,5%

nádrže, vodné toky, 
zavlažovacie kanály

nežiaduca vegetácia, pobrežné 
buriny

4,4 l AT 10)

AT - ochranná doba je daná technologickým termínom ošetrenia

Barclay Gallup® Hi-AktivBarclay Gallup® Hi-Aktiv
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7)  Dávka: 2,2 l/ha na 1–2 ročné porasty s jednoročnými bu-
rinami, 2,9 l/ha na 2–4 ročné porasty, 3,7 l/ha/4–7 ročné 
porasty a trváce širokolistové buriny, 4,4 l/ha na trváce 
trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpa-
vou. Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.

8)  Množstvo vody max. 300-400 litrov vody na ha. Pri apli-
kácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Apli-
kujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, 
aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Nepoužívajte 
bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných sta-
niciach / zastávkach .

9)  Prípravok sa používa pred zakladaním lesných porastov. 
Pred výsadbou sa použije dávka 3,7 l/ha, s kultiváciou je 
potrebné počkať min. 7 dní. Po výsadbe sa robí cielený 
medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetá-
cie v dávke 2,5–3 l/ha pre likvidáciu trávnatého poras-
tu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité účinným spô-
sobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru 
(trysky s krytom) . V prípade výskytu odolných drevín, ako 
napríklad jarabina, zimozeleň alebo maliny a ostružiny je 
potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l/ha. Pre potlačenie pňo-
vých výmladkov sa používa 7,5% roztok náterom alebo 
postrekom kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8–9 
hodín po prerezávaní pňov . Najvhodnejší termín aplikácie 
je leto a jeseň .

10)  Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho 
rastu v auguste-septembri . Najvhodnejší termín pre lik-
vidáciu pálky širokolistej je 2 . polovica júla . Buriny plá-
vajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu 
v júli-auguste . Aplikujte hydraulickými postrekovačmi 
namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu 
a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu .

Vplyv na úrodu
Aplikácia prípravku BARCLAY GALLUP HI-AKTIV nemá ne-
gatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej 
produkcie .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia . Odporúča 
sa však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr . pri 
obnove trvalých trávnych porastov alebo pri aplikácii pred 
siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú 
hmotu pred následným siatím alebo sadením .
Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postre-
kom alebo úletom postrekovej kvapaliny! Je potrebné sa 
vyvarovať aplikácii za nevhodných poveternostných podmie-
nok .

Barclay Gallup® Hi-AktivBarclay Gallup® Hi-Aktiv

Užitočné rady a tipy
•  K predzberovému ošetreniu repky, obilnín a hrachu sa používa ekonomicky zvýhodnený balíček na 10 hektárov 

FLEXI + BARCLAY GALLUP HI-AKTIV PACK .
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Selektívny postemergentný kontaktný herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu (SL) 
pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov, 
fazule, ľanu, bôbu a okrasných rastlín (narcis).

•  Osvedčený kontaktný herbicíd pre postemergentnú 
aplikáciu

•  Razantný účinok proti širokému spektru burín
•  Zaručený účinok aj v období sucha 

Účinné látky:  bentazone 480 g/l
Balenie a hmotnosť:  5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
Prípravok BENTAGRAN je dotykový selektívny herbicíd 
s účinnosťou na dvojklíčnolistové buriny, predovšetkým 
rumančeky a rumany . Ako kontaktný selektívny postemer-
gentný herbicíd zo skupiny benzotiadiazinonov je prípravok 
BENTAGRAN prijímaný predovšetkým listami, čiastočne i ko-
reňmi burín . Rozhodujúci je však príjem cez listy . Translo-
kácia bentazonu v rastlinách je ovplyvňovaná druhom bu-
riny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou. Herbicídna 
účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení fotosyntézy, a to 
poškodením bunkových membrán a poruchami transportu 
elektrónov a špecifických reakcií CO2 .

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): po-
hánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, reďkev ohnicová, lipkavec 
obyčajný, hviezdica prostredná, zemedym lekársky, loboda 
konáristá, mak vlčí, chryzantémovka siatinová, kolenec roľ-
ný, pakosty, mrlík biely, nezábudka roľná, peniažtek roľný, 
starčeky, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý, horčiak 
obyčajný, drchnička roľná, rumanček kamilkový, paruman-
ček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľava malá, horčica 
roľná .

Odolné buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): vero-
nika perzská, konopnica napuchnutá, veronika brečtanolis-
tá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová .

Citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): ľuľok 
čierny, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica pro-
stredná, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, nezá-
budka roľná, peniažtek roľný, horčiak štiavolistý, rumanček 
diskovitý, horčiak obyčajný, drchnička roľná, rumanček ka-
milkový, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľa-
va malá, horčica roľná, pichliač .

Stredne citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-
16): pohánkovec ovíjavý, zemedym lekársky, loboda koná-
ristá, mak vlčí, mrlík biely, starčeky .

Odolné buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): vero-
nika perzská, konopnica napuchnutá, veronika brečtanolis-
tá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová .

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200-400 l.ha-1

Maximálna dávka: 3 l.ha-1 za sezónu .
Prípravok aplikujte jemným postrekom, ako to definuje 
BCPC, avšak ak použijete najvyšší objem vody tak je dovo-
lený jemný až stredný postrek. Zabezpečte úplné pokrytie 
všetkých povrchových plôch burín, predovšetkým vegetač-
ného vrcholu. Objem a tlak postreku teda upravte podľa 
veľkosti a hustoty burín a plodín .

Bentagran®Bentagran Recept na čisté porasty

NOVINKA 
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Delená aplikácia: BENTAGRAN môžete aplikovať v jedno-
razovej dávke pre všetky odporúčané plodiny alebo v de-
lenej dávke pre fazuľu záhradnú (zelenú, bielu šarlátovú), 
bôb obyčajný, ľan, zemiak a narcis . Maximálna dávka 3 l .ha-1 
nesmie byť prekročená.

Delená dávka je účinná na citlivé buriny od klíčnych listov 
do 2 pravých listov; v porovnaní s klasickou metódou jedno-
razovej aplikácie sa metódou delenej aplikácie zvyčajne do-
sahuje lepší výsledok pri ničení burín a zvýšená bezpečnosť 
voči plodinám . Pokiaľ sú však buriny sú v rastovom štádiu od 
2 pravých listov do 6 listov, tak je nevyhnutné použiť plnú 
dávku 3 l .

Časovanie delenej dávky: Optimálny čas na prvú aplikáciu 
nastáva vtedy, keď sa objavia prvé buriny v štádiu klíčnych 
listov. Druhá následná dávka by sa mala aplikovať v priebehu 
7 až 10 dní po prvej dávke, v závislosti od miery úspechu 
prvej dávky alebo od ďalšieho zaburinenia porastu . Prípra-
vok môžete aplikovať najviac dvakrát: 1,5 l.ha-1 a následne 

1,5 l .ha-1 alebo 2 l .ha-1 a následne 1,0 l .ha-1 . Ak očakávate 
vysoké teploty, slnečno alebo vlhko, alebo ak sú listy jemné, 
alebo ak ošetrujete citlivú odrodu tak uprednostnite rovno-
merné rozdelenie dávky. V prípade delenej aplikácie odpo-
rúčame objem vody 100-220 l na ha . Dávku vody 100 l .ha-1 
možno používať iba ak buriny sú v štádiu klíčnych listov, 
hustota burín je nízka až stredná a zakrytie plodinou je za-
nedbateľné.

Bôb - aplikujte v štádiu 2-6 párov listov, najneskôr však 
do výšky bôbu 15 cm na skoré rastové štádiá burín; pri zníže-
ní voskovej vrstvičky (mráz, vlhko, mechanické poškodenie, 
choroby, alebo predchádzajúci postrek) ošetrujte až po jej 
obnovení t.j. za 5-7 dní. Krátko po ošetrení sa môžu objaviť 
mierne popáleniny vo forme čiernych okrajov listov (hlav-
ne starších), ďalšie listy však nebudú ovplyvnené - toto však 
nemá žiadny vplyv na ďalší vývoj rastlín a úrodu. Citlivejšie 
sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Opti-
ca, Rowena, Scorpio a Talia .

Bentagran®Bentagran
Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

bôb
dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

3 l AT

hrach
dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

3 l AT

fazuľa
dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

3 l AT

zemiak
dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

3 l AT

ľan
dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

3 l AT

narcis
dvojklíčnolistové buriny, 
rumančeky, rumany

3 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .
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Hrach - aplikujte pri výške hrachu 5-15 cm (pred tým, než je 
na terminálnom výhonku možné nájsť zatvorené puky kve-
tov) na skoré rastové štádiá burín. Krátko po ošetrení môže 
nastať mierne popálenie okrajov listov, mierne zosvetlenie 
farby listov, alebo hormonálne skrútenie, čo však čoskoro 
vymizne a nemá žiadny vplyv na vývoj a úrodu. Neošetrujte 
odrody: Carouby de Mausanne, Conquest, Danielie, Dinos, 
Filby, Fonado, Printana, Santa, Sherbourne, Turon, a Ve-
dette .

Fazuľa - aplikujte vo fáze 2-3 listov a buriny v 2-4 listoch; 
pri znížení voskovej vrstvičky aplikujte za 5-7 dní po obnove-
ní vrstvičky. Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, 
Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, 
Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna 
a Ventura .

Zemiak - aplikujte pri výške plodiny 10-15 cm na suché listy 
a skoré rastové štádiá burín (väčšina je v klíčnych listoch). 
Aplikácia pri viac ako 15 cm výške zemiakov môže mať za 
následok popálenie listov, čo má negatívny vplyv na ďalší 
vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody: Bintje, Fianna, Lady Ro-
setta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, 
Shepody, Temste a Stroma .

Ľan - aplikujte pri výške ľanu 2,5-30 cm, ale ešte pred ob-
javením sa kvetných pupeňov na skoré rastové štádiá burín.

Narcis - aplikujte po vzídení rastlín narcisov pred kvitnutím 
alebo po odkvitnutí na skoré rastové štádia burín. Neaplikuj-
te na narcisy počas tvorby kvetných pukov .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a ná-
vodom na použitie, pre odporúčané plodiny výrobok nie je 
fytotoxický. Prípravok BENTAGRAN by ste nemali aplikovať 
za horúcich slnečných  podmienok, kedy teploty prekračujú 
+21oC, predovšetkým v čase okolo poludnia a pri aplikácii 
na citlivejšie odrody zemiakov – v takýchto prípadoch môže 
dôjsť k miernemu spáleniu a dočasnému prudkému zastave-
niu rastu plodiny .

Vplyv na úrodu
Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu .

Vplyv na následné, náhradné a susediace plo-
diny
Nie sú známe negatívne vplyvy na náhradné a následné plo-
diny .
Postrek nesmie zasiahnuť susediace necieľové po-
rasty!

Bentagran®Bentagran

Užitočné rady a tipy
•  Ideálny partner na posilnenie účinku proti burinám do strukovín k herbicídu PASSAT

•  Prípravky s účinnou látkou bentazone sú v krajinách EU registrované do sóje
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Postrekový herbicídny prípravok forme vodorozpustných granúl určený na likvidáciu 
dvojklíčnolistových burín v kukurici.

•  Obsahuje dve účinné látky s rozdielnym 
mechanizmom pôsobenia.

•  Okamžitý efekt proti dvojklíčnolistovým burinám
•  Vynikajúci partner do kombinácie s prípravkom 

Nisshin 4 SC alebo Fornet Extra 6 OD

Účinné látky:  dicamba 600 g/kg 
tritosulfuron 125 g/kg

Balenie a hmotnosť: 3 l HDPE kanister plnený do 2 kg

Pôsobenie prípravku
CALLAM je postemergentný herbicíd so systémovým účin-
kom. Je účinný proti širokému spektru dvojklíčnolistových 
burín . Herbicídny účinok je hlavne cez listy . Na jednoklíčno-
listové buriny je prípravok vysoko selektívny.
Účinné látky dicamba a tritosulfuron sú po preniknutí cez 
povrch listu v rastline rozvádzané akropetálne a bazipetálne, 
ich pohyb v pôde je ovplyvňovaný druhom buriny, teplotou, 
pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.

Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syn-
tézy enzýmov, ktoré sú dôležité pri tvorbe aminokyselín 
a zároveň v ovplyvňovaní hladiny auxínov v rastline . Účinok 
sa prejaví po 3–5 dňoch zastavením rastu, buriny už v tom-
to štádiu prestávajú kukurici konkurovať. Postupne žltnú, 
v priebehu 2–3 týždňov úplne hynú. Teplé a vlhké počasie 
účinok urýchľuje .

Obidve účinné látky sa v pôde odbúravajú veľmi rýchlo. Pôd-
na mikroflóra ani jej biologická aktivita sa po použití príprav-
ku nemenia .

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, lás-
kavce (ohnutý, zelenoklasý), lobody, mrlíky (biely, hybridný), 

žltnice, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, horčiaky, 
ľulok čierny, hviezdica prostredná, voškovník obyčajný 

Pokyny pre aplikáciu
Aplikačná dávka je 0,3–0,4 kg/ha .
Aplikácia sa vykonáva v rastovej fáze 2–4 listov burín, najvý-
hodnejšie v rastovej fáze kukurice BBCH 12–14 (maximálne 
do 6 listov kukurice) . V prípade horších klimatických podmie-
nok je vhodná kombinácia s adjuvantom Spartan (0,1%).
Podmienky vhodné na rast (teplo a dostatok vlahy) podpo-
rujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Bu-
riny musia byť vzídené, pretože prípravok je prijímaný iba 
listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Prípravok CALLAM použitý samostatne alebo s adjuvantom 
(napr. Spartan) nemá žiadny negatívny vplyv na následné 
plodiny, ktoré budú vysievané po zbere kukurice.

Ako náhradná plodina môže byť vysievaná kukurica hneď 
po príprave pôdy. Obilniny ako náhradné plodiny môžu byť 
vysievané 4 týždne po aplikácii a po príprave pôdy.

Miešateľnosť
Prípravok je miešateľny s kvapalnými hnojivami (nie DAM 390), 
herbicídmi, insekticídmi a fungicídmi .

Obmedzenia
Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách 
vyšších než 25 °C. Zrážky 5 hodín po ošetrení účinok neo-
vplyvňujú .

Callam®Callam® Ukážkový herbicíd do kukurice
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny, 
jednoročné trávy, pýr plazivý

0,4 kg 
+ 1–1,5 l

AT TM Nisshin 4 SC

dvojklíčnolistové buriny
0,3 kg  

+ 0,1–0,15%
AT TM Spartan

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Callam®Callam®

Ošetrená kukurica CALLAM + NISSHIN 4 SCÚčinok na buriny:   
NISSHIN 4 SC 1,5 l/ha + CALLAM 0,3 kg/ha

KontrolaCALLAM 0,3 l/ha

Užitočné rady a tipy
•  Zaručenú likvidáciu najširšieho spektra dvojklíčnolistových, jednoročných a trávovitých burín na 40 hektároch 

kukurice zabezpečí  cenovo výhodný balíček NISSHIN 4 SC + CALLAM + SPARTAN PACK 
•  CALLAM je expert na prerastené mrlíky a pichliač v kukurici
•  Pri burinou neprerastených porastoch postačuje dávka 0,2 kg/ha
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Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu 
na preemergentné ošetrenie kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným 
trávam.

•  Výhodné preemergentné ošetrenie
•  Dlhodobé pôsobenie proti dvojklíčnolistým 

aj trávovitým burinám
•  Výborná tolerancia ku kukurici, bez známok 

fytotoxicity

Účinné látky:  dimethenamid – P 720 g/l
Balenie a hmotnosť: 5 l coex PE/PA kanister

Pôsobenie prípravku
Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijí-
maný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín .

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: prstovka, ježatka kuria, lipica ročná, mohá-
re, cirok alepský, láskavec ohnutý, žltnica maloúborová, iva 
voškovníkovitá, portulaka zeleninová, ľuľok čierny, drchnič-
ka roľná, zemedym lekársky, mak vlčí, hviezdica prostredná, 
veroniky .
Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, lipkavec obyčaj-
ný, bažanka ročná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), starček 
obyčajný, horčica roľná, mlieče .
Odolné buriny: mrlíky .

Pokyny pre aplikáciu
Množstvo vody 400 - 600 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1x
CAMPUS® aplikujte do 3 dní po sejbe a pred vzídením bu-
rín; pri suchej jari alebo v arídnych oblastiach je vhodnejšie 
zapracovanie do pôdy 2-5 cm hlboko . Aplikačná dávka zá-
visí od štruktúry pôdy a obsahu organickej hmoty . Vyššiu 
dávku použite na pôdach s jemnou štruktúrou s vysokým 
obsahom organickej hmoty, poprípade na plochách silne 
zaburinených .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného po-
stupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plo-
dinám a pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe 
negatívne vplyvy na následné a susediace plodiny.

Ako náhradné plodiny, v prípade predčasného zaorania plo-
dín ošetrených prípravkom CAMPUS, sa môže minimálne po 
2 týždňoch od aplikácie a po plytkej príprave pôdy do hĺbky 
10 cm pestovať kukurica, zemiaky, slnečnica, jarná repka 
a strukoviny na zrno .

Campus®Campus Stavte na istotu hneď od začiatku

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 1,2 - 1,4 l AT

Užitočné rady a tipy
•  CAMPUS + RUNNER  PACK na 25-27 hektárov predstavuje výbornú preemergentnú a skoro postemergentnú (ježatka 

max . 2-3 listy, mrlíky max . 10 cm) ochranu kukurice proti jednoklíčnolistovým aj dvojklíčnolistovým burinám .
•  CAMPUS je veľmi tolerantný ku kukurici a výbornú účinnosť na buriny vykazuje už od dávky 1 l/ha
•  Prípravky s účinnou látkou dimethanamid - P, ktorú obsahuje prípravok CAMPUS, sú registrované v rámci SR 

aj do slnečnice a sóje
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Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu 
určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych 
plodinách. 

•  Spoľahlivá a úsporná likvidácia výmrvu obilnín
•  Rýchly a systémový účinok proti trávovitým 

burinám 
•  Výborná cena ošetrenia 

Účinná látka:  clethodim 120 g/l
Balenie: 5 l kanister

Pôsobenie prípravku
Prípravok CENTURION® PLUS je systémový herbicíd. Jeho 
účinná látka clethodim patrí do skupiny cyclohexandiónov . 
Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu Acetyl Co-
enzym A karboxylázy, ktorý zabraňuje tvorbe lipidov, dô-
ležitej súčasti bunkových stien, následkom čoho rastlinné 
pletivá odumierajú smerom od rastových vrcholov . Preniká 
do rastliny cez kutikulu listov v priebehu 1 hodiny po apli-
kácii. V rastline sa pohybuje floémom smerom do koreňov 
spolu s produktmi fotosyntézy a xylémom smerom do nad-
zemných častí spolu s vodou a živinami. Herbicídny účinok 
sa prejaví po 7 – 10 dňoch od aplikácie . Pri dlhodobom su-
chu alebo chlade môže byť herbicídny účinok oneskorený. 
Zvyčajne po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu, pletivo 
vegetačného vrcholu postupne hnedne a hnije. Novo rastú-
ce listy žltnú a odumierajú. Staršie listy odumierajú za vidi-
teľnej zmeny farby na oranžovú až červenú.

Upozornenie:
Nepoužívajte CENTURION® PLUS v tank-mixe s prípravka-
mi obsahujúcimi účinnú látku bentazon alebo pyrithiobac . 
Účinné látky si vzájomne rušia herbicídne účinky (antagoniz-
mus). Nepoužívajte v tank-mixe s inými herbicídmi!

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipnica ročná, pýr plazivý, psiarka roľná, pýr 
obyčajný, ježatka kuria, mätonohy, proso, metlička obyčaj-

ná, ovos hluchý, psinčeky, stoklasy, jačmene, prstovka krva-
vá, moháre, cirok alepský zo semena, výmrv obilnín
Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 250 – 400 l/h
Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 1×
Prípravkom CENTURION® PLUS ošetrujte v dobe plného ras-
tu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2 . listu 
až do konca odnožovania (BBCH 12 – 29). Dávku prípravku 
voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štá-
diu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia 
dávkovania . Úspech aplikácie závisí od kvality ošetrenia . Vlh-
kosť vzduchu by sa mala pohybovať medzi 65 % a 90 %, 
teploty v rozmedzí +8 – +25 °C. Teplé a vlhké počasie priaz-
nivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie účinnej látky v 
trávovitých burinách . Vyhnite sa aplikácii prípravku CENTU-
RION® PLUS ak rastliny trpia suchom . CENTURION® PLUS 
je odolný proti zmytiu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Po 
aplikácii na trváce trávy nekultivujte povrch pôdy, aby účinná 
látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov. 
Repa cukrová, repa kŕmna: Prípravok aplikujte od vytvo-
renia prvého páru pravých listov repy, do začiatku zapájania 
porastu (BBCH 12 – 30) .
Slnečnica: Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru 
pravých listov slnečnice, do začiatku predlžovania stonky 
(BBCH 12 – 30) .
Sója: Prípravok aplikujte, keď je vytvorený trojlist na 2 . uzle, 
do tvorby bočných výhonov, t . j . 9 a viac bočných výhonov 
1 . radu viditeľných (BBCH 12 – 29) .
Hrach: Prípravok aplikujte od 2. vyvinutého listu, do začiat-
ku predlžovania stonky (BBCH 12 –30).
Rajčiak: Prípravok aplikujte od 2. pravého listu vyvinutého 
na hlavnej stonke (do úplne vyvinutých 9 alebo viac listov 
na hlavnej stonke (BBCH 12 –19) .

Centurion® PlusCenturion® Plus S vyššou intenzitou proti trávovitým burinám
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Repka ozimná:
Proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam aplikujte prípra-
vok na jeseň, od prvého páru pravých listov repky (BBCH 12) 
alebo na jar proti jednoročným trávam a to najneskôr do za-
čiatku predlžovania stonky (BBCH 30). Na výmrv obilnín v 3 
listoch účinkuje už pri dávke 0,6 l/ha a na ježatku v akejkoľ-
vek rastovej fáze je dostačujúca dávka 0,75 l/ha
Zemiak:
Prípravok aplikujte po vzídení plodiny, od vyvinutého 2. lis-
tu na hlavnej stonke, ale ešte pred zapojením porastu, t .j . 
do výšky zemiaka 13-15 cm (BBCH 12 – 30) . Dbajte na vhod-
nú vývojovú fázu trávovitých burín .
Mrkva:
Prípravok aplikujte v štádiu od 2 do 9 vytvorených listov 
mrkvy (BBCH 12 - 19) .
Cibuľa (výsev):
Prípravok aplikujte od fázy 1 – 2 pravých listov (BBCH 11- 
12) .
Upozornenie: Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov 
nemožno konzumovať!
Cibuľa (zo sadzačky):
Prípravok aplikujte po vytvorení minimálne 2 listov , na kto-
rých je dokonalá vosková vrstva .
Kapusta hlávková:
Prípravok aplikujte po dobrom zakorenení priesad t .j . naj-
skôr 14 dní po výsadbe podľa výskytu burín .
Jahoda:
Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. listu, do štádia 
kvitnutia jahody (BBCH 12 – 59) alebo až po zbere ovocia, 
t.j. od začiatku tvorby pazuchového pupeňa, do štádia, kedy 
staré listy odumierajú a mladé listy sú kučeravé (BBCH 91 
– 93). Na novo založených plantážach aplikujte až po dob-
rom zakorenení sadeníc jahody. Ak používate iný herbicíd 

(na báze účinných látok metamitron alebo lenacil), prípra-
vok CENTURION® PLUS aplikujte aspoň 7 dní pred alebo 
7 dní po postreku týmito prípravkami .

Poznámka
Poľné plodiny a zeleninu možno proti dvojklíčnolistovým bu-
rinám herbicídne ošetriť buď najmenej 7 dní pred použitím 
prípravku CENTURION® PLUS alebo najmenej 7 dní po jeho 
použití!

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Pri používaní prípravku CENTURION® PLUS podľa návodu 
na použitie nedochádza k prejavom fytotoxicity. Nebola zis-
tená odrodová citlivosť na prípravok CENTURION® PLUS.
Ošetrené plodiny nepoužívajte na kŕmenie hospodárskych 
zvierat kým neuplynula ochranná doba od aplikácie príprav-
ku!

Vplyv na úrodu
Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu plodín .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
CENTURION® PLUS pri dodržaní predpísanej dávky nemá 
negatívny vplyv na následné ani náhradné plodiny.
Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty! Postre-
kujte za bezveterného počasia, aby postreková kvapalina 
nezasiahla susedné plodiny. Citlivá je najmä kukurica a obil-
niny .

Centurion® PlusCenturion® Plus
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Užitočné rady a tipy
•  Postemergentné použitie tank-mixu BANTUX s graminicídom CENTURION PLUS (0,8 l/ha) v repke je bez známok 

fytotoxicity na kultúrnej plodine
•  CENTURION PLUS patrí pri základnej a jednotnej dávke 0,8 l/ha k najrýchlejším graminicídom na trhu
•  Bezpečná je aj jeho aplikácia v tank-mixoch v cukrovej repe
•  Za nákup sólo 50 l CENTURION PLUS + 5 l CENTURION PLUS zdarma
•  Pre herbicídne ošetrenie slnečnice (technológia CLEARFIELD) a sóje je možné využiť balíček PASSAT + CENTURION 

PLUS PACK na 20 hektárov

Centurion® PlusCenturion® Plus
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

repa cukrová 
jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l

56
 
 pýr 2,0 – 2,2 l

repa kŕmna, hrach
jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l

56
pýr 2,0 - 2,2 l

rajčiak
jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l

30
pýr 2,0 - 2,2 l

slnečnica
jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l

100
pýr 2,0 - 2,2 l

sója
jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l

60
pýr 2,0 - 2,2 l

repka ozimná
jednoročné trávy, výmrv obilnín 0,7 – 0,8 l

120
jesenná aplikácia

pýr 2,0 - 2,2 l jarná aplikácia

zemiak
jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l

56
pýr 2,0 l

mrkva
jednoročné trávy 0,8 l

40
pýr 2,0 l

cibuľa jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l 60 zo sadzačky

cibuľa jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l 60 semenné porasty

cibuľa jednoročné trávy 0,8 l
60

výsev

pýr 2,0 l

kapusta hlávková jednoročné trávy 0,8 l
28

pýr 2,0 l

jahoda jednoročné trávy 0,8 l
30

pýr 2,0 l
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Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl určený na ničenie 
odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a kukurici.

•  Univerzálny, osvedčený a spoľahlivý herbicíd 
do obilnín a kukurice 

•  Možnosť využitia v tank-mixoch s inými 
prípravkami

•  Skvelý pomer účinku a ceny produktu

Účinná látka:  tritosulfuron 250 g/kg 
dicamba 500 g/kg

Balenie: 2 l HDPE kanister plnený do 1,0 kg

Pôsobenie prípravku
CERTO je kombinovaný systémový herbicíd prijímaný predo-
všetkým listami, čiastočne aj cez korene burín .
Účinná látka tritosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín . 
Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy 
enzýmu acetolaktát syntetázy, ktorá je dôležitá pri tvorbe 
amínokyselín . Translokácia účinnej látky v rastlinách sa usku-
točňuje bazipetálne a akropetálne . 
Účinná látka dicamba zo skupiny amínobenzoových kyselín 
ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline a tým narušuje delenie 
buniek .
V pôde sa účinné látky prípravku CERTO odbúravajú veľmi 
rýchle. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej 
biologická aktivita .
Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny 
už v tomto štádiu prestávajú konkurovať plodine. Buriny po-
stupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok 
urýchľuje teplé a vlhké počasie.

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, 
pichliač roľný, mak vlčí, horčica roľná, kapsička pastierska, 
mrlíky, hluchavky, veroniky* .

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná a všetky trávovité 
buriny .

*len so zmáčadlom

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 300 - 400 l.ha-1

Maximálny počet aplikácii 1× za vegetáciu
Postrekujte v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16) . Pri apli-
kácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase 
aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožo-
vania (BBCH 13-29) jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov 
až do plného odnožovania (BBCH 13-25) a kukurica v rasto-
vej fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15). 
Neaplikujte prípravok v rastovej fáze začiatok predlžovania 
stebla (BBCH 30) môže pôsobiť fytotoxicky a to vo forme 
rastových deformácií .
Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách 
vyšších než 25°C. Zrážky päť hodín po ošetrení neovplyv-
ňujú účinok . 
Po aplikácii prípravku CERTO nie sú známe negatívne účinky 
na následné plodiny. 
Ak je potrebné CERTOM ošetrenú plodinu zaorať, je možné 
ako náhradnú plodinu zaradiť jarné obilniny a kukuricu.

Certo®Certo Hravo si poradí s burinami v obilninách aj kukurici.
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Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná, tritikale
dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec

0,2 kg AT

0,2 kg + (0,5-0,7 l) AT (TM) Dash

0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan

jačmeň jarný
dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec

0,15 kg AT

0,15 kg + (0,5-0,7 l) AT (TM) Dash

0,15 kg + (0,1l) AT (TM) Spartan

jačmeň ozimný, ovos siaty, 
raž ozimná

dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec

0,2 kg AT

0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan 

kukurica dvojklíčnolistové buriny

0,2 kg AT

0,2 kg+ (0,5 l) AT (TM) Dash

0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan 

Certo®Ce

Užitočné rady a tipy
•  Pre komplexné riešenie burín v kukurici  na 20 hektárov je určený balíček CERTO + NISSHIN + SPARTAN PACK 
•  Na jarnú ochrana 25 hektárov obilnín je možné využiť balíček CERTO + IMPULSE GOLD PACK
•  CERTO je vhodný aj do kombinácie s kvapalným dusíkatým hnojivom typu DAM 390
•  CERTO môžete kúpiť aj v balíčku s FORNET EXTRA + CERTO+ SPARTAN PACK na ošetrenie 20 ha kukurice
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Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie 
dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv vo výsevoch tabaku, v paprike, rajčiakoch 
a repke ozimnej.

•  Dlhodobý pôdny účinok
•  Spoľahlivá kontrola širokého spektra burín vrátane 

rumančekovitých
•  Vysoká selektivita voči kultúrnej plodine

Účinná látka:  napropamide 450 g/l
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
COLZAMID je pôdny herbicíd, účinkuje systémovo cez ko-
reňový systém vzchádzajúcich burín. Účinná látka napropa-
mide, patrí do skupiny acetamidov, inhibuje delenie buniek 
(inhibuje veľmi dlhé reťazce mastných kyselín). Na vzídené 
buriny neúčinkuje. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vlhké 
počasie zlepšuje účinnosť prípravku.

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipnica ročná, metlička obyčajná, žltnice, ru-
mančeky, rumany, parumanček nevoňavý

Odolné buriny: veroniky, peniažtek roľný, kapsička pastier-
ska, lipkavec obyčajný, hluchavky, fialka roľná, zemedym 
lekársky, láskavce, mrlíky, ambrózia palinolistá, trváce buriny

Pokyny pre aplikáciu
Ošetrenie Dávka vody pre zálievku výsevov tabaku je 5 l .m-
2, postrek výsadieb papriky, rajčiaka je 600-700 l/ha a pre 
ošetrenie repky ozimnej 200-300 l/ha . 
Počet ošetrení: 1× za sezónu 

Pri aplikácii prípravku dbajte na rovnomerné rozdelenie 
postrekovej kvapaliny . Ošetrujte tak, aby ste zabránili pre-
krývaniu postrekových pásov a ďalším zdrojom miestneho 
predávkovania (zastavovanie postrekovača v činnosti, nedo-
konalá príprava postrekovej kvapaliny). Prípravok možno vo 
vyššie uvedených plodinách aplikovať kedykoľvek v priebehu 
14 dní pred sejbou alebo výsadbou . Zapracovaním zabráni-
te rozkladu účinnej látky, ku ktorému dochádza následkom 
svetla .

Paprika, rajčiak:
Výsadba: aplikujte postrekom na pôdu s následným plytkým 
zapracovaním (2 – 3 cm) do pôdy najneskôr do štyroch ho-
dín po aplikácii. Následne v priebehu 14 dní možno vysadiť 
priesady papriky alebo rajčiaka .

Tabak:
Výsev: aplikujte zálievkou na pôdu pred výsevom. Ihneď 
po obschnutí povrchu pôdy alebo do 14 dní po zálievke sa 
môže vysiať tabak.

V repke ozimnej je možné ošetrovať nasledovným 
spôsobom: 
-  predsejbovou aplikáciou prípravku COLZAMID so zapraco-

vaním do hĺbky 2 – 3 cm, alebo 
-  následnou aplikáciou prípravku GALICLOM po predsejbo-

vej aplikácii prípravku COLZAMID zapracovaného do hĺbky 
2-3 cm. Následne v priebehu 14 dní možno vysiať repku 
ozimnú .

Colzamid®Colzamid Výnimočný pomocník v boji proti burinám.
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Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

tabak dvojklíčnolistové buriny 0,2-0,3 ml .m-² AT výsev, zálievka

paprika dvojklíčnolistové buriny 3 l AT výsadba

rajčiak dvojklíčnolistové buriny 3 -4 l AT výsadba

repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a lipkavec
2,5 l AT

2,5 l + (0,2-0,25 l) AT
(NA): Galiclom, 
Command 36 CS

Colzamid®Colzamid

Užitočné rady a tipy
•  Pri pestovaní repky možno použiť kombináciu COLZAMID + GALICLOM, ktorá je balíčku COLZAMID + 

GALICLOM PACK, na kontrolu najdôležitejších burín v 10 ha repky
•  Ani pri oneskorenej sólo aplikácii COLZAMID  (krátko po vzídení repky) sa neprejavuje žiadne poškodenie repky
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Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, ktorý je určený 
pre postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách 
bez podsevu (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica 
jarná, ovos, proso), v kukurici a semenných porastoch tráv.

•  Spoľahlivo likviduje dvojklíčnolistové buriny 
vrátane pichliača

•  Výhodný partner na posilnenie účinnosti k ďalším 
herbicídom

•  Priaznivá cena ošetrenia

Účinná látka: 2,4-D 905 g/l
Balenie:  10 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
ESTERON pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé 
dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast 
(5-6 hodín po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov 
a bylí a k farebným zmenám . Buriny hynú zvyčajne v priebe-
hu 10-14 dní po aplikácii. Dažďové zrážky 3 hodiny po apli-
kácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny .

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľ-
ná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, 
kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík 
biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, pod-
slnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, 
reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník 
obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, 
fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, iskerník prudký, 
konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevä-
dza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľa-
va dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska 
obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky .

Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), 
kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, 
prasličky, stavikrv vtáčí, veroniky .

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200-400 l.ha-1

Počet aplikácií: 1× počas vegetácie
Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti her-
bicídu ESTERON, sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 listov (BBCH 
12-14), niektoré odolnejšie druhy ešte v nižších rastových 
fázach. Len pichliač roľný a pupenec roľný je vhodnejšie ničiť 
vo vyšších rastových fázach, kedy je vytvorená väčšia listová 
plocha pre príjem dostatočného množstva účinnej látky, kto-
rá je následne rozvádzaná do podzemných výhonkov týchto 
rastlín, ktoré ničí.

Obilniny bez podsevu: Optimálny aplikačný termín prí-
pravku ESTERON je od vytvorenia 3. listu až do fázy 2. ko-
lienka obilniny (BBCH 13-32). Herbicíd ESTERON používajte 
v obilninách bez podsevu v dávkach 0,5-0,8 l .ha-1 v odpor-
účanom objeme postrekovej kvapaliny 200-400 l vody/ha, 
pričom vyššie dávky prípravku používajte na vyššie štádiá 
burín a na likvidáciu trvácich burín . Prípravok ESTERON je 
možné aplikovať skôr ako bežné prípravky na báze fenoxy-
kyselín a to už od teploty prostredia +7°C, pričom medznou 
teplotnou hodnotou pre jeho aplikáciu je +25°C.

Kukurica: Herbicíd ESTERON používajte postemergent-
ne v kukurici (okrem osivovej) len na hybridy tolerantné 
k 2,4-D v dávkach 0,8-1,0 l .ha-1 vo fáze od 2 . do 6 . listu 
(BBCH 12-16) kukurice . TM kombináciu herbicídu ESTERON 
(0,8-1,0 l .ha-1) spoločne s herbicídom Lontrel 300 (0,3 l .ha-1) 

Esteron®Esteron® Ak ho potrebuješ, tak neváhaj

NOVINKA 
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použite v kukurici na hĺbkovú likvidáciu koreňového systému 
pichliača. Herbicíd ESTERON je možné používať s kvapalným 
hnojivom typu DAM 390, pričom táto tank-mix kombinácia 
je pre včely škodlivá .

Upozornenie: Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citli-
vé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič 
a chmeľ! Pri aplikácii počas vysokých denných teplôt môžu 
byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

Vplyv na úrodu
Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá 
aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok 
nie sú známe obmedzenia použitia prípravku s ohľadom 
na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky 
na uvedené rastliny, alebo produkty z nich.

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania 
plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní ná-
sledných a náhradných plodín .

Esteron®Esteron®
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň 
ozimný, raž, tritikale

odolné dvojklíčnolistové buriny, 
pichliač

0,6–0,8 l AT

jačmeň jarný, pšenica jarná, 
ovos, proso 

odolné dvojklíčnolistové buriny, 
pichliač

0,5-0,6 l AT

jačmeň jarný, jačmeň 
ozimný, pšenica jarná, 
pšenica ozimná, raž, ovos, 
tritikale

odolné dvojklíčnolistové buriny, 
pichliač

0,5–0,8 l + (0,3 l) AT (TM) Lontrel 300

kukurica

odolné dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník a trváce buriny

0,8-1,0 l AT

odolné dvojklíčnolistové buriny, 
durman, voškovník, pichliač a 
ďalšie trváce buriny

0,8-1,0 l + (0,3 l) AT (TM) Lontrel 300

trávy odolné dvojklíčnolistové buriny 0,8-1,0 l AT semenné porasty

Užitočné rady a tipy
•  V ponuke iba v balíčkoch!!!
•  Pre komplexné riešenie burín v obilninách bude balíček ZUMBA + ESTERON PACK - balíček na 50 ha a zloženie 

Zumba 5l a Esteron 10 l .
•  Do kukurice na posilnenie proti prerasteným burinám využite balíček FORNET EXTRA + RUNNER + ESTERON PACK- 

balíček na 50 ha a zloženie Fornet extra 35 l Runner 15 l a Esteron 10 l.
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Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu 
na báze oleja (OD) určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv 
a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

•  Moderná OD formulácia so zabudovaným 
zmáčadlom

•  Rýchlejší príjem učinnej látky rastlinou
•  Výborný ekotoxikologický profil prípravku

Účinná látka: nicosulfuron 60 g/l
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
FORNET EXTRA 6 OD zabezpečuje ochranu proti širokému 
spektru jednoročných a trvácich tráv ako aj dvojklíčnolisto-
vých burín postemergentnou aplikáciou, zatiaľ čo voči plo-
dine je inaktívny . Účinná látka prípravku patrí do skupiny 
sulfonylmočovín . Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu 
acetolaktát syntázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe 
esenciálnych aminokyselín. Buriny zastavujú rast okamžite 
po aplikácii. V priebehu 4-5 dní je pozorované odfarbenie 
mladých listov nasledované nekrózou, ktorá sa rozširuje 
na celú rastlinu .

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: 
(v dávke 0,5 l/ha) 
-  jednoročné trávy: lipnica ročná (citlivá vo fáze 2-4 listov), 

mätonoh mnohokvetý a mätonoh trváci (citlivé sú len 1-roč-
né rastliny vyrastajúce zo semien), mohár zelený a mohár 
sivý (citlivé sú vo fáze 2 listov až do začiatku odnožovania), 

(v dávke 0,65 l/ha) 
-  jednoročné dvojklíčnolistové buriny: hviezdica prostredná, 

láskavec ohnutý, kapsička pastierska
(v dávke 0,75 l/ha) 
-  jednoročné dvojklíčnolistové buriny: rumančeky, fialka roľ-

ná, starček obyčajný, bažanka ročná

Stredne citlivé buriny: 
(v dávke 0,75 l/ha) 
-  jednoročné trávy: ježatka kuria (prípravok musí byť aplikova-

ný vo fáze od 2 listov až do začiatku odnožovania ježatky), 
proso

-  jednoročné dvojklíčnolistové buriny: mrlík biely, horčiak 
broskyňolistý, horčiak štiavolistý, loboda konáristá, ľuľok 
čierny, pohánkovec ovíjavý

-  trváce trávy: pýr plazivý (prípravok musí byť aplikovaný 
vo fáze 4-6 listov), cirok alepský

Odolné buriny:
(v dávke 0,75 l/ha)
stavikrv vtáčí

Fornet Extra 6 OD®Fornet Extra 6 OD® Extra riešenie pre Vašu kukuricu

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica

jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny 0,5-0,65 l AT

pýr, proso, cirok alepský, dvojklíčnolistové buriny
0,75 l AT

0,5 l + (0,25 l) AT DA – delená aplikácia

NOVINKA 
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Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: je 200-400 l/ha podľa použitého druhu trysiek 
a postrekovača .
Maximálny počet ošetrení v roku: 1x alebo 2× pri delenej 
aplikácii (max 45 g nicosulfuron/ha/rok)
Prípravok FORNET EXTRA 6 OD aplikujte v rastovom štádiu 
2 až 8 listov kukurice (BBCH 12-18).
Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným trávovi-
tým burinám je štádium 3-4 listov (BBCH13-14) a proti dvoj-
klíčnolistovým burinám štádium 2-4 listov (BBCH 12-14) . 
Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v ob-
dobí, keď je vzídených cca 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-
15 cm (3-4 listy) . Cirok alepský (vzchádzajúci z podzemkov) 
je najcitlivejší pri výške cca . 30 cm .
Proti pýru plazivému a niektorým citlivým trávovitým buri-
nám môžete použiť delenú aplikáciu prípravku. Prvé ošetre-
nie urobte v dávke 0,5 l/ha v rastovom štádiu 2 listov kuku-
rice (BBCH 12) a druhú aplikáciu v dávke 0,25 l/ha 10 až 14 
dní po prvom termíne .
Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlh-
kého počasia v období aktívneho rastu burín.
FORNET EXTRA 6 OD neaplikujte, ak sa do 6 hodín očaká-
vajú zrážky.
FORNET EXTRA 6 OD môže byť použitý na všetkých druhoch 
pôd (ľahké, stredné aj ťažké) a nie je deaktivovaný vplyvom 
vysokého obsahu organickej hmoty v pôde.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
V niektorých prípadoch môže byť pozorované prechodné 
zožltnutie v priebehu 1-2 týždňov po aplikácii. Stav sa však 
rýchlo upraví a žiadne ďalšie príznaky nie sú pozorované. 
Prípravok neodporúčame používať v poraste so zlou kon-
díciou. Prípravok neodporúčame používať v kukurici, ktorá 
bola ošetrená listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo sku-
piny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze 
bentazonu .
Nemiešajte s listovými, alebo tekutými hnojivami . Pri dodr-
žaní odporúčaných aplikačných dávok nemá prípravok FOR-
NET EXTRA 6 OD negatívny vplyv na spracovateľské procesy, 
kvalitu alebo kvantitu ošetrených rastlín a rastlinných pro-
duktov .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Ako následné plodiny pri dodržaní správneho osevného po-
stupu môžu byť pestované:
- ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení, 
- jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení
- ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení.
Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba 
kukurica a po orbe sója (minimálny interval 15 dní od ošet-
renia) .
Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani priamo 
zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrcho-
vých vôd.

Fornet Extra 6 OD®Fornet Extra 6 OD®

Užitočné rady a tipy
•  Použitie bez obmedzenia na Žitnom ostrove
• Fornet Extra 6 OD + Certo + Spartan pack
• Fornet Extra 6 OD + Callam + Spartan Pack
• Fornet Extra 6 OD + Runner + Esteron Pack
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Prípravok GALICLOM je preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd vo forme 
suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti 
dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej. zemiakoch, bôbe, mrkve a hrachu.

•  Najúčinnejší herbicíd na lipkavec
•  Optimálna doba biologickej aktivity
•  Vhodný partner pre ďalšie preemergentné herbicídy

Účinné látky:  clomazone 360 g/l
Balenie: 1 l HDPE/PA fľaša

Pôsobenie a spektrum účinku
Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone 
a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje 
biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy cit-
livých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú 
vybielené.

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, 
hviezdica prostredná, mrlík biely .

Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová .

Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, ve-
roniky, láskavec ohnutý .

Pokyny pre aplikáciu: 
Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Repka ozimná:
Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a za-
rovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plo-
chy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo 
inou kultiváciou . Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plo-
diny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou as-
poň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť 
pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere. 
Aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodín 
a burín . Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či 
kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné po-
krytie plochy postrekom .

Zemiak:
Aplikujte na plochách s jemne skyprenou pôdou bez hrúd . 
Optimálny termín aplikácie je po „slepej preorávke“, zemia-
ky však nesmú mať vegetačný vrchol nad povrchom pôdy 
(spravidla cca . 7 dní pred vzídením) . Dbajte na to, aby nedo-
chádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho rame-
na, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

Bôb, mrkva, hrach:
Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a  za-
rovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plo-
chy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo 
inou kultiváciou . Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plo-

Galiclom®Galiclom® Ten správny herbicíd po sejbe repky

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

repka ozimná lipkavec 0,33 l AT

zemiak, bôb, mrkva, hrach lipkavec 0,25 l AT Preemergentne, maximálne 1 x

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .
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diny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou as-
poň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť 
pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere. 
Aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodín 
a burín . Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či 
kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné po-
krytie plochy postrekom .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty.
Pri určitých poveternostných podmienkach môže dôjsť 
k dočasnej zmene farby listov plodín (zosvetlenia, zožltnu-
tia alebo vybielenia okrajových častí), ktorá sa výraznejšie 
prejaví po silnejších dažďových zrážkach krátko po aplikácii. 
Tieto prechodné príznaky sa rastom plodiny rýchlo stráca-

jú a nemajú žiaden nepriaznivý účinok na úrodu. Prípravok 
GALICLOM môže byť použitý pri všetkých odrodách repky 
ozimnej, zemiakov, bôbu, mrkvy a hrachu pred vzídením 
plodiny a burín. Keďže bezpečnosť prípravku GALICLOM 
voči dcérskym hľuzám zemiakov zatiaľ nebola testovaná, 
o vhodnosti použitia prípravku na ošetrenie sadbových ze-
miakov sa poraďte s výrobcom alebo s vaším distribútorom . 
Použitie prípravku na semenných porastoch odporúčame 
konzultovať so zmluvnými obchodnými zástupcami. Účin-
ky na plodiny určené na spracovanie zatiaľ neboli stanove-
né. Použitie prípravku GALICLOM na plodinách určených 
na spracovanie konzultujte so spracovateľom .

Vplyv na náhradné plodiny
Ak je potrebné repku ozimnú predčasne zaorať ako náhrad-
né je možné vysiať plodiny uvedené v tabuľke. Pred výsevom 
je potrebná orba do hĺbky aspoň 25 cm.

Galiclom®Galiclom®

Návod na použitie

Čas sejby/výsadby
náhradnej plodiny

Schválené náhradné plodiny Obmedzenia

repka ozimná ozimné obilniny
Od ošetrenia poškodenej plodiny musí uplynúť aspoň 
6 týždňov

jar
hrach, bôb, zemiaky

Od ošetrenia poškodenej plodiny musí uplynúť aspoň 
6 týždňov

jarné obilniny, kukurica, cibuľa, 
mrkva, ľan, okrúhlica

Od ošetrenia poškodenej plodiny musí uplynúť aspoň 
7 mesiacov

Užitočné rady a tipy
•  Pri pestovaní repky možno použiť kombináciu COLZAMID + GALICLOM, ktorá je balíčku COLZAMID + GALICLOM 

PACK, na kontrolu najdôležitejších burín v 10 ha repky
•  Kombinované balíčky na 10 ha: BANTUX + GALICLOM PACK a BANTUX + GALICLOM + BACKROW PACK účinne 

ochrania porasty repky proti širokému spektru burín vrátane lipkavca
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Systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený 
na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, 
repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej 
pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.

•  Dôkladná eliminácia všetkých vzídených burín
•  Osvedčená prezberová aplikácia  v kultúrnych 

porastoch
•  Ekonomicky výhodné ošetrenie pri pestovaní plodín

Účinné látky:  glyphosate 360g/l
Balenie: 20 l, 1000 l HDPE fľaša / kanister / sud / kontajner

Pôsobenie prípravku
GALLUP SUPER 360 je neselektívny listový herbicíd so sys-
témovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými 
časťami listami a byľami a odtiaľ je translokovaný do podzem-
ných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli 
zničenie aj podzemných častí burín (aj trvácich) . Nie je prijíma-
ný koreňmi a neúčinkuje na semená .

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko korenia-
cich dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy 
listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem 
účinnej látky do rastlín . Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, 
keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste . Príznaky pôsobenia 
sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie za-
siahnutých rastlín behom 10–14 dní . Proti jednoročným a tr-

vácim trávam, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe 
ich odnožovania, (pýr v štádiu 5–6 listov a výške 12–15cm).

Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa 
zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzdu-
chu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kul-
tivačné práce možno robiť až v dobe, keď sa naplno prejavili 
príznaky účinku t .j . min . 5 dní po aplikácii .

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, 
pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľ-
ná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský .

Stredne citlivé buriny: mäta roĺná, pupenec roĺný, hrach, 
sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lu-
cerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový .

Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roĺná, 
kostihoj lekársky, kozonoha hostcová, rozchodník biely, 
prasličky .

Gallup® Super 360Gallup® Super 360 Pre mnoho starostí jednoduché riešenie

Užitočné rady a tipy
•  GALLUP SUPER 360 v kombinácii s FLEXI predstavuje racionálne ošetrenie plodín pred zberom, ktoré obmedzuje 

zberové straty
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha
OD

(dni)
Poznámka

obilniny pýr plazivý a iné trváce buriny 4 l AT
predzberová aplikácia
1)

ľan, repka jarná,  
repka ozimná

pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l AT
predzberová aplikácia
2)

horčica pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l AT
predzberová aplikácia
2)

hrach, bôb pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l AT
predzberová aplikácia
3)

orná pôda, strnisko
jednoročné dvojklíčnolistové 
buriny a trávy, výmrv obilnín

1,5 l AT 4)

pýr a iné trváce buriny 3–4 l AT 5)

lúky a pasienky
obnova trvalých trávnych 
porastov

3–6 l AT 6)

ovocné dreviny jednoročné a trváce buriny 5 l AT 7)

bôb, hrach *) pýr plazivý a iné trváce buriny 4 l 7
*predzberová aplikácia
6)

železnice nežiaduca vegetácia 6 l AT 8)

lesné kultúry

nežiaduca vegetácia 4–8 l - 9)

chemická prebierka 
aplikáciou na pne

10% -
listnaté stromy
10)

20% -
Ihličnaté stromy
10)

chemická prebierka 
injektážou

2 ml - 11)

nádrže, vodné toky, 
zavlažovacie kanály

Nežiaduce dreviny,  
pobrežné buriny

6 l - 12)

obilniny, olejniny, 
strukoviny, repa cukrová, 
zelenina

jednoročné trávy 
a dvojklíčnolistové buriny, 
výmrv obilnín

1,5 l AT
Preemergentne (po výseve a pred vzídením)
13)
14)

Gallup® Super 360Gallup® Super 360
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Poznámky
Prvé aplikácie v poľných plodinách
GALLUP SUPER 360 môže byť aplikovaný len pozemne proti 
jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým buri-
nám pred zberom uvedených plodín . Toto ošetrenie je urče-
né výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch 
a tým uľahčenie zberu plodiny .

1) Obilniny (jačmeň, ovos, pšenica tvrdá, raž a tritikale)
Dávka vody: 150–250 l/ha, vyššiu hranicu použite v poras-
toch s veľkou listovou plochou, maximálny počet apliácií 1× 
za vegetáciu .
Postrekujte vtedy, keď má zrno vlhkosť pod 30%, najneskôr 
7 dní pred zberom. Cieľové buriny musia byť zelené, v štádiu 
aktívneho rastu a musia byť prístupné pre postrek. Slamu 
z ošetrených porastov nepoužívajte na mulčovanie záhrad-
ných plodín. Neošetrujte množiteľské porasty a podsevy.

2) Ľan, repka jarná, repka ozimná, horčica
Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× 
za vegetáciu .
Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2 .
Pri výskyte pýru nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich 
dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.
Postrekujte 2 až 3 týždne pred zberom ľanu a repky, 8 až 
10 dní pred zberom horčice, v štádiu nástupu prirodzenej 
zrelosti a keď má semeno vlhkosť pod 30%. Cieľové buriny 
musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť prí-
stupné pre postrek. Neošetrujte množiteľské porasty.

3) Hrach, bôb
Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× 
za vegetáciu .
Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2, 
pri výskyte pýru nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich 
dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.
Postrekujte v štádiu nástupu prirodzenej zrelosti, keď má 
semeno vlhkosť pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. 

Cieľové buriny musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu 
a musia byť prístupné pre postrek. Neošetrujte množiteľské 
porasty .

4) Strnisko, orná pôda - ničenie výmrvu obilnín, jedno-
ročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín pred 
sejbou alebo výsadbou plodín .
Dávka vody: 150–250 l/ha. Vyššiu hranicu použite v poras-
toch s veľkou listovou plochou, maximálny počet aplikácií: 
1× za rok.
Pôda môže byť kultivovaná po uplynutí min. 24 hodín 
od aplikácie, priama sejba môže byť uskutočnená s odstu-
pom min . 2 dní po aplikácii .

5) Strnisko, orná pôda - ničenie pýru plazivého a trvácich 
dvojklíčnolistových burín na strnisku pred sejbou alebo vý-
sadbou plodín .
Dávka vody: 150–250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v poras-
toch s veľkou plochou, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.
GALLUP SUPER 360 môže byt‘ aplikovaný na strnisko 
po všetkých plodinách na jeseň i na jar pred sejbou alebo 
výsadbou následnej plodiny. Pôda nesmie byt‘ po dobu as-
poň 5 dní pred aplikáciou a po aplikácii kultivovaná . Plochu 
pred aplikáciou nekoste .
Buriny musia mat‘ v dobe aplikácie dostatočnú listovú plo-
chu: pred jarnou aplikáciou nechajte burinám aspoň 21 dní 
na obnovenie rastu . Dávku 3 l/ha aplikujte pri výskyte pýru 
plazivého do 75 odnoží na m2, pri výskyte nad 75 odnoží 
a výskyte iných trvácich tráv a trvácich dvojklíčnolistových 
burín použite dávku 4 l/ha.

6) Lúky a pasienky (obnova a likvidácia)
Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× 
za rok .
Prípavok GALLUP SUPER 360 môže byt‘ použitý na likvidá-
ciu trávneho porastu a ničenie burín pred jeho obnovou, či 
výsadbou alebo výsevom plodín . Prípravok aplikujte na tráv-
ny porast až po regenerácii porastu po kosbe alebo spasení. 

Gallup® Super 360Gallup® Super 360
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Alternatívne možno aplikovať‘ pred kosením alebo pasením 
v období jún - október pri výške porastu 30–60 cm, pokiaľ‘ 
nie je porast hustý a nemá vytvorené zrelé semená. Trávny 
porast môže byt‘ po päťdennom odstupe od aplikácie pou-
žitý bežným spôsobom.
Jednoročné a dvojročné pasienky bez trvácich burín a tráv 
ošetrite dávkou 3 l/ha, na 2–4 ročné pasienky s trvácimi 
trávami aplikujte 4 l/ha, na 4–7 ročné pasienky s trvácimi 
dvojklíčnolistovými burinami 5 l/ha, pri ošetrení trvácich pa-
sienkov s výskytom hlavne púpavy aplikujte dávku 6 l/ha .

7) Ovocné dreviny (jabloň, hruška, čerešňa, slivka)
Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× 
za rok .
Časovanie ochrany: aplikujte na jeseň po zbere (po opad-
nutí listov) alebo na jar až do fázy “myšieho uška“ u jabloní 
a hrušiek a fázy “bieleho púčika“ u sliviek, čerešní a višní . 
Nepoužívajte vo výsadbách mladších ako 2 roky. Neaplikujte 
na mechanicky poškodené stromy s odlúpenou kôrou. Po-
strek alebo úlet postreku nesmie zasiahnuť‘ kmeň vo výške 
presahujúcej 30cm nad zemou, alebo konáre .

8) Železnice
Dávka vody: 100–250 l/ha.
Použite max. 300–400 litrov vody na ha, pri aplikácii je po-
trebné zabezpečiť‘ zvlhčenie celej rastliny.
Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na želez-
ničných staniciach/zastávkach .
Ošetrujte v závislosti od hustoty burinového porastu počas 
vegetačného obdobia, predovšetkým od polovice apríla 
do polovice apríla do konca augusta (v čase od začiatku vy-
tvárania kvetných pupeňov a počas kvitnutia z dôvodu zabrá-
nenia tvorby semien). Rastliny by mali mat‘ plný vzrast a do-
sahovať‘ výšku minimálne 20 cm; na buriny vzídené z pôdnej 
zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať‘. Maximálna 
dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.

9) Lesné kultúry
Dávka vody: 80–250 l/ha. Hornú hranicu uvedeného rozpä-
tia použite pri väčšej listovej ploche.
Ničenie burín - príprava pôdy k výsadbe:
Na obhospodarovanej pôde použite dávku 4 l/ha, na niče-
nie trvácich burín v trávnych porastoch použite dávku 5 l/ha. 
Nesaďte stromčeky skôr ako 7 dní po aplikácii .
Ochrana proti burinám po výsadbe cielenou aplikáciou:
GALLUP SUPER 360 môžete použiť‘ na ničenie burín v okolí 
ihličnanov i listnáčov s použitím ručného alebo chrbtového 
postrekovača. Aplikácia v priebehu vegetačného obdobia 
ihličnatých a listnatých drevín je možná iba pri účinnom clo-
není úletu postrekovej kvapaliny. Aplikujte 2% roztok chrb-
tovým postrekovačom s použitím ochranného krytu, ktorý 
zabráni kontaminácii a poškodeniu stromčekov .
Ošetrujte v období jún - august, po plnom vývine nežia-
ducej vegetácie. Proti orličníku obyčajnému ošetrujte až 
v dobe, keď‘ sú čepele úplne vyvinuté, t.j. od polovice au-
gusta do konca septembra .
Dávka sa riadi zložením a stupňom zaburinenia - proti tr-
vácim burinám bylinného charakteru aplikujte 4 l/ha; v prí-
pade odolných drevín, ako napr ., jarabina vtáčia, krušina 
jelšová, zemolez alebo maliny a ostružiny, je nutné dávku 
zvýšiť‘ až na 8 l/ha.
Neaplikujte v čase zvýšeného prúdenia miazgy, t.j. v období 
od marca do mája .

10) Lesné kultúry
Chemická prebierka aplikáciou na pne
Aplikačná dávka:
Listnáče: aplikujte 10% roztok GALLUP SUPER 360 (1 diel 
prípravku + 9 dielov vody/100 ml v 1 litri roztoku) .
Ihličnany: aplikujte 20% roztok GALLUP SUPER 360 (1 diel 
prípravku + 4 diely vody/200 ml v 1 litri roztoku) .
Zriedený prípravok aplikujte na okraje čerstvo odrezanej 
plochy pňa. Aplikujte dostatočné množstvo k nasiaknutiu 
povrchu . Naneste aplikátorom, štetcom alebo pomocou prí-
davného zariadenia na píle. Aplikujte bezprostredne po reze 

Gallup® Super 360Gallup® Super 360
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iba v období november - apríl pred začiatkom toku miazgy . 
Nevytvárajte v pni ryhy a priehlbiny. Nepoužívajte nezriede-
ný prípravok .

11) Lesné kultúry
Chemická prebierka injektážou.
Urobte zásek do kmeňa stromu a aplikujte doňho 2,0 ml 
nezriedeného GALLUP SUPER 360. Pre stromy do hrúbky 
kmeňa 10 cm postačuje jeden zásek, pre väčšie priemery 
urobte 2 alebo 3 záseky . Neaplikujte v dobe aktívneho toku 
miazgy na jar a na začiatku leta .

12) Nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály (pobrežná 
a vynorená vegetácia, rastliny plávajúce na hladine) .
Dávka vody: 150–250 l/ha.
Prípravok GALLUP SUPER 360 môže byt‘ použitý na ničenie 
nežiaducej vegetácie v okolí vodných nádrži a vodných to-
kov, napr. zavlažovacích kanálov, potokov a vodných ciest. 
Pri aplikácii je nutné sa riadiť‘ platnými predpismi pre ochra-
nu vôd .
Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekro-
čiť‘ 0,2 ppm.

13) Obilniny (pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozim-
ný, jačmeň jarný , ovos, pšenica tvrdá)
Dávka vody: 100–400 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× 
na plodinu .
Aplikujte najneskôr do 3 dní po výseve, pred vzchádza-
ním plodiny. Semená plodín musia byt‘ pokryté minimálne 
1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byt‘ v štá-
diu 2–4 listov (BBCH 12–14) .

14) Olejniny (repka ozimná, repka jarná, l‘an. horčica), stru-
koviny (hrach, bôb), repa cukrová, zelenina (kvaka, okrúhli-
ca, cibuľa a pór)
Dávka vody: 100–400 I/ha, maximálny počet aplikácií: 1× 
na plodinu .

Aplikujte najneskôr do 2 dní po výseve, pred vzchádza-
ním plodiny. Semená plodín musia byt‘ pokryte minimálne 
1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byt‘ v štá-
diu 2–4 listov (BBCH 12–14) .

Gallup® Super 360Gallup® Super 360
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Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený 
na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým 
burinám a pichliaču.

•  Výborný účinok proti dvojklíčnolistovým burinám
•  Vysoká selektivita a spoľahlivosť za výhodnú cenu
•  Široké aplikačné okno – od 2. listu až do 3. kolienka 

obilniny

Účinné látky:  tribenuron methyl 750 g/kg 
Balenie: 100 ml HDPE-COEX fľaša

Pôsobenie a spektrum účinku
GRIZLY je postrekový herbicíd určený na ničenie širokého 
spektra jednoročných dvojklíčnolistových burín a pichliača 
roľného. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových 
vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju 
burín . Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijíma-
nie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľ-
né už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 
týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje 
aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho 
rastu . Lipkavec likviduje do štádia 2 – 3 praslenov . Pichliač 
roľný spoľahlivo eliminuje až do fáze plne vyvinutej listovej 
ružice. Prípravok GRIZLY je účinný v širokom teplotnom roz-
medzí. Pôsobí už pri teplote 5 – 6 °C.

Pokyny pre aplikáciu
Odporúčaná dávka vody je 200-400 l vody/ha . Maximál-
ny počet aplikácií v plodine je 1× za vegetáciu. Prípravok 
GRIZLY sa aplikuje v obilninách postemergentne od 2 . listu 
(BBCH 12) do fázy 3 . kolienka (BBCH 33) v dávke 20 g/ha, 
optimálne vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových 
burín (BBCH 12-14). Prípravok je možné kombinovať spoloč-
ne so širokou škálou ďalších prípravkov na ochranu rastlín 
vrátane regulátorov rastu (napr. Blade). Takisto je možné ho 
aplikovať spoločne v roztoku s tekutými dusíkatými hnojiva-
mi (napr . DAM 390) .

Vplyv na následné, náhradné  
a susediace plodiny 
V rovnakom kalendárnom roku po zbere plodiny ošetrenej 
prípravkom GRIZLY možno pestovať iba obilniny, bôb alebo 
repku . V nasledujúcom roku je pestovanie následných plo-
dín bez obmedzenia . 
Po zaoraní obilniny ošetrenej prípravkom GRIZLY možno vy-
sievať iba obilniny. 
V rovnakom kalendárnom roku po zbere plodiny ošetrenej 
prípravkom GRIZLY možno pestovať iba obilniny, bôb alebo 
repku . V nasledujúcom roku je pestovanie následných plo-
dín bez obmedzenia .
Po zaoraní obilniny ošetrenej prípravkom GRIZLY  možno vy-
sievať iba obilniny.

Grizly®Grizly® Aby buriny z obilnín zmizli, na to je tu Grizly
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Grizly®Grizly®

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha  OD (dni)

pšenica ozimná, pšenica jarná, 
jačmeň ozimný, jačmeň jarný, 
ovos, raž, tritikale 

jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač 20 g AT

Užitočné rady a tipy
•  GRIZLY sa na jar používa na tzv. „lacné a účinné dočistenie“ porastov ozimných obilnín po aplikáciách jesenných 

herbicídov
•  Plnohodnotné herbicídne ošetrenie 10 hektárov obilnín sa dá efektívne urobiť aj kombináciou prípravkov GRIZLY + 

Zumba v balíčku GRIZLY ZUMBA PACK
•  GRIZLY + PRODIGY PACK znamenite zvládne dvojklíčnolistové aj trávovité buriny vrátane ovsa hluchého v 20 hek-

tároch pšenice ozimnej
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Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie (OD formulácia) určený 
na likvidáciu ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca obyčajného, 
rumančekovitých burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici, jačmeni bez podsevu, 
raži a tritikale. 

•  Výborná miešateľnosť s inými prípravkami  
vrátane DAM 390

•  Znamenitá účinnosť proti dvojklíčnolistovým 
burinám aj pri nízkych teplotách

•  Možnosť použitia až do 2 kolienka obilniny

Účinné látky:  iodosulfuron-methyl Na 25 g/l, 
amidosulfuron 100 g/l 
mefenpyr-diethyl 250 g/l 

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
Mechanizmom účinku prípravku GRODYL ULTRA je inhibícia 
enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestá-
vajú v krátkom čase po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať 
obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne 
počas 4–6 týždňov odumierajú. Účinné látky tohto prípravku 
sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú ak-
ropetálne translokované. Prípravok má v závislosti na dávke 
reziduálnu účinnosť 2–3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlh-
kosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho 
a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú. 

GRODYL ULTRA účinkuje už pri teplotách od 5 °C. OD for-
mulácia zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť 
aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje 
prienik do rastlinných pletív . Vďaka tomu sa dosahuje ešte 
vyššia účinnosť proti burinám. Odolnosť voči zmytiu dažďom 
je 1,5 hodiny od aplikácie . 

Spektrum účinnosti
Prípravok GRODYL ULTRA spoľahlivo ničí pri postemergent-
nej aplikácii v dávke 0,12–0,15 l/ha rumančekovité a ka-

pustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky, 
lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu 
prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice . 
Výška použitej dávky závisí od rastových fáz uvedených bu-
rín v čase aplikácie . Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody 
konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, vero-
ník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného 
a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha.

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok GRODYL ULTRA môžete aplikovať od 2. listu do 3. 
kolienka obilniny (optimálne do konca odnožovania). Dvoj-
klíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 4–6 listov 
a lipkavec by mal mať najviac 10 praslenov. Najvhodnejší 
termín pre ničenie pichliača roľného je od fázy prízemnej 
ružice do výšky 10–15 cm. 

Miešateľnosť
Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, in-
sekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu na báze 
CCC .

Vzhľadom k veľmi širokému spektru účinnosti zvyčajne nie 
je potrebné GRODYL ULTRA miešať s ďalšími herbicídmi 
proti dvojklíčnolistovým burinám. V prípade veľmi silného 
výskytu pichliača roľného odporúčame kombináciu s herbi-
cídom Agritox 50 SL (0,5–1,0 l/ha), príp s iným herbicídom 
s účinnou látkou MCPA . Pre rozšírenie spektra účinnosti pro-
ti trávovitým burinám sú možné kombinácie s prípravkami 
účinnými na trávovité buriny. Dávku 0,12 l/ha odporúčame 
v jačmeni jarnom pri sólo aplikácii len v skorých rastových 
fázach .

Grodyl Ultra®Grodyl Ultra® Zodpovedne a efektívne proti burinám v obilninách
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Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Prípravok je v pôde rozkladaný najmä mikrobiálne a nebez-
pečenstvo pre následné plodiny pri normálnom priebehu 
počasia a dodržaní dávok nehrozí. Dlhodobé sucho (zrážky 
menej ako 150 mm počas vegetačnej sezóny po aplikácii) 
a dlhšie chladné počasie môžu spomaliť rozklad. Taktiež 
na alkalických pôdach môže dochádzať k spomaleniu roz-
kladu . Pre zvýšenie istoty odporúčame po jarnej aplikácii prí-
pravku GRODYL ULTRA, ak má byť v danom roku vysievaná 
repka, horčica alebo rôzne miešanky, vykonať pred sejbou 

spracovanie pôdy do hĺbky minimálne 15 cm. Sejbu po mi-
nimalizovanom spracovaní pôdy neodporúčame . Na pozem-
koch s alkalickou pôdou neodporúčame po aplikácii príprav-
ku vysievať repku, horčicu a ďalšie letné medziplodiny. Na jar 
nasledujúceho roku je možné vysievať akúkoľvek plodinu. 
Ak bol GRODYL ULTRA aplikovaný na jeseň a je potrebné 
urobiť prísev alebo náhradný osev, tak je možné vysievať len 
pšenicu jarnú. Po orbe je možné vysievať aj jačmeň jarný 
alebo kukuricu. V prípade náhradného osevu po obilnine 
ošetrenej na jar prípravkom GRODYL ULTRA je možné bez 
použitia orby vysievať pšenicu jarnú, alebo po orbe aj jač-
meň jarný a 30 dní po aplikácii a orbe kukuricu .

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha  OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná,  
jačmeň ozimný, raž, 
tritikale

dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca 
obyčajného a pichliača roľného

0,15 l AT

pšenica ozimná,
raž, tritikale,
pšenica jarná

dvojklíčnolistové buriny, pýr, metlička, 
psiarka, stoklasy

0,12–0,15 l AT
TM s účinnou látkou 
chlortoluron

jačmeň jarný,
pšenica jarná

dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca 
obyč. a pichliača roľného

0,12–0,15 l AT

Grodyl Ultra®Grodyl Ultra®

Užitočné rady a tipy
•  Kombinovaný balíček GRODYL ULTRA + IMPULSE GOLD PACK predstavuje základné ošetrenie 33 hektárov obilnín 

proti burinám a chorobám obilnín
•  GRODYL ULTRA má čiastočne pôdny účinok na následne vzchádzajúce buriny
•  Účinné aj ekonomicky výhodné je použitie GRODYL ULTRA na jeseň v obilninách v dávke 0,12 l/ha
•  Prípravok GRODYL ULTRA je možné použiť na jar už od teploty 5 0C
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Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre 
riedenie vodou (SC) ktorý je určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, 
trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

•  Excelentný účinok proti trávovitým burinám vrátane 
pýru a prosa

•  Nezmenená pôsobnosť aj v suchých podmienkach
•  Vysoká tolerancia k hybridom až do 8. listu kukurice

Účinná látka:  nicosulfuron 40 g/l
Balenie:   5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku 
NISSHIN 4 SC je selektívny herbicíd určený na postemergent-
né ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových 
burín v kukurici . Patrí do skupiny sulfonylmočovín . Nicosul-
furon pôsobí ako inhibitor syntézy acetolactatu (ALT).

Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlh-
kého počasia v období aktívneho rastu burín.

Prípravok NISSHIN 4 SC účinkuje proti jednoročným trávo-
vitým burinám ako sú napr.: ježatka kuria v rastovej fáze 
3–4 listov, proti vytrvalým trávovitým burinám ako je napr.: 
pýr plazivý v rastovej fáze 3–4 listov alebo cirok alepský 
vzchádzajúci z rizómov /podzemkov/ pri výške 30 cm . Jed-
noročné širokolisté buriny ako sú napr. láskavce, rumančeky, 
hviezdica prostredná a horčiaky sú ničené v rastovej fáze 
2–4 pravých listov .

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, ovos hluchý, mo-
háre, proso, cirok alepský, láskavec ohnutý, horčica roľná, 
durman obyčajný, voškovník obyčajný, portulaka zeleninová

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200–400 l/ha podľa použitého druhu trysiek 
a postrekovača .

Maximálny počet aplikácií: 1× za sezónu a 1x za 2 roky 
na tom istom pozemku .

Kukurica: Herbicíd NISSHIN 4 SC sa používa v rastovej fáze 
2–8 listov kukurice . Ošetrenie v neskorších rastových fázach 
môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pre-
tože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Buriny: Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu 
NISSHIN 4 SC proti jednoročným burinám a trávam je rasto-
vá fáza 3–4 listov . Proti pýru je najvhodnejšia aplikácia v ob-
dobí, keď je vzídených 90 % pýru a rastliny dosahujú dĺžku 
10–15 cm (3–4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému 
(vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štá-
diu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm .

Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok 
aplikovaný za suchého a chladného počasia. Neodporúča sa 
aplikácia ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný .

Opatrenia proti vzniku rezistencie
Ak je NISSHIN 4 SC používaný v monokultúrach niekoľko 
rokov po sebe, existuje potencionálne riziko rezistencie . Ako 
antirezistentnú stratégiu je vhodné používať NISSHIN 4 SC 
v TM, alebo striedať s inými herbicídmi s odlišným mecha-
nizmom účinku, predovšetkým v monokultúrach kukurice . 
Rotácia plodín, v ktorých sa aplikujú herbicídy s odlišným 
mechanizmom účinku, môže byť použitá ako vhodná stra-
tégia proti vývoju rezistencie.

Vplyv na úrodu
1–2 týždne po aplikácii prípravkom NISSHIN 4 SC sa môže 
objaviť prechodné zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav 
nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez nepriaznivého 
vplyvu na úrodu .

Nisshin® 4 SCNisshin® 4 SC Viac bezpečia pre kukuricu
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Na niektorých obzvlášť citlivých odrodách môže byť pozoro-
vateľná deformácia kvetov. Prípravok nepoužívajte na stre-
sované porasty, pretože to môže viesť k trvalému poškode-
niu rastlín a strate úrody . Zabezpečte rovnomernú aplikáciu 
v odporúčanej dávke na zdravý porast!

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Nicosulfuron je veľmi rýchlo degradovateľný vo väčšine pôd . 

V rámci bežného osevného postupu môžu byť pestované 
po orbe ozimné obilniny a všetky následné plodiny bez ob-
medzenia. V prípade výrazného sucha neodporúčame siatie 
repky olejnej alebo medziplodiny . V prípade nutnej vyoráv-
ky je možné ako následnú plodinu použiť kukuricu alebo 
po orbe sóju. Neodporúčame pestovať slnečnicu, cirok, ka-
pustovité rastliny, fazuľu. Pri aplikácii zabráňte úletu postre-
kovej kvapaliny na susedné plodiny!

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica

jednoročné trávy, 
dvojklíčnolistové buriny

1 l AT
(TM) Callam 0,3–0,4 kg
TM Certo 0,2 kg

pýr, dvojklíčnolisté buriny 1,5 l AT
(TM) Callam 0,3–0,4 kg
TM Certo 0,2 kg

dvojklíčnolistové buriny 
a jednoročné trávy

0,75 l alebo
+ (0,3–0,4 kg)1

alebo (0,2kg)2

+ (0,1 %)3

AT
(TM)1 Callam
(TM)2 Certo
(TM)3 Spartan, POST

0,75 l
+ (1,2 l)1

+ (1 l)2

AT (TM)1 Dicopur D
(TM)2 Istroekol, POST

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Nisshin® 4 SCNisshin® 4 SC

Užitočné rady a tipy
•  Za nákup sólo 50 l NISSHIN 4 SC + 5 l NISSHIN 4 SC zdarma
•  Vyvážené kombinácie v balíčkoch: NISSHIN 4 SC + RUNNER + SPARTAN PACK a NISSHIN 4 SC + CERTO + SPARTAN 

PACK sú osvedčeným riešením  postemergentnej kontroly burín v kukurici
•  Zaručenú likvidáciu najširšieho spektra dvojklíčnolistových, jednoročných a trávovitých burín na 40 hektároch ku-

kurice zabezpečí cenovo výhodný balíček NISSHIN 4 SC + CALLAM + SPARTAN PACK
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Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu  určený na ničenie 
dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v sóji a v slnečnici (len odrody 
technológie CLEARFIELD®).

•  Efektívne a jednoduché postemergentné riešenie 
burín v slnečnici

•  Likviduje komplexné burinné spektrum vrátane nie-
ktorých trávovitých burín

•  Registácia aj do sóje

Účinná látka:  imazamox  40 g/l
Balenie:   5 l HDPE kanister

Pôsobenie a spektrum účinku
PASSAT je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je 
prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je 
rozvádzaná do celej rastliny . Imazamox narušuje enzyma-
tické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. 
Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, 
prestávajú plodine konkurovať a počas 4-6 týždňov hynú. 
Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky 
do pletív rastlín .

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia ras-
tu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmlad-
ších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia 
rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a 
ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a 
dávke . Herbicídny účinok sa pri nepriaznivých podmienkach 
pre rast a vývoj burín môže prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti
Citlivé dvojklíčnolistové buriny: láskavce (ohnutý, ze-
lenoklasý), drchnička roľná, loboda konáristá, kapsička 
pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, nezábudka roľ-
ná, horčiaky, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, 
hviezdica prostredná, veroniky, voškovník obyčajný, ľuľok 
čierny, durman obyčajný, výmrv slnečnice (nie odrody tech-
nológie CLEARFIELD®) .

Stredne citlivé buriny: rumančeky, rumany, parumanček 
nevoňavý, lipkavec obyčajný, ambrózia palinolistá, bažanka 
ročná .

Citlivé trávovité buriny: ovos hluchý, ježatka kuria, mäto-
nohy, moháre, výmrv pšenice .

Stredne citlivé: psiarka roľná, pýr plazivý, lipnica ročná, ci-
rok alepský (zo semena), proso .

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 300-500 l/ha
Maximálny počet aplikácií: max 1×

PASSAT aplikujte v štádiu 1-3 pravých listov burín (skorá 
postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 12-14 . 

Passat®Passat Chráni Vašu slnečnicu a sóju

Použitie a dávkovanie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

sója
dvojklíčnolistové buriny a 
jednoročné trávy

0,8-1,0 l AT

slnečnica
(technológia CLEARFIELD®) 

dvojklíčnolistové buriny a 
jednoročné trávy

1-1,2 l AT
povolené odrody resp. 
hybridy pozri www .uksup .sk
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Najlepší účinok dosiahnete ak budete ošetrovať v štádiu 
1-1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčno-
listových burín .

Sója
by nemala byť vyššia ako 5 cm.

Slnečnica (technológia CLEARFIELD®)
PASSAT aplikujte pri slnečnici v rastovej fáze 2-6 listov 
(BBCH 12-16). Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny 
dosiahnete, keď sú vo fáze 2-4 párov pravých listov a trávy 
majú 1-1,5 listu . Dávka prípravku PASSAT, za optimálnych 
vlhkostných podmienok, je 1,2 l .ha-1; v suchších podmien-
kach a etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú 
aplikáciu 0,6 + 0,6 l/ha .

CLEARFIELD® je technológia, pri ktorej je prirodzeným 
šľachtením v odrodách vyšľachtená tolerancia voči účinnej 
látke imazamox .

Túto technológiu nie je možné použiť pri bežných odrodách 
slnečnice, ale len pri odrodách označených ako CLEAR-
FIELD® . Zoznam všetkých CLEARFIELD® odrôd nájdete na 
stránkach ÚKSÚP-u: www.uksup.sk (dokument: Zoznam re-
gistrovaných odrôd technológie CLEARFIELD®) .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty

PASSAT aplikujte len do odrôd slnečnice rezistentných 

na imazamox (technológia CLEARFIELD®). Aplikácia do bež-
nej odrody spôsobí totálnu likvidáciu porastu slnečnice!

Výmrv slnečnice odrôd technológie CLEARFIELD® u násled-
ných plodín nie je možné ničiť použitím PASSAT (odroda je 
rezistentná na imazamox) .

Vplyv na následné, náhradné  
a susediace plodiny

Následné plodiny: po riadnom zbere plodiny ošetrenej prí-
pravkom PASSAT môže byť vysievaná bez obmedzenia  sl-
nečnica, kukurica, repa cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, 
lucerna, všetky druhy ďatelinovín a strukovín; za 12 mesia-
cov po aplikácii môže byť siata repka ozimná.

Náhradné plodiny: v prípade predčasného zaorania plodín 
ošetrených prípravkom PASSAT sa môžu po spracovaní pôdy 
do hĺbky 10-15 cm pestovať:

Strukoviny - hneď po zaoraní plodiny

Obilniny, slnečnica a tabak - po 4 mesiacoch

Kukurica a zemiaky - po 9 mesiacoch

Repka (nie odrody technológie CLEARFIELD®) a repa cuk-
rová - po 12 mesiacoch .
Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatív-
ne vplyvy na susediace plodiny .

Passat®Passat

Užitočné rady a tipy
•  Pre herbicídne ošetrenie slnečnice (technológia CLEARFIELD) a sóje je možné využiť balíček PASSAT + CENTURION 

PLUS PACK na 20 hektárov
•  Pri suchých podmienkach v slnečnici je vhodné použiť delenú dávku 2x 0,6 l/ha (delená aplikácia)
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Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie 
vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín 
v ozimných obilninách, kukurici, hrachu, fazuli, sóji, slnečnici, lupíne, cibuli, cesnaku, 
póre, mrkve, petržlene, zeleri, rajčiakoch, kapustovej zelenine, jahodách, tabaku, 
množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných  výhonov tabaku.

•  Možnosť použitia v mnohých druhoch kultúrnych 
plodín

•  Vysoká selektivita k ošetrovaným porastom
•  Dlhodobá pôsobnosť proti burinám

Účinné látky:  pendimethalin 400 g/l
Balenie a hmotnosť:  10 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
PENDISTAR 40 SC je postrekový herbicíd určený na ničenie 
jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistých burín . 

Pendimethalin aplikovaný preemergentne je účinný na nie-
ktoré dôležité jednoročné trávy, ako aj na širokú škálu jed-
noročných dvojklíčnolistových burín. Plytké zapracovanie 
prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné 
trávy predovšetkým za suchších podmienok .

PENDISTAR 40 SC môže byť použitý pri skorej postemer-
gentnej aplikácii, kedy sú jednoročné trávy maximálne 
v štádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 
klíčnych listov (BBCH 10) . Prípravok neúčinkuje na buriny 
v pokročilej rastovej fáze .

Spektrum účinnosti
Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčaj-
ná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso 
siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena .

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskav-
ce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda 

konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky 
(biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec 
obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábud-
ka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka 
zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok 
čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava 
malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, al-
chemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky .

Pokyny pre aplikáciu
Spôsob aplikácie: postrek
Dávka vody: 400-600 l vody/ha
Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za rok
Kukurica: najmä za suchších podmienok aplikujte PEN-
DISTAR 40 SC pred siatím s následným plytkým zapracova-
ním do pôdy do hĺbky 2-3 cm.

Ozimné obilniny: PENDISTAR 40 SC aplikujte do 2 dní po 
zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd . PENDISTAR 40 
SC môžete tiež aplikovať post-emergentne po vzídení ozim-
ných obilnín  (BBCH 13), kedy sa metlička obyčajná nachá-
dza maximálne v rastovej fáze 1 - 2 listov (BBCH 11-12) .
Pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčaj-
ného a parumančeka nevoňavého možno na dosiahnutie 
dobrej účinnosti použiť PENDISTAR 40 SC pre-emergentne 
v dávke 4 l/ha .

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen: PENDISTAR 40 SC použí-
vajte pre-emergentne do 2-3 dní po zasiatí na dobre pripra-
venú pôdu bez hrúd. Pri aplikácii je potrebné dbať na rov-
nomerné pokrytie  povrchu pôdy postrekovou kvapalinou. 

Pendistar 40 SCPendistar 40 SC Žiarivá hviezda na herbicídnom nebi

NOVINKA 
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Pendistar 40 SCPendistar 40 SC
Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

3,3-4 l AT

sója 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

3,3-4 l AT

jahoda 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

3,3-4 l AT

slnečnica 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

5 l AT

vinič
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

4,1-5 l AT

hrach 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

4 l AT

zeler, rajčiak 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

3,3-4 l AT
okrem zeleru na vňať 
výsadba

cibuľa, cesnak
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

3,3-4 l AT zo sadzačky

cibuľa, pór 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

3,3-4 l AT výsev

tabak  inhibícia bočných výhonov 1% AT v 500 l vody

tabak, kapustová zelenina 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l AT výsadba

trávy*
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l AT semenné porasty

lupína biela, lupína žltá 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l AT

pšenica ozimná, jačmeň 
ozimný, tritikale 

metlička, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l AT

jadroviny kôstkoviny
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

4,1-5 l AT

fazuľa, mrkva, petržlen 
jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

3,3-4 l AT

* timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý taliansky, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava červená, kostrava lúčna, 
kostrava ovčia, lipnica lúčna, metlica trsnatá, ovsík vyvýšený, hrebienka obyčajná, psiarka lúčna, psinček obyčajný, reznačka 
laločnatá, trojštet žltkastý

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .
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Pendistar 40 SCPendistar 40 SC

Slnečnica, sója a hrach: aplikujte preemergentne t .j . do 
3-5 dní po sejbe . Za suchších podmienok je vhodnejšie po-
užiť PENDISTAR 40 SC pred sejbou s následným plytkým za-
pracovaním do pôdy . 

Výsev póru a cibule: aplikujte PENDISTAR 40 SC po zasiatí 
až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov 
dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dosta-
točná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a apli-
kácii PENDISTAR 40 SC je v prospech herbicídneho účinku . 
Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Cibuľa a cesnak zo sadzačky: aplikujte po výsadbe pred 
vzídením plodín . 
PENDISTAR 40 SC je možné použiť i post-emergentne t.j. 
po vzídení cibule a cesnaku, ktoré musia mať vytvorené 
minimálne 2,5 - 3 listy; jednoročné dvojklíčnolistové buriny 
musia byť v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch 
(BBCH 10) . Pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne 
klesá herbicídna účinnosť prípravku. Dávkovanie PENDISTAR 
40 SC je potrebné voliť podľa druhu pôdy a obsahu orga-
nickej hmoty . Neodporúčame aplikáciu PENDISTAR 40 SC na 
ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej 
hmoty .

Výsadba jahôd: PENDISTAR 40 SC môžete použiť preemer-
gentne alebo skoro postemergentne (vzhľadom k burinám) 
v nových výsadbách jahôd aj v starších porastoch . Pri poste-
mergentnom použití PENDISTAR 40 SC, nemajú mať jedno-
ročné dvojklíčnolistové buriny viac ako 2 pravé listy a trávy 
nie viac ako 1 až 1,5 listu. V novovysadených porastoch ja-
hôd PENDISTAR 40 SC aplikujte na jeseň alebo skoro na jar 
ihneď po výsadbe a pred vzídením burín .
Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe 
výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je potrebné aplikáciu PEN-
DISTAR 40 SC odložiť až do doby dostatočného zakorenenia 

rastlín a vymiznutia stresových príznakov . Aplikácia v dobe, 
keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast 
nových listov. Toto oneskorenie je však rýchle dobehnuté. 
V starších porastoch jahôd aplikujte PENDISTAR 40 SC od 
jesene do skorej jari t .j . v dobe dormancie porastu . PEN-
DISTAR 40 SC aplikovaný na začiatku kvitnutia môže nega-
tívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú 
pre rast nepriaznivé podmienky.

Výsadba rajčiakov a zeleru:  PENDISTAR 40 SC aplikujte 
2 - 3 dni pred výsadbou. Za suchších podmienok je vhodné 
po aplikácii plytké zapracovanie do pôdy. 
Neaplikujte do zeleru, kde sa predpokladá konzumá-
cia vňate! 

Výsadba kapustovej zeleniny: PENDISTAR 40 SC aplikuj-
te 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období 
veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy. 

Výsadba tabaku: PENDISTAR 40 SC aplikujte 2 dni pred vý-
sadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním 
do pôdy . 
PENDISTAR 40 SC môže byť tiež použitý na ničenie zálist-
kov tabaku, ničí mladé úžľabné pupene (zálistky) bez toho, 
aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prípravok aplikujte 
na rastlinách s plno vyvinutými listami po objavení sa prvých 
kvetov alebo na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než 
dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Semenné porasty tráv: aplikujte výhradne post-emergent-
ne od štádia štyroch listov (BBCH 14), najlepšie na dobre 
vyvinuté trávy. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v štádiu 
max. 2 listov (BBCH 12) a jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 
11) . Pre zaistenie dobrej účinnosti na metličku obyčajnú 
a lipnicu ročnú sa najlepšie osvedčuje aplikácia v septembri .
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Lupína žltá a lupína biela:  PENDISTAR 40 SC aplikujte 
pre-emergentne do 3 dní po zasiatí .

Jadroviny a kôstkoviny, vinič: PENDISTAR 40 SC aplikujte 
skoro na jar pred vzídením burín .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Prípravok aplikovaný v súlade s touto etiketou nepôsobí 
fytotoxicky . Pokiaľ sa bezprostredne po pre-emergentnej 
aplikácii vyskytnú vysoké zrážky a zároveň klesnú teploty, 
(obdobie vlhka a chladu) tak môže dôjsť (najmä na veľmi 
priepustných pôdach a chudobných na humus) k inhibícii 
rastu alebo poškodeniu plodín. U slnečnice môže dôjsť k fy-
totoxicite koreňových krčkov a neskôr (pri výške rastlín cca 
20-30 cm) aj k vylamovaniu stoniek .

Vplyv na následné, náhradné  
a susediace plodiny
Vplyv na následné plodiny sa neočakáva, pretože aktívny 
pendimethalin je degradovaný v časovom rámci bežného 
striedanie poľnohospodárskych plodín .

V prípade, že plodina musí byť zaoraná po zime alebo na jar, 
ako náhradné plodiny možno vysievať iba jarné obilniny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

Užitočné rady a tipy
•  Ekonomické ošetrenie sóje docielite použitím PENDISTAR 40 SC 3,3-4 l premergetne a následne dočistíte porast 

prípravkom PASSAT 1,0 l/ha
•  V slnečnici ekonomické riešenie pre čistý štart bez burín v dávke 4 l PENDISTAR

Pendistar 40 SCPendistar 40 SC
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Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodorozpustných dispergovateľných 
granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej, raži ozimnej 
a tritikale proti metličke obyčajnej, ďalším jednoročným trávam a jednoročným 
dvojklíčnolistovým burinám.

•  Komplexná jarná likvidácia najvýznamnejších burín 
vrátane metličky a stoklasu

•  Bezproblémová a bezpečná miešateľnosť s ďalšími 
prípravkami

•  Flexibilita v dávkovaní v závislosti od burinného 
spektra

Účinné látky:  pyroxsulam 68,3 g/kg 
florasulam 22,8 g/kg

Balenie a hmotnosť:  3 l HDPE kanister plnení do 2,7 kg

Pôsobenie prípravku
PRODIGY je systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na vzí-
dené buriny. Obsahuje účinné látky pyroxsulam a florasulam 
patriace do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibu-
júcich rastlinný enzým ALS . Prípravok PRODIGY je prijímaný 
hlavne listami a stonkami. Rastliny citlivé na účinnú látku 
zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii . Vidi-
teľné účinky sa prejavujú po niekoľkých dňoch vo forme  de-
formácií, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním . 
Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých 

burín v priebehu 4-5 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť 
urýchľujú účinok prípravku. PRODIGY pôsobí na vzídené bu-
riny . 

Spektrum účinnosti
Dávka 130 g/ha
Citlivé buriny: metlička obyčajná,  kapsička pastierska, lip-
kavec obyčajný, rumančekovité buriny, hluchavka objímavá, 
mak vlčí, hviezdica prostredná, fialka roľná, výmrv repky.

Menej citlivé buriny: veronika brečtanolistá, veronika 
perzská, nezábudka roľná, pohánkovec ovíjavý 

Dávka 275 g/ha 
Citlivé buriny: psiarka roľná, mätonoh mnohokvetý, mäto-
noh trváci, nezábudka roľná, pohánkovec ovíjavý, peniažtek 
roľný, veronika brečtanolistá, veronika perzská

Menej citlivé buriny: lipnica ročná, nevädza poľná, sta-
vikrv vtáčí 

ProdigyProdigy Presvedčí vás o svojej kvalite

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná, raž, 
tritikale

metlička, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

130 g AT

pšenica ozimná, raž, 
tritikale

jednoročné trávy, jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny

275 g AT

NOVINKA 
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Pokyny pre aplikáciu
Dávka postrekovej kvapaliny: 200-400 l/ha.
Prípravok aplikujte len 1× za sezónu.
PRODIGY je systémový herbicíd určený na jarné aplikácie 
proti vzídeným burinám . Prípravok . aplikujte čo najskôr 
na vzídené buriny v aktívnom raste v štádiu 2-4 pravých lis-
tov (BBCH 12-14), obilniny by mali byť v rastovom štádiu 
od 2 listov až do predlžovania stebla (BBCH 12-30). Nea-
plikujte na zmrznutú pôdu, inovať, sneh alebo v dobe noč-
ných mrazov. Neaplikujte na poškodené porasty. Neaplikujte 
na porasty s podsevom .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uve-
dené na etikete pre aplikáciu prípravku PRODIGY, nie sú 
známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rast-

liny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty. 
Výnimočne sa ale môžu vyskytnúť prechodné prejavy fyto-
toxicity ako je spomalenie rastu, farebné zmeny na listoch, 
ale tieto nemajú negatívny vplyv na úrodu .

Vplyv na následné, náhradné  
a susediace plodiny
Ako náhradné plodiny môžu byť s odstupom 6 týždňov 
a po orbe pestované obilniny a kukurica. 

Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania 
plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní ná-
sledných plodín. Po zbere ošetrenej plodiny je možné na je-
seň vysievať repku ozimnú a všetky ozimné obilniny a trávy. 
Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky obilni-
ny, kukuricu, slnečnicu, repu cukrovú, repku jarnú, horčicu, 
zemiaky, strukoviny .

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

Užitočné rady a tipy
•  Pre ničenie odolných burin ako stoklas je najlepšia kombinácia PRODIGY 200-270 g + 0,8 l TOIL
•  Pre likvidáciu burín „spodného poschodia“ postačuje dávka 130 g
•  Pre posilnenie účinku na prerastené buriny môžete využiť balíček PRODIGY + GRIZLY PACK určený na 20 ha pšenice 

ozimnej

ProdigyProdigy
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RESKATOR je selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu 
pre riedenie vodou, určený pre postemergentné aplikácie na jeseň v pšenici ozimnej, 
jačmeni ozimnom, raži a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým 
burinám.

•  Najdokonalejšie jesenné ošetrenie proti burinám 
v obilninách vrátane metličky 

•  Vďaka trom účinným látka vykazuje dlhodobý 
herbicídny účinok 

•  Jednoduché dávkovanie, vrátane použitia

Účinné látky:  penoxsulam 15 g/l
                       florasulam  3,75 g/l
                       diflufenican  100 g/l
Balenie a hmotnosť: 5 l  PET alebo HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
RESKATOR je trojzložkový systémový herbicíd. Obsahuje 
účinné látky penoxsulam a florasulam patriace do skupiny 
triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný en-
zým ALS. Účinná látka diflufenican patrí do skupiny fenoxy-
nikotínanilidov . Prípravok RESKATOR je prijímaný celou rast-
linou (koreň, stonka a listy). Rastliny citlivé na tieto účinné 
látky zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii 

a začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 
dňoch hlavne v meristematickej oblasti ako deformácie, 
chlorózy, nekrózy a končia odumretím rastlín . Za ideálnych 
podmienok citlivé buriny odumierajú počas 7-10 dní, v ne-
priaznivých podmienkach môžu odumrieť po 6-8 týždňoch. 
Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, 
ruman roľný, rumančeky, lipkavec obyčajný, horčica roľ-
ná, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, kapsička pastierska, 
hviezdica prostredná, úhorník liečivý, mak vlčí, fialka roľná, 
fialka trojfarebná, nezábudka roľná, hluchavka objímavá, 
hluchavka purpurová, veronika brečtanolistá, veronika perz-
ská .

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 150-300 l/ha

Reskator®Re Záruka víťazstva nad burinami už na jeseň



58

H
ER

B
IC

ÍD
Y

Reskator®Re
Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.

RESKATOR je systémový herbicíd určený pre jesennú apliká-
ciu v ozimných obilninách proti metličke obyčajnej a dvoj-
klíčnolistovým burinám. Možný termín aplikácie prípravku je 
od 1. listu až do konca odnožovania (BBCH 11-29) obilnín. 
Optimálny termín aplikácie je vzhľadom na zvyčajné teplo-
ty (+5/+25oC) do 3 . listu obilniny . Prípravok vykazuje rezi-

duálnu aktivitu a preto účinkuje aj na vzchádzajúce buriny . 
Metlička by mala byť v rastovej fáze do 2 listov (BBCH 12), 
dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze dvoch 
až 9 listov (BBCH 12-19). Neaplikujte na zmrznutú pôdu, 
inovať, na sneh alebo v dobe nočných mrazov. Neodporúča-
me aplikovať na oslabené porasty či už suchom alebo cho-
robami a pod .

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná, jačmeň 
ozimný, raž, tritikale

metlička, dvojklíčnolistové buriny 1,0 l AT jesenná aplikácia

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Užitočné rady a tipy
•  Prípravok RESKATOR je miešateľný s insekticídmi, fungicídmi aj listovými hnojivami .
•  Odporúča sa najmä na parcely, kde sa často striedajú ozimné plodiny v osevnom postupe
•  Vzhľadom na to, že RESKATOR obsahuje účinnú látku florasulam, nie je potrebné posilňovať účinok na prerastené 

buriny (mak vlči, výmrv repky a lipkavec do 2 praslenov)
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Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného 
koncentrátu pre riedenie vodou (SC) pre preemergentné alebo postemergentné 
použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici na zrno a kukurici na siláž.

•  Excelentný účinok proti širokolistovým burinám 
v kukurici

•  Možnosť preemergentnej aj postemergentnej 
aplikácie

•  Synergické pôsobenie vďaka dvom účinným látkam

Účinné látky:  florasulam 16,7 g/l 
mesotrione 267 g/l

Balenie a hmotnosť: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
Prípravok RUNNER pôsobí ako systémový herbicíd. Obsahuje 
dve účinné látky. Florasulam patrí do skupiny triazolopyrimi-
dinov a mesotrione do skupiny benzoylcyclohexanedionov . 
Prípravok RUNNER preniká do rastlín cez listy, hypokotyl 
a korene. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast 
(3-5 dní po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov, 
stoniek a k farebným zmenám (chlorózam) . Buriny odu-
mierajú do 14 dní po aplikácii. Dažďové zrážky 1 hodinu 
po postemergentnej aplikácii neovplyvnia negatívne účinok 
prípravku na buriny .

Spektrum účinnosti
Preemergentná aplikácia
Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, mrlík biely, kapsička 
pastierska, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, lipkavec 
obyčajný, fialka roľná, veronika perzská, hluchavka purpu-
rová .

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí .

Posteemergentná aplikácia
Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, mrlík biely, kapsič-
ka pastierska, peniažtek roľný, lipkavec obyčajný, hviezdica 
prostredná, pohánkovec ovíjavý .

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí, veronika perzská, 
fialka roľná.

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×
V kukurici siatej pestovanej na zrno alebo siláž aplikujte 
prípravok RUNNER preemergentne (BBCH 00-09) alebo pos-
temergentne do rastovej fázy šiestich listov kukurice (BBCH 
10-16) . V prípade postemergentnej aplikácie aplikujte prí-
pravok od vytvorenia 2. listu kukurice až do vytvorenia 6. lis-
tu kukurice (BBCH 12-16). Teplotné rozmedzie pre aplikáciu 
je +7 až +25°C. Nepostrekujte na sneh, zamrznutú pôdu, 
silnú rosu, alebo v čase nočných mrazov .
Prípravok neaplikujte na porasty poškodené stresom (chla-
dom, zamokrením, suchom, nedostatkom živín a pod.).

Runner®Runner Účinná zbraň proti burinám v kukurici

NOVINKA 
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Runner®Runner

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Prípravok RUNNER pri dodržaní dávkovania a všetkých poky-
nov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu, nemá žiadne 
fytotoxické účinky.

Odrodová citlivosť nebola zaznamenaná.

Vplyv na následné, náhradé a susediace 
plodiny
Následné plodiny:
Na jeseň, po zbere kukurice ošetrenej prípravkom RUNNER 
je možné vysievať ozimné obilniny (pšenicu ozimnú, tritikale 
ozimné, jačmeň ozimný) a trávnaté porasty aj po plytkom 
spracovaní pôdy . Pred siatím repky ozimnej je nutná hlboká 
orba s nasledujúcou kultiváciou pôdy .

Nasledujúcu jar po aplikácii prípravku RUNNER je možné 
siať kukuricu na zrno a siláž, pšenicu jarnú, jačmeň jarný. 
Pred siatím repky jarnej, maku siateho, slnečnice ročnej je 
nutná hlboká orba s následnou kultiváciou pôdy. Ostatné 
plodiny nie je možné vysievať.

Náhradné plodiny:
Ak je nutné kukuricu ošetrenú prípravkom RUNNER zaorať, 
tak ako náhradnú plodinu je možné siať opäť len kukuricu 
na zrno a siláž alebo cirok.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Mimo-
riadne citlivé sú vinič, zemiaky, ďatelinoviny, strukoviny, repa 
cukrová, chmeľ a preto blízkosti citlivých plodín ošetrujte len 
pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Nedo-
statočné vypláchnutie aplikačného zariadenia môže spôso-
biť poškodenie následne ošetrovaných plodín.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica dvojklíčnolistové buriny
0,45 l AT PRE

0,3 l AT POST

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Užitočné rady a tipy
•  Pre komplexné ošetrenie porastov kukurice využite balíčky RUNNER + NISSHIN 4 SC alebo RUNNER + FORNET 

EXTRA 6 OD
•  Možnosť použitia aj ako skorý postemergent v dávke 0,37 l pri jednoročných trávach do 3 listov
•  Pre úplnú reziduálnu účinnosť využite balíček CAMPUS + RUNNER PACK na výmeru 25-27 ha
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Postrekový širokospektrálny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu 
(SC) pre postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám 
v obilninách bez podsevu.

•  Registrácia do všetkých významných druhov obilnín
•  Výborný kombinačný partner k ďalším herbicídom
•  Malé aplikačné dávky a možnosť použitia 

aj pri nízkych teplotách 

Účinné látky: florasulam 50 g/l

Balenie a hmotnosť:  1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
Prípravok ZUMBA pôsobí ako systémový rastový herbicíd. 
Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavu-
jú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii 
listov a stoniek a k farebným zmenám . Buriny sú likvido-
vané spravidla v rozmedzí 14-21 dní po aplikácii. Prípravok 
ZUMBA preniká do rastlín cez listy, účinná látka je v rastline 
translokovaná . Účinkuje ako inhibítor acetolaktát syntázy 
(ALS) tým, že inaktivuje ALS enzým. 

Spektrum účinnosti
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, pa-
rumanček nevoňavý, rumany, rumanček kamilkový, pichliač 
roľný, mak vlčí, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička 
pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, výmrv slnečnice, 
pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, úhorník liečivý, am-
brózia palinolistá .

Stredne citlivé buriny: fialky, veroniky a hluchavky.

Pokyny pre aplikáciu
Množstvo vody je 150 - 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×

Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbi-
cídu ZUMBA, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2 - 10 listov 
(ružica). Optimálny aplikačný termín prípravku ZUMBA je od 
vytvorenia 3. listu obilniny (BBCH 13) až do vytvorenia 2. ko-
lienka (BBCH 32) obilniny bez podsevu . Herbicíd ZUMBA 
používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 
0,1 l/ha a v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 
0,08 l/ha v odporúčanom objeme postrekovej kvapaliny 
150 - 300 l vody/ha. Prípravok ZUMBA je možné aplikovať 
už pri teplotách +3°C a viac, pričom buriny musia po zim-
nom období obnoviť biologický rast. Dažďové zrážky 1 ho-
dinu po aplikácii prípravku na buriny neovplyvňujú účinok .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy 
fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na  rastlinné produkty, 
vrátane produktov množenia. 

Zumba®Zumba® Formuje vaše obilniny do krásy

NOVINKA 
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Zumba®Zumba®

Vplyv na následné, náhradé a susediace plo-
diny

Ako následnú plodinu v tom istom kalendárnom roku zberu 
plodiny ošetrenej prípravkom ZUMBA, vysievajte: obilniny, 
repku ozimnú, fazuľu, trávy a kapustovú zeleninu ako me-
dziplodinu . Ako následnú plodinu v nasledujúcom kalendár-
nom roku po zbere plodiny ošetrenej prípravkom ZUMBA, 
vysievajte: obilniny, repku, fazuľu, trávy, ľan, hrach, repu 
cukrovú, zemiaky, kukuricu, ďatelinu (v ďatelino-trávnych 
miešankách), mrkvu a kapustovú zeleninu ako medziplodi-
nu .

Po zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom ZUMBA, ako ná-
hradné plodiny môžu byť vysiate: jačmeň jarný, pšenica jar-
ná, ovos a kukurica .

Priamy postrek a prípadný úlet postrekovej hmly ne-
smú zasiahnuť susediace plodiny a ostatné necieľové 
rastliny! Aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu susedia-
cich plodín, musí sa rešpektovať vzdialenosť 5 m.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná, jačmeň 
ozimný, raž, tritikale

odolné dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec

0,1 l AT

jačmeň jarný, pšenica jarná, 
ovos

odolné dvojklíčnolistové, buriny, 
lipkavec

0,08 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Užitočné rady a tipy
•  Ekonomicky výhodné ošetrenie na „dočistenie“ obilnín po zime
•  Pri ošetrení prerastených burín v porastoch využite balíček GRIZLY + ZUMBA pack na ošetrenie 10 ha obilnín
•  Pri výskyte pichliača je možné použit balíček ZUMBA + ESTERON pack na výmeru 50 ha
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Cyflamid® 50 EWCyflamid® 50 EW
Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda (EW) určený 
v obilninách proti múčnatke trávovej, v jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej.

• Špecialista na rezistentné kmene múčnatky
• Vynikajúci preventívny a kuratívny účinok
• Výborná miešateľnosť s ďalšími prípravkami 

Účinná látka:  cyflufenamid 50 g/l
Balenie:  1 l COEX fľaša

Pôsobenie prípravku
CYFLAMID 50 EW má preventívny a kuratívny účinok v obil-
ninách proti múčnatke trávovej a v jabloniach a hruškách 
proti múčnatke jabloňovej. Účinná látka prípravku cyflufe-
namid patrí do skupiny fenyl-acetamidov. Cyflufenamid in-
hibuje napadnutie tým, že bráni prenikaniu haustórií do bu-
niek a následne tvorbe hýf a vyvinutiu konídiofór . Vyznačuje 
sa dlhodobým účinkom a veľmi dobrým prenikaním do ple-
tív rastlín . 

Pokyny pre aplikáciu
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň 
jarný, raž, tritikale: Prípravok v obilninách aplikujte na jar 

preventívne od začiatku odnožovania do konca metania 
(BBCH 31–59). Zabezpečte dôkladné pokrytie ošetrovaného 
porastu. Odporúčané množstvo vody: 200–400 l vody/ha 
v závislosti od hustoty porastu. Aplikujte max. 2× za rok.

Prípravok je vhodný do tank-mix kombinácii s ďalšími fun-
gicídmi do obilnín, kde zlepšuje resp . rozširuje pôsobenie 
proti múčnatke trávovej .

Jabloň, hruška: Prípravok v jabloniach a hruškách apli-
kujte preventívne tesne pred kvitnutím, ošetrenie opakuj-
te pri silnom tlaku choroby (BBCH 19–87) . Zabezpečte 
dôkladné pokrytie ošetrenej listovej plochy. Množstvo 
vody: 600–1000 l/ha v závislosti od hustoty porastu. Apli-
kujte max. 2× za rok.

CYFLAMID 50 EW je zaradený do zoznamu povolených 
prípravkov pre integrovanú produkciu v ovocinárstve .

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, 
jačmeň jarný, raž, tritikale

múčnatka trávová 0,5 l AT

jabloň, hruška múčnatka jabloňová 0,33 l 14 dní

Skutočná pomoc proti múčnatke

Užitočné rady a tipy
•  Bezproblémová kombinácia CYFLAMID + DAM 390 bez fytotoxicity na poraste
•  Tank-mix BLADE + CYFLAMID 50 EW v balíčku na 20 hektárov predstavuje racionálnu starostlivosť obilnín voči 

múčnatke a proti poliehaniu obilnín
•  Účinnosť aplikácie CYFLAMID 50 EW v dávke 0,25 l/ha v tvrdých pšeniciach je 1-2 mesiace podľa podmienok
•  Najúčinnejšie riešenie rezistentnej múčnatky trávovej je CYFLAMID 50 EW v kombinácii s 0,4 l/ha IMPULSE GOLD
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Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený 
na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

• Komplexná ochrana obilnín v jarnom období
• Preventívna, kuratívna a eradikatívna účinnosť
• Rýchly a dlhodobý efekt

Účinná látka:  prothioconazole 160 g/l 
spiroxamine 300 g/l 

Balenie: 5 l coex HDPE/PA

Pôsobenie prípravku
IMPULSE GOLD je kombinovaný fungicídny prípravok urče-
ný na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, lis-
tov aj klasov . Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a era-
dikatívnym účinkom .

Účinná látka prothioconazole zasahuje do biosyntézy er-
gosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozí-
cii 14- alebo 24-methylén-dihydrolanosterolu. V konečnom 
dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu závereč-
né produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bun-
kových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. 
Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetál-
ne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín . 
Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli pria-
mo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má 
protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v 
obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb 
stebiel, listov a klasov .

Účinná látka spiroxamine je systémová účinná látka zo sku-
piny spiroketalamínov . Blokuje enzým reduktázu, a tým in-
hibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo pre-
niká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách . 
Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien škodlivých 
činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné 
odumieranie . Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop 

efekt) . Pôsobí ako preventívne, tak i liečebne (kuratívne 
a eradikatívne) . Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípa-
de rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u os-
tatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne 
použitie spiroxaminu. 

Pokyny pre aplikáciu
Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia : 1x.
Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa typu aplikačného za-
riadenia a stavu porastu . 
Pšenica ozimná:
Ošetrenie proti múčnatke trávovej, steblolamu a fuzariózam 
v dávke 0,75 l/ha vykonávajte pri zistení prvých príznakov in-
fekcie od začiatku steblovania, kedy sa hlavné steblo a od-
nože vzpriamujú až do štádia zreteľného 1. kolienka (BBCH 
30-31), v štádiu zreteľného 1. kolienka (BBCH 31) najneskôr 
do štádia konca odnožovania, pri objavení sa vlajkového listu 
(BBCH 37) ošetrenie vykonávajte v dávke 1,0 l/ha .
Pšenica ozimná, pšenica jarná:
Proti listovým a klasovým chorobám aplikujte preventívne ale-
bo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby, od 
štádia, kedy je plodina na začiatku predlžovania stebla (vrchol 
klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) (BBCH 30) až do 
štádia konca klasenia (BBCH 59) .
Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:
Ošetrenie vykonajte pri zistení prvých príznakov choroby 
od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51) .

Prípravok IMPULSE GOLD nie je určený na leteckú aplikáciu! 
Aplikujte iba pozemne schválenými postrekovačmi, ktoré 
zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Ošetrenie sa 
nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za intenzívneho 
slnečného žiarenia. Dážď 1 hodinu po aplikácii nemá ne-
gatívny vplyv na účinnosť prípravku. Zabráňte kontaminácii 
vôd prípravkom!

Impulse® GoldImpulse® Super Keď je účinok dokonalý
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)

pšenica ozimná, pšenica jarná
múčnatka trávová, hrdza pšeničná, 
septorióza pšenice, septorióza plevová, 
helmintosporióza pšenice

1,0 l 35

pšenica ozimná múčnatka trávová, steblolam, fuzariózy 0,75 l – 1,0 l 35

jačmeň ozimný, jačmeň jarný 
múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá 
škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť 
jačmeňa, steblolam, fuzariózy

1,0 l 35

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Impulse® GoldImpulse® Super

Múčnatka trávová Hnedá škvrnitosť jačmeňa Hrdza pšeničná

Užitočné rady a tipy
•  Na jarné ošetrenie obilnín je možné využiť dva druhy balíčkov obsahujúcich prípravok IMPULSE GOLD. Prvým 

kombinovaný balíček s herbicídom GRODYL ULTRA určeným na 33 hektárov a druhým je 25 hektárový balíček 
s herbicídom CERTO

•  Dokonalú starostlivosť vlajkového listu obilnín dokáže zabezpečiť aj tank-mix: 0,5 l/ha IMPULSE GOLD + 0,5 l/ha 
MANDARIN, ktorý v sebe obsahuje 4 účinné látky z 3 rôznych skupín

•   IMPULSE GOLD má vynikajúci STOP efekt na múčnatku trávovú už pri dávke 0,4 l/ha
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

repka jarná
repka ozimná

biela hniloba 0,8 l AT Max . 1 aplikácia

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom .

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určeného na ošetrovanie repky jarnej 
a repky ozimnej proti bielej hnilobe.

•  Rýchly prienik účinnej látky do pletív
•  Translaminárne a lokálne systémové pôsobenie
•  Zvýšenie úrody a kvality produkcie

Účinná látka:  mandestrobin 250 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
INTUITY je fungicíd určený na ničenie bielej hniloby (Sclero-
tinia sclerotiorum) v repke . Účinná látka prípravku INTUITY 
patrí do skupiny strobilurínových fungicídov s preventívnym 
účinkom . Mandestrobin je fungicíd, ktorý je translokovaný 
v rastlinách translaminárnym pohybom . Patrí do skupiny QoI 
fungicídov - inhibítorov respirácie. Tieto narúšajú schopnosť 
patogénov produkovať energiu vo forme ATP tým, že bloku-
jú prenos elektrónov  v elektrónovom reťazci. 

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok aplikujte pri vysokom riziku choroby od štádia, 
keď sú prvé kvety otvorené (BBCH 60) až do konca kvitnutia 
(BBCH 69) a keď prejavy choroby ešte nie sú viditeľné.

Repka jarná a repka ozimná:
Nepoužívajte viac ako 1x na plodinu a sezónu, pričom apli-
kácia sa môže vykonávať len raz za dva roky v repke jarnej 
a raz za tri roky v repke ozimnej v tej istej oblasti . Nevyko-
návajte žiadne ďalšie aplikácie s prípravkami obsahujúcimi 
účinnú látku mandestrobin .
Množstvo vody: 200 – 400 l/ha
Neaplikujte na odvodnených miestach .

Intuity®Intuity Šiesty zmysel pre Vašu repku

Užitočné rady a tipy
•  Vhodnými tank-mixami s prípravkom INTUITY v dávke 0,6 l/ha sú 0,4 l/ha TURBOSAN alebo 0,4 l/ha PHABIA 300 EC
•  Na ošetrenie repky v období kvitnutia je možné využiť cenovo zvýhodnený balíček Mospilan Mizu 120 SL + Intuity 

Pack
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Jamoto®Jamoto®

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme mikroemulzného vodného 
koncentrátu (ME) na ochranu repy cukrovej proti cerkosporióze a múčnatke repovej.

•  Systémový účinok proti závažným chorobám cukro-
vej repy

•  Pôsobí preventívne, kuratívne aj eradikatívne
•  Dlhodobá ochrana ošetrených porastov

Účinná látka:  tetraconazole 125 g/l
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
JAMOTO je systémový fungicíd s preventívnymi, kuratívnymi 
a eradikatívnymi účinkami proti cerkospóre repovej (Cerco-
pora beticola) a múčnatke repovej (Erysiphe betae) . Zasta-
vuje rast mycélia patogéna na povrchu a vo vnútri ošetrenej 
rastliny . Účinná látka tetraconazole z chemickej skupiny tria-
zolov patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylá-
zu v biosyntéze sterolu. Po aplikácii prípravok rýchlo preniká 
do rastlín (v priebehu 4 hodín), je rozvádzaný do všetkých 
rastlinných pletív a v ďalšom období je distribuovaný aj 
do novonarastajúcich častí ošetrených rastlín .

Pokyny pre aplikáciu
Maximálna dávka prípravku: 0,8 l.ha-1 za 1 rok
Dávka vody 400-600 l/ha . 
Aplikujte pri prvých príznakoch choroby od rastovej fázy 

riadky celkom zapojené (BBCH 40). Prípravok aplikujte 
bežným postrekovačom, ktorý zabezpečí presné a rovno-
merné dávkovanie. 
Prípravok je miešateľný s bežne používanými insekticídmi, 
fungicídmi a akaricídmi. V každom prípade je nutné vyko-
nať predbežnú skúšku kompatibility.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Pri používaní prípravku JAMOTO v odporúčaných dáv-
kach, v súlade s touto etiketou nedochádza na ošetre-
ných rastlinách k prejavom fytotoxicity . 

Vplyv na úrodu
Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto 
etikete nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody . 

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tej-
to etikete nemá negatívny vplyv na následné, náhradné 
a susediace plodiny .

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba

repa cukrová cerkosporióza, múčnatka repová 0,8 l/ha 30 dní

Zaostrené na choroby v cukrovej repe

Užitočné rady a tipy
•  Ideálná náhrada za YAMATO 330 EC
•  Do kombinácie môžete pridať prípravok SUMISTROBIN v dávke 0,4 l na posilnenie vitality rastliny

NOVINKA 
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Lieto®Lie
Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovatel‘ných granúl (WG), určený 
na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

• Dvojnásobná ochrana proti plesni zemiakovej
• Zaručená istota aj počas vysokého rizika choroby
• Rýchly nástup účinnosti a kuratívne pôsobenie 

Účinná látka:  cymoxanil 330 g/kg 
zoxamid 300 g/kg

Balenie:  1 kg PET/AI/PE vrece

Pôsobenie prípravku
Prípravok LIETO je listový fungicíd obsahujúci dve účinné 
látky s rozdielnym mechanizmom účinku: systémový cymo-
xanil a jednu z najnovších kontaktných účinných látok – zo-
xamid, ktorá narúša delenie patogénnych buniek. Prípravok 
pôsobí preventívne a kuratívne . 

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok aplikujte preventívne pred rizikom výskytu ples-
ne alebo podľa signalizácie .
Ošetrenie je možné vykonať‘ v aplikačnom okne od za-
čiatku tvorby bočných výhonov
na hlavnej stonke až do štádia scvrknutého plodenstva s 
tmavým semenom (BBCH 21 - 89) .
Interval medzi ošetreniami je minimálne 7 dní .
Dávka vody: 200 - 500 l/ha
Maximálny počet aplikácií za rok: 6x
Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. 

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)

zemiak pleseň zemiaková   0,45 kg 7 dní

Bez kompromisov proti plesni zemiakovej

Užitočné rady a tipy
•  Má rýchly a spoľahlivý stop-efekt v prípade výskytu plesni zemiakovej v poraste .
•  Prípravok LIETO predstavuje z hľadiska antirezistentnej  stratégie významnú úlohu, pretože je kombináciou dvoch 

účinných látok s rozdielnymi  mechanizmami  účinku .
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Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu 
obilnín proti listovým a klasovým chorobám vrátane helmintosporiózy a ramuláriovej 
škvrnitosti.

•  Možnosť použitia vo všetkých významných druhoch 
obilnín

•  Fungicíd s obsahom SDHI inhibítoru a azolu, 
zabezpečuje dokonalú účinnosť proti celému 
komplexu chorôb

•  Mimoriadna vitalita ošetreného porastu

Účinná látka:  bixafen 50 g/l, 
tebuconazole 166 g/l

Balenie: 5 l HDPA/PE kanister

Pôsobenie prípravku
MANDARIN je kombinovaný fungicíd s preventívnym, kura-
tívnym a eradikatívnym účinkom . Je účinný proti veľmi širo-
kému spektru hubových chorôb. Bixafen patrí do chemickej 
skupiny účinných látok carboxamidov, ktoré pôsobia ako 
SDH-inhibítor . Bixafen sa vyznačuje mimoriadne dlhou a ex-
celentnou účinnosťou proti širokej škále chorôb. Významná 
je najmä jeho podporná aktivita fotosyntézy a rastu rastlin-
ných pletív, ktorá sa prejavuje zväčšením listovej plochy . Te-
buconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny 
triazolov, ktorá pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) . Má 
hĺbkovo systémové pôsobenie s preventívnym, kuratívnym 
a eradikatívnym účinkom s dlhou dobou perzistencie . V rast-
linách je transportovaná akropetálne, a tak zaisťuje ochranu 
aj nových prírastkov . 

Pokyny pre aplikáciu
V pšenici, raži a  tritikale sa ošetrenie zvyčajne prevádza 
vo fáze objavenia vlajkového listu až do konca metania 
(BBCH 37 – 59) . Odporúčaná dávka proti listovým choro-
bám je 1,2 l/ha. Proti fuzariózam je potrebné dávku zvýšiť až 
na 1,5 l/ha . V jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom, kde zvy-
čajne dochádza k nástupu infekcii skôr, sa ošetrenie prevádza 
v štádiu od začiatku steblovania až do konca metania (BBCH 
30 – 47 až 59). MANDARIN je mimoriadne účinný najmä proti 
najdôležitejším chorobám jačmeňa: hnedej a  rynchospório-
vej škvrnitosti. Spoľahlivo chráni jačmene tiež proti múčnat-
ke a hrdziam v odporúčanej dávke 1,2 l/ha . Proti fuzariózam 
klasov jačmeňa je odporúčaná aplikácia na začiatku kvitnutia 
v dávke 1,5 l/ha. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách 
nad 25 °C a za veľmi intenzívneho slnečného svitu.

Mandarin®Mandarin® Fungicíd, ktorý myslí v obilninách na všetko
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)

pšenica ozimná, pšenica jarná, 
raž, tritikale

múčnatka helmintosporióza, septorióza pšenice, 
septorióza plevová, hemintosporióza pšenice (DTR)

1,2 - 1,5 l 35

pšenica ozimná, pšenica jarná, 
raž, tritikale

hrdza pšeničná, hrdza plevová 1,2 l 35

pšenica ozimná, pšenica jarná fuzariózy klasov 1,5 l 35

jačmeň ozimný, jačmeň jarný
múčnatka trávová, ramuláriová škvrnitosť jačmeňa 1,2 – 1,5 l 35

hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová 
škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná

0,9 – 1,2 l 35

jačmeň jarný fuzariózy klasov 1,5 l 35

Septorióza pšenice

Mandarin®Mandarin®

Užitočné rady a tipy
•  Dokonalú starostlivosť vlajkového listu obilnín dokáže zabezpečiť aj tank-mix: 0,5 l/ha IMPULSE GOLD + 0,5 l/ha 

MANDARIN, ktorý v sebe obsahuje 4 účinné látky z 3 rôznych skupín
•  MANDARIN je výborný aj do systému jedného ošetrenia obilnín za sezónu
•  Cenovo zvýhodnený balíček na 25 hektárov zložený z prípravkov MANDARIN a MARKATE 50, je určený na jarné 

fungicídno-insekticídne ošetrenie obilnín .
•  Mandarin je kombinovaný SDHI fungicíd s triazolom, so silným kuratívným účinkom vďaka tebuconazolu
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Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín, 
repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

•  Vysoko rentabilné ošetrenie proti hubovým 
chorobám

•  Mimoriadne široké spektrum účinku
•  Znamenitý preventívny aj kuratívny efekt

Účinná látka:  prothioconazole 300 g/l

Balenie: 5 l coex HDPE/PA

Pôsobenie prípravku
Prípravok PHABIA 300 EC obsahuje systémovo pôsobiacu 
účinnú látku prothioconazole . Po aplikácii veľmi rýchle pre-
niká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj 
do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. 
Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov 
a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergostero-
lu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových mem-
brán. Tiež podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým 
podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti 
širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania 
účinku .

Pokyny pre aplikáciu
Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 2x
Interval medzi aplikáciami: 14 dní

Pšenica ozimná a jarná: Pri pestovaní pšenice ozimnej a 
pšenice jarnej, v ošetrení proti hrdziam, septorióze, helmin-
tosporióze pšenice, prípravok aplikujte preventívne alebo 
okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od 
konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-
61) .

Jačmeň ozimný a jarný: Pri pestovaní jačmeňa zimného 
a jačmeňa jarného, v ošetrení proti hrdziam, rynchospó-
riovej škvrnitosti jačmeňa, prípravok aplikujte preventívne 
alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, 
od konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 
25-61) .

Raž ozimná a jarná: Pri pestovaní raže zimnej a raže jarnej, 
v ošetrení proti rynchospóriovej škvrnitosti, hrdziam, prípra-
vok aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní 
prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po za-
čiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61) .

Tritikale: Pri pestovaní tritikale, v ošetrení proti rynchospó-
riovej škvrnitosti, hrdziam, septoriózam, prípravok aplikujte 
preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých prízna-
kov chorôb, od konca odnožovania až po začiatok fázy kvit-
nutia (BBCH 25-61) .

Repka ozimná a jarná: Pri pestovaní repky ozimnej a rep-
ky jarnej, v ošetrení proti bielej hnilobe, prípravok aplikujte 
preventívne alebo ihneď po zaznamenaní prvých príznakov 
chorôb od začiatku do konca fázy kvitnutia (BBCH 61-69) .

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom 
použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odro-
dovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo 
následnú plodinu .

Phabia® 300 ECPhandarin® Bravúrny výkon na poli obilnín a repky
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)

pšenica ozimná, pšenica jarná hrdze, septoriózy, helmintosporióza pšenice 0,65 l 35

jačmeň ozimný, jačmeň jarný hrdze, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa 0,65 l 35

raž ozimná, raž jarná rynchosporiová škvrnitosť, hrdze 0,65 l 35

tritikale rynchosporiová škvrnitosť, hrdze, septoriózy 0,65 l 35 

repka ozimná, repka jarná biela hniloba 0,6 l 56

Užitočné rady a tipy
•  Na ošetrenie obilnín a repky proti hubovým chorobám je možné využiť balíček na 30 hektárov, zložený z fungicídov 

TURBOSAN a PHABIA 300 EC
•  Dávka 0,4 l/ha je postačujúca na riešenie steblolamu a chorôb päty stebla
•  Tank-mix kombinácia 0,33 l/ha PHABIA 300 EC + 0,5 l/ha MANDARIN zabezpečí ochranu proti všetkým význam-

ným chorobám jarného jačmeňa aj pšenice vrátane fuzarióz
•  Proti fuzariózam klasov pšenice ozimnej je v zahraničí (v inom členskom štáte EU) registrovaná účinná látka prothio-

conazole v dávke 0,67 l/ha PHABIA 300 EC
•  Kombinácia účinných látok prothioconazole a tebuconazole sa používa aj pri ochrane slnečnice proti bielej hnilobe

Phabia® 300 ECPhandarin®
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Fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený proti hubovým chorobám vo 
viniči, zelenine, jahodách, broskyniach a nektarinkách.

• Výnimočný účinok proti proti plesni sivej a monilióze
• Bezkonkurenčne krátka ochranná doba
• Možnosť použitia v integrovanej produkcii 

Účinná látka:  fenpyrazamine 500 g/kg
Balenie: 1 kg HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
PROLECTUS je fungicíd určený na ničenie hubových chorôb 
viniča (pleseň sivá) broskýň, nektariniek (monilióza kôstko-
vín a moniliové usychanie kvetov a výhonkov, rajčiakov, pap-
riky, baklažánov, jahôd a tekvicovej zeleniny (pleseň sivá). 
Má preventívny, kuratívny a translaminárny účinok . Účinná 
látka fenpyrazamine patrí do chemickej skupiny hydroxy-
anilidov (SBI trieda III), ktoré inhibujú biosyntézu sterolu 
v membránach (skupina G3). Inhibuje rast mycélia a svojimi 
vlastnosťami zamedzuje tvorbe spórov.

Pokyny pre aplikáciu
a) Všeobecne: Prípravok aplikujte preventívne v čase, keď 
hrozí riziko infekcie, alebo podľa prognózy a signalizácie .

b) Vinič: Aplikujte od rastovej fázy začiatku kvitnutia 
do fázy mäknutia bobúľ (BBCH 61–85), max.1× za sezónu. 
Odporúčané množstvo vody 1000 l/ha.

c) Rajčiak, tekvicová zelenina, paprika, baklažán: Apli-
kujte v skleníkoch od fázy zač iatku kvitnutia do rastovej 
fázy, keď 70 % plodov vykazuje typickú farbu plnej zrelosti 
(BBCH 61–87), max. 3× za sezónu, interval medzi aplikácia-
mi je 7 dní. Množstvo vody 500–1500 l/ha.

d) Jahody: Poľné - v poľných podmienkach aplikujte od fázy 
začiatku kvitnutia (10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy 
kedy prvé plody majú typickú farbu pre danú odrodu (BBCH 
61–85), max. 3× za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní. 
Množstvo vody 500–2000 l/ha.

Skleníkové - v skleníkoch aplikujte od fázy začiatku kvitnutia 
(10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy hlavného zberu 
(BBCH 61–87), max. 3× za sezónu, interval medzi aplikáciami 
je 7 dní. Množstvo vody 500–1500 l/ha

e) Broskyňa, nektarinka: Proti moníliovému usychaniu 
kvetov a výhonov aplikujte prípravok od rastovej fázy začiatku 
kvitnutia do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 61–69) . Apli-
kujte max. 3× za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní. 
Množstvo vody 500–1500 l/ha. Proti monilióze plodov - apli-
kujte od rastovej fázy keď sú plody v polovici konečnej veľkosti 
do rastovej fázy ovocie zrelé pre zber (BBCH 75–87). Na ochranu 
ovocia počas skladovania - môže byť prípravok aplikovaný max. 
3× za sezónu s poslednou aplikáciou 1 deň pred zberom. Inter-
val medzi aplikáciami je 7 dní. Množstvo vody 500 l /1 m výšky 
koruny/ ha alebo 500–1500 l/ha .

Prolectus®Prolectus Ak chcete mať zdravú úrodu
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Rozsah povoleného použitia

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

vinič pleseň sivá 1,2 kg
14 stolové
21 na víno

broskyňa, nektarinka moniliové usychanie kvetov a výhonkov 0,8 kg 1
broskyňa, nektarinka monilióza kôstkovín 1,2 kg 1
rajčiak, tekvicová zelenina, 
paprika, baklažán

pleseň sivá 0,8–1,2 kg 1 skleníky

jahoda pleseň sivá 1,2 kg 1 aj skleníky

Prolectus®Prolectus

Užitočné rady a tipy
•  Najefektívnejšie ošetrenie viniča je období uzatvárania strapcov a na začiatku mäknutia bobúľ
•  Ak sa cielene ošetruje iba zóna strapcov viniča, tak na základe zahraničných skúseností postačuje dávka 0,75 kg/ha
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Pre vysokú a kvalitnú úrodu

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený 
na ochranu pšenice, jačmeňa, repy cukrovej a slnečnice proti hubovým chorobám.

•  Univerzálna možnosť využitia v rôznych plodinách 
•  Zabezpečuje vitálny rast a zdravú kondíciu porastov
•  Ideálny tank mix partner pre zvýšenie fungicídnej 

účinnosti

Účinná látka:  azoxystrobin  250 g/l
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-me-
thoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus 
účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní 
mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť 
prípravok SUMISTROBIN proti chorobám, pri ktorých bola 
zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných 
látok v dôsledku rezistencie . Účinná látka preniká do ple-
tív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny 
účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri 
začiatku infekcie .

Prípravok na báze tejto účinnej látky - SUMISTROBIN - sa 

vyznačuje širokým spektrom účinku . Pôsobí proti všetkým 
významným chorobám obilnín: na pšenici proti septorióze 
plevovej (Septoria nodorum), septorióze pšenicovej (Septo-
ria tritici), hrdzi pšenicovej (Puccinia recondita) hrdzi plevovej 
(Puccinia striiformis) a múčnatke trávovej (Erysiphe grami-
nis), na jačmeni proti hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyreno-
phora teres), múčnatke trávovej (Erysiphe graminis) a hrdzi 
jačmennej (Puccinia hordei) . Účinkuje aj proti hubovým cho-
robám repy cukrovej (cerkosporióza a múčnatka) a slneč-
nice (biela hniloba) .

Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým  účinkom. To umož-
ňuje - v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku 
- zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin 
vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené 
(tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že 
rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty 
do zŕn . Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosaho-
vaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr . HTZ, podiel zrna 
na sitách a pod .) .

Sumistrobin®Sumistrobin®
NOVINKA 

Rozsah povoleného použitia

Plodina Choroby Dávkovanie OD (dni) Poznámka

jačmeň jarný
múčnatka trávová, hrdza jačmenná 1,0 l 35 dní

max . 1x 
1, 2

hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,8-1,0 l 35 dní
max . 1x
1, 2

pšenica ozimná múčnatka trávová, septoriózy, hrdze 0,8-1,0 l 35 dní
max . 1x
1, 2

cukrová repa cerkosporióza, múčnatka repová 1,0 l 35 dní
max . 2x
3

slnečnica biela hniloba 1,0 l AT
max . 2x
4
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Užitočné rady a tipy
•  Pri výskyte škodcov v porastoch využite náš balík MOSPILAN 20 SP + SUMISTROBIN PACK na 40 ha
•  SUMISTROBIN ideálna voľba pri napadnutí chorobou DTR v pšenici ozimnej

Poznámky k aplikácii
Dávka vody 200-400 l/ha
Pšenica ozimná, jačmeň jarný
SUMISTROBIN sa používa pred alebo na začiatku výskytu 
choroby. V obilninách je možné prípravok aplikovať 1 x za 
sezónu . 

1. Skorší termín aplikácie: Skoré ošetrenie porastov obil-
nín sa odporúča  vykonať na začiatku výskytu choroby a 
za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku 
- pšenica by mala byť vo vývojovej fáze plne vyvinutého vlaj-
kového listu až do fázy prvé ostiny viditeľné (BBCH 39 - 49), 
resp. jačmeň by mal byť vo vývojovej fáze začiatku predl-
žovania stebla až do fázy plne vyvinutého vlajkového listu 
(BBCH 30 – 39) .

2. Neskorší termín aplikácie: Z dôvodu využitia špeci-
fických vlastností SUMISTROBIN-u a k zabezpečeniu maxi-
málnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča - s cieľom 
ochrany vlajkového listu a klasu – aplikácia vo fáze začiatku/
stredu až konca klasenia (BBCH 51/55 - 59 pšenica), resp. 
viditeľných prvých ostín až začiatok klasenia (BBCH 49/51 
jačmeň) .

3. Repa cukrová 
V repe cukrovej sa SUMISTROBIN používa preventívne, naj-
neskôr však pri zistení prvých príznakov chorôb, obyčajne od 
fázy BBCH 43 (skoro úplné zapojenie porastu – nad 12 listov 
na rastlinu) až do fázy BBCH 49 (6-8 týždňov po zapojení 
porastu) . Pri trvajúcom silnom infekčnom tlaku odporúčame 
postrek opakovať. Maximálny počet ošetrení:  dva, za sebou 
idúce postreky . Interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní .

4. Slnečnica
Slnečnica – proti chorobám stonky ošetrujte v rastovej fáze, 
keď 2. až 3. predĺžené internódium slnečnice je viditeľné 
(BBCH 32-33), keď má slnečnica 14-16 listov, proti choro-
bám úboru ošetrujte v rastovej fáze, keď úbor je oddelený 
od najmladších listov (BBCH 55). Maximálny počet ošetrení: 
2x . Interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všet-
kých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých ved-
ľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty  nie 
sú známe. Niektoré odrody jabloní sú citlivé na prípravok 
SUMISTROBIN. SUMISTROBIN by preto nemal byť použitý v 
dobe, keď hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej zmesi na 
jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy . Postrekovač, 
ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku SUMISTROBIN, by 
nemal byť použitý na ošetrenie jabloní.

Vplyv na úrodu
Ak je prípravok SUMISTROBIN aplikovaný v súlade s platnou 
etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na 
úrodu .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Ak je prípravok SUMISTROBIN aplikovaný v súlade s platnou 
etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv a ani 
obmedzenia pre následné a náhradné plodiny.Zabráňte úle-
tu postrekovej kvapaliny!

Sumistrobin®Sumistrobin®
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Menej významné použitie prípravkuí: 

Plodina Choroby Dávkovanie OD (dni) Poznámka

brokolica pleseň kapustová, alternária kapustová 1,0 l 28 dní

kapusta
múčnatka kapustová, peronospóra 
kapustová, pleseň sivá,
alternária kapustová, biela hniloba

1,0 l 28 dní

kel pleseň kapustová, alternária kapustová 1,0 l 28 dní

cibuľa alternáriová škvrnitosť, hubové choroby 1,0 l 30 dní

chmeľ pleseň chmeľová 0,75 l - 1,6 l 28 dní

zemiak 
vločkovitosť zemiakov, koletotrichové 
vädnutie zemiakov

3,0 l AT

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Po-
kusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže 
byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Poznámky k aplikácii
Brokolica, kapusta, kel 
Platí pre pestovanie v poľných podmienkach . Aplikujte 
na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 
28 dní pred zberom . Aplikujte maximálne 1 – 2x počas ve-
getácie v intervaloch medzi aplikáciami 12 dní  . Odporúča-
ná dávka vody: 200 – 300 l/ha, podľa typu postrekovača. 
Do postrekovej kvapaliny je vhodné pridať zmáčadlo.

Cibuľa
Platí pre pestovanie v poľných podmienkach . Aplikujte 
na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 
30 dní pred zberom . Aplikujte maximálne 2x počas vege-
tácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní . Odporúčaná 
dávka vody: 300 l/ha. 

Chmeľ
Aplikácia prípravku proti plesni chmeľovej je vhodná 
pre 2 . a 3 . ošetrenie a to do štádia začiatku tvorby hlávok, 
najneskoršie 28 dní pred zberom  Dávku prípravku použi-

te podľa rastovej fázy: do rastovej fázy BBCH 37 je dávka 
prípravku 0,75 l/ha, do rastovej fázy BBCH 55 aplikujte 
prípravok v dávke 1,0 l/ha a od rastovej fázy vyššej ako  
BBCH 55 je dávka prípravku 1,6 l/ha . Aplikujte maximálne 
2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní . 
Odporúčaná dávka vody: 1000 - 2000 l/ha. 

Zemiak
Platí pre konzumné aj sadbové zemiaky. Maximálna apli-
kačná dávka prípravku na zemiaky je 1 x 3 l/ha t .j . maxi-
málne 750 g/ha účinnej látky azoxystrobin .
Proti vločkovitosti zemiakov spôsobenej koreňomorom ľu-
ľkovým (Rhizoctonia solani)  a koletotrichovému vädnutiu 
zemiakov (Colletotrichum spp .) aplikujte prípravok do ria-
dkov pred výsadbou tak, aby roztok prípravku bol apliko-
vaný na pôdu a nezasiahol priamo vysadzované hľuzy. Apli-
kujte maximálne 1x počas vegetácie . Prípravok  neúčinkuje 
pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmo-
ty. Odporúčaná dávka vody: 50 - 150 l/ha.

Sumistrobin®Sumistrobin®
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Ideálne riešenie fuzarióz

Systémový fungicíd vo formulácii emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu 
obilnín proti listovým chorobám a fuzariózam klasov.

• Efektívna ochrana listov a klasov obilnín
• Záruka dlhodobého účinku
• Ideálne riešenie klasových fuzarióz 

Účinná látka:  bromuconazole 167 g/l 
tebuconazole 107g/l

Balenie: 5 l HDPE (PET) kanister

Pôsobenie prípravku
SOLEIL je dvojzložkový systémovo pôsobiaci fungicíd s vý-
bornou účinnosťou proti hubovým chorobám pšenice, ale 
najmä proti fuzariózam klasov. Obsahuje dve účinné látky 
zo skupiny triazolov: bromuconazole, tebuconazole. Obidve 
účinné látky brzdia syntézu ergosterolu v bunkových mem-
bránach. Sú absorbované vegetatívnymi rastlinnými orgán-
mi a transpiračným prúdom sú rozvádzané do celej rastliny. 
Bromuconazole pôsobí na široké spektrum hubových pa-
togénov a má dlhodobý účinok. Tebuconazole okrem toho 
patrí medzi ochranné látky s mimoriadnou účinnosťou proti 
fuzariózam klasov . Kombinácia oboch vysoko účinných tri-
azolov poskytuje vysokú ochranu proti klasovým chorobám 
pšenice . 

Poznámky k aplikácii
Maximálny počet aplikácii v plodine: 1×
Odporúčaná dávka vody na 1 ha: 200–400 l
Termín aplikácie: proti fuzariózam klasov je najlepšie postre-
kovať v období začiatku kvitnutia pšenice (BBCH 63–69).
Proti ďalším významným chorobám pšenice ako sú septorió-
za pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka trávo-
vá a iné listové choroby je vhodné prípravok použiť od štádia 
3 . kolienka (BBCH 33–65) 
Spôsob aplikácie: pozemný postrek

Antrezistentná stratégia
Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu 
účinných látok . Prípravok aplikujte preventívne, alebo čo 
najskôr v priebehu životného cyklu huby. Vyvarujte sa one-
skoreným aplikáciám na silnejšie rozvinuté infekcie. Nepre-
kračujte stanovený maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 
1x. Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a 
antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie mini-
malizované.

Rozsah povoleného použitia

Plodina Choroby Dávkovanie OD (dni) Poznámka

pšenica  
ozimná

* septorióza pšenice, hrdza pšeničná,
   hrdza plevová, múčnatka travová

* 1,2 l/ha   200–400 l vody/ha * 42 * BBCH 33–65

fuzariózy klasov 1,2 l/ha   200–400 l vody/ha 42 BBCH 65–69

* pripravovaná registrácia alebo registrácia proti vybraným patogénom v ČR

Soleil®Soleil®

Užitočné rady a tipy
•  SOLEIL je ideálnym prípravkom aj pre úsporné technológie fungicídnej ochrany obilnín, na jedno ošetrenie počas 

sezóny
•  Má vynikajúci stop efekt na hrdzu plevovú
•  Jedným ošetrením sa aplikuje až 330 gramov na hektár triazolových látok, účinných proti klasovým fuzariózam 

a dalším chorobám klasu .
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Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej:voda, určený na ochranu 
pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

•  Univerzálne použitie s veľmi širokým spektrom 
pôsobnosti

•  Fungicídny aj rastovo – regulačný účinok v repke 
•  Výborný do kombinácie s ďalšími účinnými látkami 

v obilninách a repke

Účinná látka: tebuconazole 250 g/l
Balenie: 5 l HDPE/PA

Pôsobenie prípravku
Prípravok TUBOSAN obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú 
látku  tebuconazole, ktorá patrí do skupiny DMI fungicídov . 
Tebuconazole pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolu. Je pri-
jímaný listami a stonkami rastlín a potom je transpiračným 
prúdom systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Pretože účin-
ná látka má iba nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu 
vo vrcholových častiach rastliny, dochádza k rovnomernému 
rozdeleniu v celej rastline . Doba účinnosti sa pohybuje v roz-
medzí 3–4 týždňov po aplikácii.

Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému  spektru  hubových 
patogénov a dlhú dobu trvania účinku. V  repke ozimnej 
účinkuje proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), černi 
repkovej (Alternaria brassicae) a proti fómovému černaniu 
stoniek  (Phoma lingam) .

Prípravok vykazuje aj rastovo regulačný efekt, ktorý v prípade 
jesenného použitia zabraňuje vybiehaniu rastlín, čím zvyšuje  
odolnosť repky ozimnej a zabezpečí jej lepšie prezimovanie. 

Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

Pokyny pre aplikáciu
Repka ozimná: Počas vegetácie prípravok TUBOSAN apli-
kujte v repke ozimnej maximálne 2-krát . Interval medzi po-
strekmi je 21 dní . Dávka vody 200-400 l/ha .
Fómové černanie stoniek (Phoma lingam): 
-  prípravok na jeseň aplikujte v štádiu 4 až 8 listov, t.j. cca 

do polovice októbra 
-  na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do začiatku kvitnutia 

(BBCH 14 - 59). Najlepšie pred objavením sa vrcholového 
pupeňa .

Biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), Čerň repková (Alter-
naria brassicae): 
-  prípravok aplikujte od fázy samostatných kvetných pupe-

ňov viditeľných, ešte stále uzavretých najlepšie však v dobe 
plného kvetu, keď je 50 % kvetov otvorených, pri rešpek-
tovaní ochrannej doby (BBCH 55 – 65)

Pre minimalizáciu rizika pre včely pri aplikácii prípravku na 
ošetrenie repky ozimnej v štádiu BBCH 59 až 65 aplikujte 
prípravok v mimoletovom čase, vo večerných hodinách .

Pšenica ozimná: prípravok TUBOSAN aplikujte maximálne 
2-krát za vegetáciu . Interval medzi postrekmi je 21 dní . Dáv-
ka vody 200-400 l/ha .
Prípravok aplikujte pri zistení prvých príznakov infekcie, naj-
neskôr do  konca kvitnutia (BBCH 69) . 

Tubosan®Tub Praktický asistent vo vašich službach



FU
N

G
IC

ÍD
Y

80

Tubosan®Tub
Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) poznámka

pšenica ozimná  hrdze 0,8 l 28

repka ozimná biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek 1 l 60

Užitočné rady a tipy
•  TUBOSAN vykazuje regulačný efekt v repke ozimnej už pri dávke 0,4 l/ha a viac. Dostatočny fungicídny účinok 

proti fómovej hnilobe má už pri dávke 0,75 l/ha.
•  Efektívne aj cenovo výhodné je použitie 0,6 l/ha TUBOSAN proti hrdzi plevovej pri preventívnom, ale aj kuratív-

nom zásahu .
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Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) 
určený proti chorobám listov a klasov pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a chorobám 
repky ozimnej.

•  Spoľahlivý štandard v ochrane plodín
•  Efektívne riešenie viacerých významných chorôb 

poľných plodín
•  Ekonomicky lepšie využitie účinnej látky

Účinná látka: tebuconazole 430 g/l
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
TURBOSAN obsahuje systémovo pôsobiaci tebuconazole zo 
skupiny triazolových fungicídov . Účinná látka narušuje bio-
syntézu ergosterolu hubových patogénov. TURBOSAN sa vy-
značuje preventívnym - kuratívnym a eradikatívnym účinkom 
proti širokému spektru hubových chorôb s dlhou dobou trva-
nia účinku . Rýchlo sa vstrebáva do vegetatívnych častí rastlín 
a je transportovaná najmä akropetálne .

V repke ozimnej pôsobí na fómovú hnilobu a bielu hnilo-
bu . Zároveň vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt, ktorý 
v prípade jesennej aplikácie obmedzuje vybiehanie rastlín, 
čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky a podporuje lepšie 
prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti 
poľahnutiu .

V pšenici ozimnej je okrem fuzariózy klasov účinný aj proti 
hrdziam (hrdza pšeničná a hrdza plevová), múčnatke trávovej, 
septorióze pšenice,septorióze plevovej a dosahuje vedľajšiu 
účinnosť proti helmintosporióze pšenice.

V jačmeni jarnom je účinný proti hrdzi jačmennej, hnedej 
škvrnitosti jačmeňa a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múč-
natke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti .

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200 až 400 l/ha.
Aplikujte maximálne 1 krát za sezónu . 
1) Pšenica ozimná (hrdza pšeničná a plevová, múčnat-
ka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová): po-
rasty ošetrujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr 
do konca klasenia (BBCH 30-59) .

2) Pšenica ozimná (fuzariózy klasov): porasty ošetrujte 
od začiatku kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 
61-69) .
Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmin-
tosporióze pšenice

Turbosan®Turb Osvedčený pomocník za výhodnú cenu

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná
hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka trávová, 
septorióza pšenice, septorióza plevová,

0,6 l 35 dní 1

pšenica ozimná fuzariózy klasov 0,6 l 35 dní 2

jačmeň jarný hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,6 l 35 dní 3

repka ozimná fómová hniloba 0,6 l AT 4

repka ozimná biela hniloba 0,6 l 56 dní 5

NOVINKA 
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3) Jačmeň jarný (hrdza jačmenná a hnedá škvrnitosť jač-
meňa): prípravok aplikujte od začiatku predlžovacieho rastu 
najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59) . 
Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnat-
ke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa .

4) Repka ozimná (fómová hniloba): prípravok aplikujte 
na jeseň od 4 . listu najneskôr do 8 . listu (BBCH 14-18) alebo 
na jar od začiatku predlžovania byle najneskôr do predĺženia 
9 . alebo ďalšieho internódia (BBCH 30-39) . 

5) Repka ozimná (biela hniloba): postrekujte v štádiu, keď 
hlavné kvetenstvo je viditeľné ale stále ešte uzavreté, najne-
skôr do konca kvitnutia (BBCH 55-69) . 
Pri aplikácii na repku ozimnú na jeseň v podmienkach silné-
ho infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníže-
nie účinnosti prípravku .
Prípravok v repke ozimnej vykazuje vedľajší rastovo-regulač-
ný efekt .

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom 
povolenia prípravku .
Prípravok aplikujte ako pozemný postrek schválený-
mi postrekovačmi (trysky so stredne veľkým prietokom, 
200 - 300 kPa), ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie 
prípravku .

Prípravok nemožno aplikovať letecky. 
Aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb, postrekujte len 
za  bezvetria alebo pri miernom vánku . Prípravok nesmie 
byť použitý inak, než jak je uvedené v návodu na použitie.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Ak je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom 
na použitie je tolerantný k ošetrovaným plodinám.

Vplyv na úrodu
V poľných pokusoch sa nepreukázalo riziko negatívneho 
účinku na úrodu alebo kvalitu úrody .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Keďže prípravok TURBOSAN je fungicíd bez zaznamena-
ných prejavov fytotoxicity, nemá herbicídnu aktivitu a ne-
predstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám .
Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

Turbosan®Turb

Užitočné rady a tipy
•  Na ošetrenie obilnín a repky proti hubovým chorobám je možné využiť balíček na 30 hektárov, zložený 

z fungicídov TURBOSAN a PHABIA 300 EC
•  TURBOSAN vykazuje regulačný efekt v repke ozimnej už pri dávke 0,4 l/ha a viac. Dostatočný fungicídny účinok 

proti fómovej hnilobe má už pri dávke 0,4 l/ha
•  Efektívne aj cenovo výhodné je použitie 0,35 l/ha TURBOSAN proti hrdzi plevovej pri preventívnom, ale 

aj kuratívnom zásahu
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Markate 50 je insekticíd na báze syntetického pyrethroidu vo forme emulzného 
koncentrátu na ničenie cicavého a žravého hmyzu v poľnohospodárskych plodinách.

•  Široké spektrum účinnosti proti cicavým a žravým 
škodcom

•  Ľahká miešateľnosť s inými prípravkami
•  Výhodný pomer ceny a účinku 

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/l
Balenie: 1 l PET fľaša

Pôsobenie prípravku
Prípravok MARKATE 50 je pyrethroidný nesystémový insekti-
cíd proti širokému spektru žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí 
ako dotykový a požerový jed. Je účinný najmä proti žravým 
škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako výrazný kontaktný 
jed. Ďalej má dobrú účinnosť na cicavý hmyz (Homoptera) . 
Ak sa prípravok použije na skorú jarnú aplikáciu, tak má 
výrazný vedľajší účinok na roztočce (Tetranychidae) . Je to 
svetlostabilný pyrethroid s knock-down efektom a relatívne 
dlhodobým reziduálnym pôsobením . Má repelentný účinok . 
Pri vysokých teplotách sa účinnosť znižuje, pri teplotách niž-
ších (pod 25 °C) výrazne stúpa.

Pokyny pre aplikáciu
Pri aplikácii dbajte na elimináciu rizika zásahu na necieľové 
organizmy .
Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávko-
vaním. Dodržujte ochranné pásmo vo vnútri ošetrovaného 
poľa - 5 metrov od okraja poľa. Množstvo postrekovej kva-
paliny zvoľte v závislosti na plodine a mohutnosti porastu 
v dávke od 150 do 500 l/ha .

Obilniny - vošky a vektory viróz
Porasty obilnín siate od polovice septembra do polovice ok-
tóbra sú po vzídení v oblastiach nižších polôh pravidelne napá-
dané voškami, ktoré prenášajú vírusové ochorenia a spôsobu-
jú redukciu zberu. Z týchto dôvodov je nutné vykonať postrek 
na začiatku náletu týchto škodcov. V tomto období je vhodné 

ošetriť minimálne úvrate (do hĺbky poľa cca 30 metrov), v prí-
pade silného výskytu škodcov, ošetrite celú plochu poľa.
Jarné ošetrenie proti týmto škodcom vykonávajte od rasto-
vej fázy druhého kolienka.
Vošky na klasoch likvidujte od fázy klasenia najneskôr 
do fázy BBCH 77 (neskorá mliečna zrelosť). Pri aplikácií 
do klasu je možné potlačiť vošky aj na vlajkovom liste.

Repka olejná
Aplikujte v dávke 0,15 l/ha s možnosťou opakovania postreku 
za 10 až 14 dní.
Pri likvidácii blyskáčika repkového je nutné mať na zreteli 
možnosť rezistencie blyskáčika na pyrethroidy.
Aplikácia proti šešulovým škodcom je najefektívnejšia v čase 
kvitnutia repky, kedy výskyt škodcov dosiahne prah škod-
livosti .
Aplikácia v čase letovej aktivity včiel je zakázaná .

Hrach, fazuľa
Na redukciu škôd spôsobených požieraním škodcov je po-
trebné aplikovať dávku prípravku 0,1 l/ha, a to v raných 
vývojových fázach hrachu, kedy aj nižší výskyt chrobákov 
môže napáchať značné škody. V prípade nutnosti je možné 
postrek za dva týždne zopakovať. 
Na likvidáciu vošiek je potrebné použiť dostatočné množ-
stvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený .
Najvyššiu efektivitu postreku je možné dosiahnuť včasným 
zásahom, kedy sa vošky koncentrujú na terminálnych čas-
tiach rastlín hrachu a možno ich ľahko likvidovať aj postre-
kom s hrubším spektrom kvapiek .

Zemiaky
U zemiakov musíme dbať na dokonalé ošetrenie vyraste-
nej vňate a podľa toho zvoliť dávku postrekovej kvapaliny. 
V sadbových zemiakoch je potrebné likvidovať vošky z dô-
vodu prenosu vírusových ochorení . Najlepšie výsledky v boji 

Markate® 50Markate® 50 Škodcom nedá spávať
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s voškami v zemiakoch sú dosahované pri použití kombinácií 
s prípravkami na báze účinnej látky pirimicarb alebo pimet-
rozin (v závislosti na výskyte rezistentných kmeňov vošiek 
voči týmto látkam) .

Repa cukrová
Aplikujte pri prvých výskytoch požerkov od skočiek na po-
rastoch .

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu 
k životnému prostrediu
Prípravok je pre včely relatívne neškodný pri dodržaní pred-
písanej dávky a koncentrácie .

Príprava postrekovej kvapaliny
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postreko-
vača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní sa nádrž 
doplní vodou, prípadne sa pred doplnením pridajú odme-
rané množstvá ďalších prípravkov a obsah nádrže sa pred 
doplnením opätovne premieša, alebo sa použije predmie-
šavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený . Pri prí-
prave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa 
do nádrže vpravujú oddelene.

Markate® 50Markate® 50

Vošky na jačmeni

Skočka repková

Byľomor kelový

Užitočné rady a tipy
•  Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri 

ošetrovaní  repky používať tank-mix prípravkov 
MOSPILAN MIZU 120 SL a MARKATE 50, kto-
ré obsahuje balíček MOSPILAN MIZU 120 SL + 
MARKATE 50 PACK

•  Cenovo zvýhodnený balíček na 25 hektárov zlo-
žený z prípravkov MANDARIN a MARKATE 50, je 
určený na jarné ošetrenie obilnín

•  Účinná látka lambda-cyhalotrin, ktorá je v prí-
pravku MARKATE 50, účinkuje aj na kohútiky, 
zunčavku jačmennú a víjačku kukuričnú
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná,
jačmeň ozimný, raž

vošky ako prenášači viróz 0,1 l AT
do BBCH 77
od začiatku výskytu na jeseň, max. 4× 
za vegetačnú sezónu plodiny

tritikale vošky ako prenášači viróz 0,1 l AT
do BBCH 32
od začiatku výskytu na jeseň, max. 4× 
za vegetačnú sezónu plodiny

pšenica ozimná, 
pšenica jarná, 
pšenica tvrdá

vošky 0,1 l AT
do BBCH 77
od začiatku výskytu, max. 4× 
za vegetačnú sezónu plodiny

repka olejná 
ozimná a jarná

skočky 0,15 l
AT

jarná 42
od začiatku výskytu, max. 4× 
za vegetačnú sezónu plodiny

repka olejná 
ozimná a jarná

blyskáčik repkový 0,15 l
AT

jarná 42

BBCH 51–59
podľa signalizácie, max. 4× za vegetačnú 
sezónu plodiny

repka olejná 
ozimná a jarná

krytonos šešuľový, 
byľomor kelový

0,15 l
AT

jarná 42
BBCH 63–65, podľa signalizácie, max . 
4× za vegetačnú sezónu plodiny

bôb
listárik čiarkovaný, 
zrniarka fazuľová

0,1 l 25
podľa signalizácie, od začiatku výskytu, 
max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny

hrach na zrno
listárik čiarkovaný, 
zrniarka fazuľová

0,1 l 25
podľa signalizácie, od začiatku výskytu, 
max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny

hrach vošky 0,1 l 25
podľa signalizácie, od začiatku výskytu, 
max. 2× za vegetačnú sezónu

zemiaky vošky 0,15 l -
podľa signalizácie, max. 4× za vegetačnú 
sezónu plodiny

repa cukrová skočky 0,15 l 56
od začiatku výskytu, max. 2× 
za vegetačnú sezónu plodiny

AT - ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie (poslednej aplikácie) a zberom .

Markate® 50Markate® 50
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Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený 
na ochranu kukurice na zrno proti vijačke kukuričnej.

•  Excelentne likviduje všetky larválne štádia víjačky
•  Rýchly nástup účinnosti a dlhodobá pôsobnosť
•  Nepriamo obmedzuje napadnutie chorobami a tým 

znižuje obsah mykotoxínov v produkcii

Účinná látka: tebufenozide 240 g/l
Balenie:  5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku
Účinná látka prípravku, tebufenozide je insekticídna účinná 
látka, patrí do skupiny dyacilhydrazinov, je antagonistom 
steroidného hormónu ekdyson, ktorý iniciuje zvliekací pro-
ces lariev (spúšťa proteosyntézu epidermis).
Tebufenozide na ošetrenom povrchu rastlín vytvorí insek-
ticídny film, naviaže sa na povrchový meristém a voskovú 
vrstvu . Reziduálne pôsobenie je minimálne 21 dní . 
Prípravok MIMIC pôsobí ako kontaktný larvicíd vo všetkých 
larválnych štádiách a čiastočne ako ovicíd – na čerstvo na-
kladené vajíčka na ošetrenú plochu rastlinných pletív. Po po-
žere ošetrených rastlín larvy do 24 hodín prestávajú prijímať 
potravu a hynú .
Pri aplikácii je potrebné dôkladné pokrytie rastlín postreko-
vou kvapalinou, prípravok nemá systémové pôsobenie.

Pokyny pre aplikáciu
Kukuricu na zrno ošetrujte podľa signalizácie od rastovej 
fázy začiatku predlžovania stonky (BBCH 30-59)  do rastovej 
fázy, keď je dosiahnutá odrodovo špecifická konečná veľko-
sti zrna (BBCH 70-79) .
Maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 1x
Aplikačná dávka vody: 200 – 400 l/ha
Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu 
neaplikujte na kukuricu v čase kvetu. Neaplikujte, keď 
sa v plodine nachádzajú kvitnúce buriny.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe .

Vplyv na úrodu
Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody pri dodrža-
ní návodu na použitie.

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obme-
dzenia . Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

Mimic®Mimic®
Majster v boji proti víjačke

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

kukurica vijačka kukuričná 0,75 l/ha 42 na zrno

NOVINKA 
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Postrekový systémovo účinný insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku určeného 
k ničeniu širokého spektra živočíšnych škodcov v ochrane rastlín.

•  Bezkonkurenčne dlhodobá ochrana proti škodcom
•  Dážď ani vysoké teploty nemajú negatívny vplyv 

na účinnosť prípravku
•  Bezpečný pre včely - možnosť použitia aj v kvitnú-

com poraste 

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg
Balenie:  4x300 g vodorozpustná fólia WSB a potlačené 

PET/ALU/PE vrecko

Pôsobenie prípravku
Acetamiprid, účinná látka prípravku MOSPILAN 20 SP, je sys-
témový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda 
nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Pokyny pre aplikáciu
Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v 
čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel 
v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika 
poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultú-
rou po dobu aspoň 12 hodín!

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v pod-
raste ošetrovaných stromov neboli kvitnúce buriny . Aplikácia 
je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošet-
renie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu 
aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast .

Zemiak
ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev, v rastovej fáze 
od začiatku kvitnutia, do rastovej fázy kedy 50% bobúľ v 1. 
plodenstve má konečnú veľkosť (BBCH 60-75). 
Dávka vody je 400 – 600 l/ha . 
Maximálny počet aplikácií: 2x.

Repka
proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému 
ošetrujte repku podľa signalizácie, na začiatku náletu škod-
cov; do konca rastovej fázy predlžovania stonky (BBCH 39); 
proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte repku podľa signali-
zácie v čase od začiatku, do konca tvorby súkvetia (žltý puk) 
(BBCH 50 – 59); proti byľomorovi kelovému a krytonosovi 
šešuľovému ošetrujte repku v čase plného kvitnutia najne-

Mospilan® 20 SPMospilan® 20 SP Neprekonateľne dlhý
insekticídny účinok

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 max. 2×

repka olejka

krytonos repkový, 
krytonos štvorzubý

0,12 kg AT max. 1×

blýskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1×

byľomor kelový,  
krytonos šešuľový

0,15 kg AT max. 1×

jabloň
voška skorocelová 0,125 kg 14 max. 1×

voška jabloňová 0,1 kg 14 max. 1×

rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 max. 2×

paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 max. 2×

300 g
vodorozpustný

sáčok

BALENIE
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skôr do konca kvitnutia (BBCH 63 - 69) . 
Dávka vody je 300 – 400 l/ha . 
Maximálny počet aplikácií: 1x.

Jabloň
proti voškám ošetrujte jabloň na začiatku ich výskytu, od 
rastovej fázy začiatku pučania pupeňov (BBCH 53) . Neapli-
kujte počas kvitnutia jablone! 
Dávka vody je 1000 l/ha . 
Maximálny počet aplikácií: 1x. 
Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stro-
mov . 

Rajčiak
proti molici skleníkovej ošetrujte pri zistení škodcu, od rasto-
vej fázy, kedy je 1 .vrcholík viditeľný, do rastovej fázy konca 
kvitnutia (BBCH 51 – 69) . 
Maximálny počet aplikácií: 2x. 
Dávka vody je 200 – 600 l/ha .

Paprika
proti voške broskyňovej ošetrujte pri zistení 1 . výskytu ne-
okrídlených vošiek na listoch rastlín, od rastovej fázy vidi-
teľného 1. kvetného pupeňa, do začiatku kvitnutia (BBCH 
51 – 61) . 
Maximálny počet aplikácií: 2x.
Dávka vody je 200 – 600 l/ha .

Mospilan® 20 SPMospilan® 20 SP

Menej významné použitie
Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

mak byľomor makový 0,15 kg AT

slnečnica
potemník pieskový 0,15 kg AT
bzdôšky, strapky 0,15 kg AT

kôstkoviny štítnička nebezpečná 0,25 kg 14

čerešňa, višňa
nosániky 0,25 kg 14
kvetovka kôstková 0,25 kg 14

malina, černica byľomor ostružinový 0,25 kg 49
ďatelina lúčna nosániky (rod Apion) 0,15 kg AT semenné porasty
jabloň, hruška obalovač jablčný 0,25 kg 14
marhuľa, broskyňa vošky, obalovač jablčný 0,25 kg 14
orech vrtivka orechová 0,25-0,375 kg 14

hrach
vošky, listárik čiarkovaný, zrniarka 
hrachová

0,20-0,25 kg 14
(so strukmi aj bez 
strukov)

zemiak vošky 0,20-0,25 kg 7
repa cukrová rýhovec repový, psota repová 0,25 kg 7
kapusta hlávková molica lastovičníková, vošky 0,20-0,25 kg 14
šalát hlávkový, špenát, 
bylinky a jedlé kvety

vošky 0,25 kg 7

repka ozimná voška broskyňová, molička kapustová 0,15 kg AT
jesenná aplikácia, 
podľa signalizácie
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Pokyny pre aplikáciu

Mak
ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, v rastovej fáze vývoju 
kvetenstva (BBCH 55 – 59) . 
Dávka vody 300 l/ha .
Maximálny počet aplikácií: 1x.

Slnečnica
proti potemníkovi ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej 
fázy klíčnych listov, do rastovej fázy konca predlžovania 
stonky (BBCH 10 – 39);
proti bzdôškam a strapkám ošetrujte podľa signalizácie, 
od rastovej fázy klíčnych listov, do začiatku vývoja súkvetia 
(BBCH 10 – 51) .
Dávka vody 300 – 500 l/ha .
Maximálny počet aplikácií: 1x.

Kôstkoviny
ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca 
vývoju kvetenstva (BBCH 59) . 
Dávka vody 1000 l/ha . 
Maximálny počet aplikácií: 1x.
Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov .

Čerešňa, višňa
ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca 
vývoju kvetenstva (BBCH 59) . 
Dávka vody 1000 l/ha . 
Maximálny počet aplikácií proti nosánikom: 2x. 
Maximálny počet aplikácií proti kvetovke kôstkovej: 1x. 
Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov .

Malina, černica
ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze kon-
ca vývoju kvetenstva (BBCH 59), taktiež je možná aplikácia 
po zbere . 
Dávka vody 200 – 1000 l/ha . 
Maximálny počet aplikácií: 2x.

Ďatelina
ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca 
vývoju kvetenstva (BBCH 59) .
Dávka vody 300 – 400 l/ha .
Maximálny počet aplikácií: 1x.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy 
Neboli zaznamenané negatívne vplyvy na užitočné a iné ne-
cieľové organizmy.

Mospilan® 20 SPMospilan® 20 SP

Krytonos šešuľový Krytonos repkový Byľomor kelový

Užitočné rady a tipy
•  Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri ošetrovaní repky používať tank-mix prípravkov MOSPILAN 20 SP 

a MARKATE 50, ktoré obsahuje balíček MOSPILAN 20 SP + MARKATE 50 PACK 
•  V prípade aplikácie MOSPILAN 20 SP vo vodorozpustných sáčkoch spolu s čistým roztokom dusíkatého hnojiva 

typu DAM 390, je potrebné vodorozpustné sáčky s obsahom prípravku najskôr rozpustiť vo vode.
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Mospilan® Mizu 120 SLMospilan® 20 SP
Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), 
určený na ochranu pšenice a repky olejnej proti živočíšnym škodcom.

•  Špičková tekutá formulácia osvedčeného prípravku
•  Systémové pôsobenie v celej rastline
•  Registrácia aj v pšenici proti voškám

Účinná látka: acetamiprid 120 g/kg 
Balenie:  1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
Acetamiprid, účinná látka prípravku MOSPILAN MIZU 120 
SL, je vysoko účinný systémový insekticíd, zo skupiny neo-
nikotinoidov, ktorý pôsobí ako neurotoxikant. Viaže sa na 
nikotínové receptory acetylcholínu v centrálnom nervovom 
systéme hmyzu, čím následne dochádza k paralýze a úhynu 
cieľových škodcov .

Pokyny pre aplikáciu
Pšenica:
Proti voške ovsenej a voške čremchovej ošetrujte podľa signa-
lizácie na začiatku náletu škodcov v rastovej fáze od začiatku 
klasenia až po koniec vývoja plodu (BBCH 51-79). 
Maximálny počet ošetrení: 2 x za vegetačnú sezónu 
Interval medzi ošetreniami: 14 dní 
Množstvo vody: 200-400 l/ha

Repka:
Ošetrujte na začiatku náletu škodcov . 
Proti blyskáčikovi repkovému ošetruje v rastovej fáze vývoja 
súkvetia plodiny (BBCH 51-59) . 
Proti krytonosovi šešulovému ošetrujte v rastovej fáze od začiat-
ku kvitnutia po začiatok vývoja plodu plodiny (BBCH 69 - 71) . 
Maximálny počet ošetrení: max. 1x za vegetačnú sezónu, pred 
kvitnutím repky alebo po jej odkvitnutí . Neaplikujte na kvitnú-
cu repku .
Množstvo vody 200-400 l/ha

O úroveň vyššie v ochrane úrody

NOVINKA 
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Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
a nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Pri použití prípravku v súlade s odporúčaniami v etikete sa 
nepredpokladajú žiadne prejavy fytotoxicity, odrodovej cit-
livosti ani iné negatívne prejavy na rastlinách alebo rastlin-
ných produktoch .

Vplyv na úrodu
Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a na pro-
cesy spracovania .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obme-
dzenia . Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica
voška ovsená, 
voška čremchová 

0,35 l 28 dní

repka olejná
blyskáčik repkový 0,35 l -

krytonos šešuľový 0,35 l 28 dní

Užitočné rady a tipy
•  Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri ošetrovaní repky používať tank-mix prípravkov MOSPILAN MIZU 

120 SL a MARKATE 50, ktoré obsahuje balíček MOSPILAN MIZU 120 SL + MARKATE 50 PACK 
•  MOSPILAN MIZU 120 SL je možné kombinovať s listovými hnojivami aj s DAM 390
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Postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme vo vode zmáčateľného prášku, 
určený na reguláciu výskytu roztočcov na ovocných stromoch, viniči, okrasných 
rastlinách, okrasných drevinách a chmeli.

•  Jediný skutočne účinný ovicíd, ktorý ničí aj zimné 
vajíčka

•  Dlhodobé pôsobenie so špecifickym účinkom
•  Vysoko selektívny k užitočným organizmom vrátane 

dravého roztoča

Účinná látka: hexythiazox 103 g/kg
Balenie: 0,5 kg krabica s vloženým AL sáčkom

Pôsobenie prípravku
Prípravok NISSORUN 10 WP má kontaktný a požetový spô-
sob účinku. Vyznačuje sa dlhodobým špecifickým účinkom 
na vajíčka a larvy roztočcov, dospelce neničí, ale ich sterili-
zuje .

Pokyny pre aplikáciu
Jabloň, hruška: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku 
liahnutia lariev roztočca . Termín ošetrenia od rastovej fázy 
napučiavania pupeňov v súkvetí do fázy začiatku zretia 
plodov (BBCH 51–81). Odporúčané množstvo postrekovej 
kvapaliny: 500–1700 l/ha. Prípravok je použiteľný s dravým 
roztočcom Typhlodromus pyri - populácie Chelčice .
Max.počet ošetrení za vegetáciu 1×.

Vinič: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnu-
tia lariev zo zimných vajíčok . Termín ošetrenia od rastovej 
fázy 5 listov do fázy kedy bobule dosahujú veľkosť hrášku 
(BBCH 15–75). Doporučené množstvo postrekovej kvapali-
ny: 400–1360 l/ha podľa vývojovej fáze viniča. Prípravok je 
použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri - popu-
lácia Mikulov . 
Max.počet ošetrení 2×, interval medzi ošetreniami 30 dní.

Chmeľ: Množstvo postrekovej kvapaliny 700–3300 l/ha. 
Odporúčaný pre prvé ošetrenie chmeľu, pri prvom výskyte 
roztočca na spodných chmeľových listoch (od konca mája 
do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pô-
sobenia však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu (BBCH 
01–59) .

Okrasné rastliny, okrasné dreviny: Termín ošetrenia 
BBCH 14–89. Množstvo postrekovej kvapaliny 300–1600 l/ha.

Jahody: Aplikujte v rastovej fáze 4. vyvinutého listu až 
do fázy začiatku dormancie (BBCH 14-97). Množstvo vody 
200-2400 l/ha pre poľné a 200-2000 l/ha pre skleníkové. Ma-
ximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1×.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších 
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe .

Opatrenia proti vzniku rezistencie
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípra-
vok viackrát, než 1× za vegetačnú sezónu na ošetrovanom 
pozemku .

Nissorun® 10 WPNissorun® 10 WP Zameraný na roztoče



IN
SE

K
TI

C
ÍD

Y
93

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

jabloň, hruška
roztočec ovocný, 
roztočec chmeľový

1 kg 28

jahody roztočec chmeľový 1 kg 3

vinič
roztočec ovocný, 
roztočec chmeľový

0,8 kg 21

chmeľ roztočec chmelový 1,5 kg 28 ošetrenie pred kvetom

okrasné rastliny
roztočec ovocný, 
roztočec chmeľový

0,8 kg AT

ríbezľa, egreš, malina, 
černica

roztočec chmelový, 
roztočec ovocný

1 kg AT

rajčiak roztočec chmelový 1 kg 3 skleníky

paprika roztočec chmelový 0,8 kg 3 skleníky

baklažán roztočec chmelový 1 kg 3 skleníky

melón, vodný melón, 
tekvica, uhorka, cuketa

roztočec chmelový 0,8 3 skleníky

Nissorun® 10 WPNissorun® 10 WP
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Omnaftic®Omnaftic®
Je granulovaný insekticídny prípravok (GR) pre pôdnu aplikáciu, určený na ochranu 
kukurice a kukurice cukrovej proti kukuričiarovi koreňovému a larvám kováčikov 
t. j. drôtovcom.

•  Dlhotrvajúca ochrana proti pôdnym škodcom
•  Jedinečná prevencia proti výskytu kukuričiara kore-

ňového a drôtovcom v kukurici
•  Vytvára plynnú ochrannú zónu a tým zamedzuje 

poškodeniu koreňov

Účinná látka:  tefluthrin 15 g/kg 
Balenie:  20 kg PAP vrecee

Pôsobenie prípravku
OMNAFTIC je granulovaný insekticíd určený na pôdnu apli-
káciu . Prípravok obsahuje ako účinnú látku  syntetický py-
rethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový 
a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály 
v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektric-
kých impulzov v nervovej bunke . Prípravok má rýchly úči-
nok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy a má silný reziduál-
ny účinok (repelentný)  proti pôdnym škodcom .

Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

OMNAFTIC zvyšuje spoľahlivosť účinku insekticídnych mori-
diel na pozemkoch so silným výskytom kukuričiara koreňo-
vého - obzvlášť v monokultúrach kukurice.

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sej-
bou kukurice so zapracovaním do pôdy . 

Na ochranu kukurice proti kukuričiarovi koreňovému apli-
kujte nižšiu dávku v prípade slabšieho výskytu škodcu, resp. 
vyššiu dávku v prípade silnejšieho výskytu škodcu . 

Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 
12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku 
na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm) .

Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 
90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdiale-
nosti 75 cm) .

Dávkovač prípravku je potrebné pred použitím vykalibrovať 
a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky. Maximálny po-
čet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.

Upozornenie: 
Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku 
OMNAFTIC s inými prípravkami .

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba

kukurica, kukurica 
cukrová

kukuričiar koreňový 12 - 15 kg AT

drôtovce 12 kg AT

Skončila párty pre kukuričiara

NOVINKA 
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Omnaftic®Omnaftic®

Pokyny pre aplikáciu
Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 
1x .
Cukrová repa, cibuľa, cesnak, šalát, listová zeleni-
na, lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných dre-
vín,, odrezky a vrúble
Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sej-
bou so zapracovaním do pôdy . 

Rajčiak
Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sej-
bou, alebo s výsadbou do maximálne rastovej fázy rajčia-
ka - BBCH 12 .

Dávkovač prípravku je potrebné pred použitím vykalibro-
vať a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky. 

Upozornenie: 
Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku 
OMNAFTIC s inými prípravkami .

Vplyv na úrodu 
Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou nemá 
negatívny vplyv na úrodu .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
V prípade, že dôjde k predčasnému zaoraniu plodiny, vý-
sadba/vysievanie náhradnej plodiny je možné s odstupom 
minimálne 120 dní od ošetrenia . 

Menej významné použitie - návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

cibuľa
drôtovce 10 kg AT

chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT

cesnak chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT

repa cukrová chrúst obyčajný 7 – 10 kg AT

rajčiak
chrúst obyčajný,
pôdny škodcovia

7 – 10 kg AT

šalát, podobná 
listová zelenina

chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT

lesné škôlky, sadenice 
okrasných a lesných 
drevín, odrezky a vrúble

chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 15 – 20 kg AT pred výsadbou
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Selektívny akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na reguláciu výskytu 
roztočcov na jabloniach a chmeli a erinózy a akarinózy na viniči, a na použitie proti 
roztočcom v jahodách a v sóji.

•  Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočov
•  Spoľahlivé riešenie kučeravitosti a plstnatosti viniča
•  Rýchly stop-efekt a následne reziduálne pôsobenie

Účinná látka: fenpyroximate 50 g/l
Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5 SC, pôsobí 
výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translami-
nárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky 
vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou 
účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní.

Pokyny pre aplikáciu
Jablone: ošetrujte v čase, keď je 60 % lariev vyliahnutých 
zo zimných vajíčok. Ošetrujte formou vysoko objemového 
postreku . 
Množstvo vody: 1000 l/ha. 
Počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu.

Vinič: ošetrujte na začiatku výskytu škodcov .
Množstvo vody: 1000 l/ha. 
Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×

Chmeľ: ošetrujte pri výskyte škodcu, pri postreku použite 
1500 l vody na hektár . 
Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ 
ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodi-
nu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej 

významného použitia neboli realizované a preto účin-
nosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, re-
zistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

jabloň roztočec ovocný 1–1,25 l 21 -

vinič vlnovník viničový (erinóza), hálkovec viničový 1 l 35 -

chmeľ roztočec chmeľový 1,875 l (0,125%) 21 -

Menej významné použitie
Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

jahoda roztočík jahodový, roztočec chmeľový 2 l AT -

sója roztočec chmeľový 1 l 14

Ortus® 5 SCOrtus® 5 SC Silnejší akaracíd už nenájdete
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Pokyny pre aplikáciu
Jahody: ošetrujte po zbere plodov . 
Množstvo vody: 1000 l/ha. 
Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1× 

Sója: ošetrujte podľa signalizácie od rastovej fázy prvých 
otvorených kvetov do začiatku zrenia, kedy 1 .struk je zrelý, 
semeno má konečnú farbu, je suché a tvrdé (BBCH 60-80). 
Množstvo vody: 200-400 l/ha.
Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1× 

Opatrenia proti vzniku rezistencie
Účinná látka fenpyroximate patrí do skupiny pyrazolov . Spô-
sob účinku spočíva v inhibícii mitochondriálneho transportu 
elektrónov (METI), primárne účinkuje ako kontaktný akaricíd 
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípra-
vok viac krát po sebe. Sled ošetrení prerušte použitím iného 
insekticídu s odlišným mechanizmom účinku .

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpí-
sanej dávky alebo koncentrácie je pre užitočné a iné necie-
ľové organizmy prijateľné.

Ortus® 5 SCOrtus® 5 SC

Užitočné rady a tipy
•  Veľmi účinná je aj neskorá letná likvidácia roztočov v porastoch viniča. Významne sa ňou znižuje počet prezimujú-

cich roztočov, ktoré škodia na jar budúceho roku. 
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Zbavte sa škodcovSumi-Alpha® 5 EWSumi-Alpha
Insekticídny postrekový prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda (EW) 
určený na likvidáciu žravých a cicavých škodcov v repke olejnej a obilninách.

•  Kontaktný aj požerový účinok na škodcov
•  Výborná účinnosť proti larválnym štádiám  

aj dospelcom
•  Odolnosť k UV žiareniu 

Účinná látka: esfenvalerate 50 g/l
Balenie:  1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
SUMI - ALPHA 5 EW je insekticid zo skupiny pyrethroidov (IRAC 
skupina 3A, modulátory sodíkových kanálikov) obsahujúci 
účinnú látku esfenvalerate. Pôsobí ako kontaktný a požerový 
jed proti cicavým a žravým škodcom. SUMI - ALPHA 5 EW 
je nesystémový insekticíd s čiastočne translaminárnym efek-
tom. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že blokuje sodíkové 
kanály na membránách hmyzu . V dôsledku toho je naruše-
ný proces nervového impulzu a v konečnej fáze dochádza 
k paralýze a uhýnu škodcov. Pôsobí na všetky vývojové štádiá 
hmyzu. V závislosti od priebehu počasia sú rastliny chránené 
7-14 dní po aplikácii .

Poznámky k aplikácii
Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte po nálete chrobákov 
od začiatku predlžovania byle až do začiatku kvitnutia (BBCH 

30–60) dávkou prípravku 0,15 l/ha . Odporúčaná dávka vody 
je 300–400 l/ha . Povolená je jedna aplikácia za rok .
Maximálny počet aplikacii v roku: 1× v repke olejnej,  
3× v obilninách
Aplikačná dávka vody: 300–400 l vody/ha
Termín aplikacie: podľa signalizácie, od začiatku výskytu, 
proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému 
na repke olejnej pri BBCH 30 - 60, proti blýskáčikovi repkové-
mu na repke olejnej pri BBCH 50–55, proti krytonosovi šešu-
ľovému a byľomorovi kapustovému na repke olejnej pri BBCH 
60– 65, proti kohútikom rodu Oulema a voškám v obilninách 
pri BBCH 12–62 .

Antirezistentné opatrenia
Použitie akéhokoľvek opatrenia na poraste je potrebné pod-
riadiťopatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia pri 
prípravku SUMI - ALPHA 5 EW  zahŕňa jednu aplikáciu počas 
vegetácie a to iba v registrovanej dávke aplikovanej v súla-
de s platným odporúčaním. Nijaké ďalšie opatrenia nie sú 
potrebné.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

Repka ozimná Blyskáčik repkový 0,15 l 56
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Postrekový prípravok - adjuvant vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený pre 
použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve. 

•  Zlepšenie rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom
•  Obmedzenie presakovania herbicídu do spodných 

vrstiev
•  Zvýšenie herbicídnej účinnosti v nepriaznivých pod-

mienkách (sucho) 

Aktívna zložka: základový olej 522 g/l
Balenie: 3 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku
BACKROW je adjuvant určený na zlepšenie vlastností po-
strekových kvapalín . Je bezpečný pre rastliny . bezpečný pre 
rastliny . Adjuvant BACKROW môžete použiť s registrovaný-
mi prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými 
podmienkami pre ich použitie.

Pokyny pre aplikáciu
Adjuvant BACKROW je možné použiť v tank-mix kombináci-
ách so všetkými schválenými herbicídmi pre PRE-emergent-
nú a POST-emergentnú aplikáciu .
Maximálna koncentrácia adjuvantu BACKROW: 3,5 %.
Maximálny počet aplikácií: 1× za sezónu.
Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia pod-

ľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant 
BACKROW pridáva .
Pri aplikácii zabráňte zasiahnutiu kultúrnych rastlín ale-
bo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy . Adjuvant 
BACKROW aplikujte s registrovanými herbicídmi postrekom, 
schválenými pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia 
rovnomerné dávkovanie prípravku.

Príprava postrekovej kvapaliny 
a zneškodnenie obalov
Odmerané množstvo prípravku BACKROW vlejte do nádrže 
postrekovača naplnenej do polovice vodou a spusťte mieša-
nie . Potom pridajte prípravok na ochranu rastlín a za stáleho 
miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z prí-
pravkov vypláchnite vodou, a to buď ručne (3krát po sebe) 
alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postreko-
vača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal 
odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávne-
nie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov . Pripravte len 
také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
Použitý postrekovač musí byť v dobrom technickom stave 
a dokonale zbavený prípadných zvyškov po predchádzajú-
cich postrekoch .

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

všetky plodiny
zlepšenie vlastností  
aplikačných kvapalín

0,2 l/ha na jeseň
0,4 l/ha na jar

TM s autorizovanými herbicídmi
AT

preemergentne, 
postemergentne

BackRow®Backrow® Silnejšie spojenie s pôdou

Užitočné rady a tipy
•  Pôdne zmáčadlo BACKROW nájde svoje skvelé uplatnenie v preemergentom ošetrení repky spolu s prípravkami 

BANTUX, COLZAMID alebo GALICLOM
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Pasívny pomocný prostriedok na ochranu rastlín vo forme emulzného koncentrátu 
(EC), určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát repky ozimnej a hrachu, 
k ochrane zrna obilnín a k udržaniu jeho kvalitatívnych parametrov.

•  Výrazné zníženie predzberových a zberových strát
•  Uľahčenie prirodzeného a
 rovnomerného dozrievania
•  Ochrana proti prenikaniu vody do šešulí, strukov 

a klasov 

Účinná látka: 472,7 g/l karboxylovaný styren butadien ko-
polymer 
Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie pomocného prostriedku
V repke a hrachu
FLEXI je určený k obmedzeniu predzberových a zberových 
strát, vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú vrstvu, kto-
rá neobmedzuje vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne za-
medzuje prenikanie vody do pletív . FLEXI takto zabraňuje 
vypadávaniu semien pred zberom a v priebehu zberu, čo 
umožňuje dosiahnuť maximálnu úrodu ošetreného porastu.

V obilninách 
FLEXI vytvára na klasoch elastickú polopriepustnú membrá-
nu, ktorá zabraňuje počas nepriaznivých podmienok (dážď, 
rosa) prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrieva-
nia porastu pred zberom. Týmto znižuje pravdepodobnosť 
napadnutia klasov hubovými chorobami a udržuje porast 
v optimálnom stave pred zberom . FLEXI pozitívne ovplyvňu-
je kvalitatívne parametre zrna pre spracovateľský priemysel 
včítane pádového čísla (čísla poklesu), objemovej hmotnos-
ti a klíčivosti. Po aplikácii do obilnín je výrazne obmedzené 
prerastanie zrna v klase . Pri aplikácii do jačmeňa obmedzuje 
výskyt hnedých špičiek . Aplikujte počas bezvetria alebo pri 
miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších 
osôb. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

Pokyny pre aplikáciu
Repka a hrach
Aplikujte optimálne 3–4 týždne pred očakávaným zberom, 
kedy sú všetky struky a šešule pružné (šešule po ohnutí ne-
praskajú), dosiahli odrodovo špecifickú veľkosť a semená sú 
plne vyvinuté a zelené.
Od BBCH 79 (zelená zrelosť).

Obilniny
V obilninách na ochranu zrna a udržanie jeho kvalitatívnych 
parametrov je optimálnym termínom aplikácie žltá zrelosť 
BBCH 87, alebo pri vlhkosti zrna 30% a menej.

Aplikačná dávka: v prípade hustého porastu použite vyš-
šiu doporučenú aplikačnú dávku s vyšším množstvom vody 
na hektár na dosiahnutie dokonalého pokrytia.

Použitie tank-mixov: Pomocný prostriedok je možné v niž-
šej dávke 0,5 l/ha použiť v kombinácií s desikantami a s prí-
pravkami na báze glyfosátov, vždy však výhradne v súlade 
s etiketou použitého prípravku na ochranu rastlín a v súlade 
s ich platnou autorizáciou. Pri aplikácii nesmú byť zasiahnu-
té kultúrne plodiny ani iné porasty v okolí ošetrovanej plo-
chy. FLEXI môže byť aplikované pozemne i letecky.

Flexi®Flexi® Zodpovedné ošetrenie pred zberom
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha
OD 

(dni)
Poznámka

repka olejná
obmedzenie predzberových 
a zberových strát

0,5–1,0 l
100–400 l vody/ha

AT
Od: 79 BBCH do: 89 BBCH 
max. 1×

hrach
obmedzenie predzberových 
a zberových strát

0,5–1,0 l
100–400 l vody/ha

AT
Od: 79 BBCH do: 89 BBCH 
max. 1×

obilniny
ochrana zrna a udržanie jeho 
kvalitatívnych vlastnosti

1,0 l
100–250 l vody/ha

AT Od: 87 BBCH max. 1×

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom
Maximálny počet ošetrení: 1×

Flexi®Flexi®

Užitočné rady a tipy
•  K predzberovému ošetreniu repky, obilnín a hrachu sa používa ekonomicky zvýhodnený balíček na 10 hektárov 

FLEXI + BARCLAY GALLUP HI-AKTIV PACK
•  GALLUP SUPER 360 v kombinácii s FLEXI predstavuje racionálne ošetrenie plodín pred zberom, ktoré obmedzuje 

zberové straty
•  Za nákup 50 l FLEXI + 5 l FLEXI zdarma
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Adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL). Zvyšuje pokrytie 
a absorpciu ošetrených častí rastlín aplikačnou kvapalinou, umožňuje lepšiu distribúciu 
postrekového prípravku a stabilizuje účinnosť pesticídov.

•  Dôkladné ovhlčenie povrchu listov a pevné priľnutie 
k voskovej vrstve

•  Zrýchlenie penetrácie postrekovej kvapaliny
•  Zvyšenie účinnosti postreku 

Účinná látka: 500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate
Balenie: 1 l, HDPE, COEX fľaša

Pôsobenie prípravku
SPARTAN je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a pri-
ľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošetrené rastliny, zvyšuje distribú-
ciu a vstrebanie postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť apli-
kačnej kvapaliny proti nepriaznivým poveternostným vplyvom . 
Zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť pesticídov, podpo-
ruje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný pre rastliny.

Pokyny pre aplikáciu
1 . SPARTAN môžete použiť v rámci TM s registrovanými herbicíd-
mi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými 
regulátormi .
2.  Koncentrácia pomocného prípravku: 0,1–0,15 %.
Nižšiu koncentráciu 0,1 % odporúčame pre aplikáciu s príprav-

kom na ochranu rastlín za štandardných a optimálnych pod-
mienok v období pri a krátko po aplikácii . Vyššiu koncentráciu 
0,15 % odporúčame použiť za sťažených podmienok pri alebo 
tesne po aplikácii, napríklad keď sú očakávané zrážky v čase 
od 30 min. do 1 hodiny po aplikácii, za nižších teplôt (menej ako 
4 °C) alebo u plodín s voskovou povrchovou vrstvou (niektoré 
strukoviny, repka olejná ai.), alebo pri použití extrémne alkalickej 
vody (pH>10) .
3. Ochranná doba a podmienky použitia vrátane event. leteckej 
aplikácie sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktoré-
mu sa adjuvant SPARTAN pridáva .
4. Prípravok je možné použiť v kombinácii s listovými hnojivami. 
Pri aplikácii zabránite zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo iných 
porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Prípravok sa nepoužíva 
v prípadoch, keď je riziko, že samotný prípravok na ochranu rast-
lín alebo listové hnojivo môže spôsobiť problémy s toleranciou 
voči ošetrované plodine. V týchto prípadoch môže byť urobený 
test fytotoxicity na malej časti pozemku alebo niekoľkých rastli-
nách .
5. Spartan je zakázané použiť s močovinou.
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod 
na použitie!

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha/koncentrácia Poznámka

všetky 
plodiny

zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných 
kvapalín, zvýšenie odolnosti proti daždi, 
zlepšenie vstrebania aplikačných kvapalín

0,1–0,15% + TM s herbicídmi, 
fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, 
desikantami a rastovými regulátormi

použitie vrátane OD sa riadi 
etiketou príslušného prípravku

všetky 
plodiny

zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných 
kvapalín, zvýšenie odolnosti proti daždi, 
zlepšenie vstrebania aplikačných kvapalín

0,1–0,15% + TM s herbicídmi, 
fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, 
desikantami a rastovými regulátormi

Letecká aplikácia, použitie 
vrátane OD sa riadi etiketou 
príslušného prípravku

Spartan®Spartan® Stabilita a istota po aplikácii

Užitočné rady a tipy
•  SPARTAN zaisťuje zlepšenie účinnosti  všetkých prípravkov.  Výborný efekt  však dosahuje pri postemergentom 

ošetrení kukurice, kde zvyšuje účinnosť na ježatku a mrlíky



PO
M

O
C

N
É 

LÁ
TK

Y
103

Postrekový pomocný prípravok - adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) 
pre zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny.

•  Zlepšenie priľnavosti postrekovej kvapaliny
•  Predĺženie účinnosti prípravkov na ochranu rastlín
•  Minimalizácia rizika úletu postreku

Účinná látka: metylester repkového oleja 836 g/l
Balenie: 1 l, 2 l a 3 l HDPE / PA fľaša

Pôsobenie prípravku
TOIL je pomocný prípravok - adjuvant . Po zmiešaní s vodou 
vytvorí emulziu, čím zníži úlet aplikačnej kvapaliny, zabezpečí 
rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu, zvýši absorpciu 
účinných látok do rastliny .

Pokyny pre aplikáciu
Pomocný prípravok TOIL sa používa v tank-mix zmesi s povo-
lenými prípravkami na ochranu rastlín v súlade s návodmi na 
ich použitie.
Ochranná doba, počet aplikácií, množstvo vody a podmienky 
použitia sa riadia prípravkom na ochranu rastlín ku ktorému 
sa pomocný prípravok pridáva .
Pri aplikácii zabráňte zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo 
iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy . TOIL aplikujte s 
povolenými prípravkami na ochranu rastlín postrekom, schvá-
lenými postrekovačmi, ktoré zabezpečí rovnomerné dávkova-
nie pomocného prípravku

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha/koncentrácia Poznámka

všetky plodiny zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny 0,5% 
TM s povolenými prípravkami 
na ochranu rastlín

Ochranná doba sa riadi podľa prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikuje

Toil®Toil S väčšou silou v ochrane plodín

Užitočné rady a tipy
•  Do cukrovej repy k techonológii CONVISO ONE stačí znížiť dávku na 0,8 l
•  Ideálny partner k herbicídu PRODIGY na zvýšenie účinnosti na stoklasy



RE
G

U
LÁ

TO
RY

 R
A

ST
LÍ

N
  

A
 S

TI
M

U
LÁ

TO
RY

 R
A

ST
U

104

Regulátor rastu vo forme emulzného koncentrátu, ktorý je určený na zvýšenie 
odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného.

•  Zosilnenie stability a pevnosti stebla
•  Skrátenie internódii pri súčasnej podpore tvorby  

koreňov
•  Zvýšenie príjmu živín a zlepšenie využitia vody 

Účinná látka: trinexapac-ethyl 250 g/l (26,6 % hm)
Balenie: 5 l HDPE (PET) kanister

Pôsobenie prípravku
BLADE je regulátor rastu, ktorý je určený na zvýšenie odol-
nosti  proti poliehaniu pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného. 
Obsahuje účinnú látku trinexapac-ethyl patriacu do skupiny 
cyklohexankarboxylových derivátov . Mechanizmus účinku 
trinexapac-ethylu spočíva v zastavení syntézy giberelínov. Je 
prijímaný prevažne zelenými časťami rastlín a je rozvádzaný 
do meristematických pletív. Brzdí predlžovanie stonkových 
internódií. Brzdenie rastu rastlín zvyšuje ich odolnosť proti 
poliehaniu .

Regulátor rastu BLADE je možné aplikovať už od 7 °C a je 
rastlinou prijímaný 3× rýchlejšie ako prípravky na báze 
CCC. Už hodinu po aplikácii je účinná látka trinexapac-
-ethyl rozvedená do celej rastliny a je odolná proti zmytiu 
dažďom. Hlavným rozlišovacím znakom od klasických mor-
foregulátorov je však jeho schopnosť podporovať tvorbu 
koreňového systému. Rastlina tým získava lepšie ukotvenie 
v pôde a zvyšuje sa jej odolnosť proti poliehaniu. Zvýšený 
rozvoj koreňových vlásočníc má pozitívny vplyv na príjem 
vody a živín. Táto skutočnosť pomáha rastline lepšie preko-
návať stresové situácie a to nielen v období sucha. Apliká-
ciou prípravku BLADE sa zosiľňujú aj bunkové steny, čo sa 
opäť prejavuje v lepšom príjme živín a vody. BLADE priazni-
vo vplyva na počet zŕn v klase, HTZ a nemá negatívny vplyv 
na obsah bielkovín, hektolitrovú hmotnosť, vlhkosť semien 
a klíčivosť zozbieraných zŕn.

Pokyny pre aplikáciu
Dávka vody: 200–400 l/ha

Termín ošetrenia plodiny
V pšenici ozimnej BLADE aplikujte v rastovom štádiu, keď 
1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom až do ras-
tového štádia, keď 2. kolienko je min. 2 cm nad 1. kolien-
kom (BBCH 29–32) .
V jačmeni ozimnom BLADE aplikujte v rastovom štádiu, 
keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom až 
do rastového štádia objavenia sa zástavoviteho listu (BBCH 
31–39) .

Blade®Blaiton® PlusPre stabilné porasty obilnín

Neošetrené / Ošetrené prípravkom Blade
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Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka

pšenica ozimná obmedzenie poliehania 0,5 l AT

jačmeň ozimný obmedzenie poliehania 0,6 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Blade®Blaiton® Plus

Užitočné rady a tipy
•  Za nákup 50 l BLADE dostanete + 5 l BLADE zdarma
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Pomocný rastlinný prípravok, založený na aminokyselinách rastlinného pôvodu, ktoré 
sú získavané šetrnou metódou enzymatickej hydrolýzy.

•  Stimuluje rast a pomáha prekonávať stresové a ne-
priaznivé obdobia.

•  Vhodný najmä v prípade zlých pestovateľských pod-
mienok (sucho, mráz, napadnutie škodcami, hubový-
mi chorobami, negatívny vplyv herbicídov).

•  Možná tank-mix kombinácia s fungicídmi alebo in-
sekticídmi.

Balenie: 4x5 l HDPE (PET) kanister

Pôsobenie prípravku
KAISHI obsahuje voľné L-aminokyseliny. Aplikácia príprav-
ku slúži pre prekonanie stresových a nepriaznivých období 
a pre stimuláciu vývoja rastlín .

Pokyny pre aplikáciu
Repka olejná - aplikácia na jeseň pre zlepšenie odolnosti vy-
zimovaniu . Aplikácia na jar pri obnovení vegetácie a vo fáze 
nasadzovania pukov spoločne s insekticídnymi ošetreniami .
Slnečnica, mak, ľan - aplikácia od piateho listu na začiat-
ku vývoja, pre prekonanie stresu po nepriaznivých rastových 
podmienkach a pre prekonanie stresu spôsobeného herbi-
cídmi .
Sója - aplikácia od piateho listu pre odstránenie stresu 
spôsobeného herbicídmi a počas fázy nasadzovania pukov 
pre zvýšenie výnosu .

Repa cukrová, repa kŕmna, červená repa - aplikácia 
od štvrtého listu pre prekonanie stresu spôsobeného her-
bicídmi a nepriaznivými rastovými podmienkami . V dobe 
zapojenia medziriadkov pre zvýšenie výnosu a obsahu cukru 
v buľvách .
Zemiaky - aplikácia od 20 cm výšky rastlín pre prekonanie 
stresových podmienok na začiatku vývoja, počas nasadzo-
vania pukov a na začiatku kvitnutia pre zvýšenie množstva 
hľúz štandardnej tržnej veľkosti.
Obilniny - aplikácia na jeseň pre zlepšenie odolnosti vyzi-
movaniu . Aplikácia na jar pre regeneráciu a na vlajkový list 
spoločne s fungicídnymi ošetreniami .
Kukurica - aplikácia pre prekonanie stresových podmienok 
na začiatku vývoja, alebo odstránenie stresu spôsobené her-
bicídmi .

Aplikačné poznámky
KAISHI môže byť aplikovaný počas vegetačnej sezóny. Apli-
kácia je zvlášť vhodná po postihnutí nepriaznivými pod-
mienkami (sucho, mráz, napadnutia škodcami a patogénmi, 
aplikácia pesticídov) . Intervaly medzi ošetreniami 10-15 dní, 
pričom je nevyhnutné použitie dostatočného množstva vody 
za účelom adekvátneho pokrytia celej plochy listov .
Vzhľadom k svojej vysokej priľnavosti a penetračnej schop-
nosti je odporúčané preveriť kompatibilitu tank-mixu s prí-
pravkami na ochranu rastlín na malej ploche pred apliká-
ciou .

Kaishi®Kaishi Unikátna sila prírodného produktu

Návod na použitie

Plodina Dávka/ha Počet aplikácii Termín aplikácie

repka olejná 2 l 1-3 počas rastu do začiatku kvitnutia

mak 2 l 1-3 počas rastu do začiatku kvitnutia

ľan 2 l 1-3 počas rastu do začiatku kvitnutia
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Kaishi®Kaishi
Plodina Dávka/ha Počet aplikácii Termín aplikácie

sója 2 l 1-3 počas rastu do začiatku kvitnutia

slnečnica 2-3 l 1-3 počas rastu do začiatku kvitnutia

obilniny 2 l 1-3 počas rastu v zmesi s pesticídmi

kukurica 2-3 l 1-3 od 1 . do 8 . listu

repa cukrová a kŕmna, červená repa 2-3 l 2-3 počas rastu

zemiaky 2-3 l 2-3 počas rastu

fazuľa, bôb, hrach 2-3 l 1-3 počas rastu

lucerna 2-3 l 2-3 10 dní po seči

vinná réva 2-3 l 3-4 v priebehu vegetácie do troch týždňov pred zberom 

ovocné sady (jadroviny, kôstkoviny) 2-3 l 3-4 od fáze myšieho uška do konca rastu plodov

bobuľoviny 2-3 l 3 počas rastu

jahody 3 l 1-3 počas rastu

strukoviny 2-3 l 1-3 počas rastu

zelené fazuľové struky 2-3 l 1-3 počas rastu

cesnak, cibuľa 2-3 l 1-3 počas rastu

zelenina 2-3 l 2-4 po presadení

cuketa 2-3 l 2-4 po presadení

uhorka 2-3 l 2-4 po presadení

melón 2-3 l 2-4 po presadení

vodný melón 2-3 l 2-4 po presadení

paradajka 2-3 l 2-4 po presadení

paprika 2-3 l 2-4 po presadení

hlávkový šalát 2-3 l 3-4 po presadení

karfiol 2-3 l 3-4 po presadení

brokolice 2-3 l 3-4 po presadení

okrasné rastliny 2-3 l 3-4 počas rastu

hydropónia
100-200 ml/ 

1000 l
- počas rastu
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Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS), určené na ochranu osiva pšenice, 
jačmeňa, raže a tritikale proti hubovým chorobám.

•  Univerzálne dvojzložkové moridlo s jednoduchým 
dávkovaním

•  Jedinečná účinnosť proti mazľavej sneti zakrpatenej 
•  Mimoriadna tolerancia k ošetrenému osivu

Účinná látka:  25 g/l difenoconazole 
25 g/l fludioxonil

Balenie:  20 l HDPE kanister, 200 l HDPE sud

Pôsobenie prípravku
DIFEND EXTRA je fungicídne moridlo obsahujúce dve účin-
né latky: fludioxonil a difenoconazole, ktoré sa veľmi vhod-
ne dopĺňajú v účinku na jednotlivé patogény. DIFEND EX-
TRA pôsobí kontaktne a má reziduálny účinok .
Účinná látka fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrrolov . Je 
čiastočne prijímaný semenami a obmedzene translokovaný 
do klíčiacich rastlín . Mechanizmus účinku spočíva v blokova-
ní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syn-
tézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre 
fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibu-
je klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rast-
liny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje 
čiastočný prienik do kutikuly . Fludioxonil je širokospektrálna 
fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom . Je prijímaná 

osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín .
Účinná látka difenoconazole pôsobí systémovo a patrí 
do skupiny triazolov . Je prijímaný semenami a následne 
translokovaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín . Me-
chanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy ergosterolu, 
ktorý je potrebný na stavbu bunkových membrán . Inhibuje 
klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Je 
príjímaná klíčiacimi rastlinami a v nich je translokovaná akro-
petálne . Účinná látka preniká do zŕn s vodou v priebehu ich 
napučiavania, takže účinkuje proti chorobám, ktoré sú nie-
len na povrchu zrna, ale zasahuje proti pôvodcom chorôb 
žijúcich vo vnútri zrna.

Technologický postup morenia
Počet aplikácii počas vegetačnej sezóny: 1×.
Morenie prípravkom DIFEND EXTRA vykonávajte na schvále-
ných moričkách s presným dávkovaním a dobrým pokrytím 
osiva moridlom .
Pri príprave moriacej kvapaliny použite primerané množstvo 
vody (do 4 litrov/tonu osiva) podľa typu  moričky . Prípravok 
v obale  najskôr riadne homogenizujte pretrepaním alebo 
premiešaním . 
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania 
do nádrže  moriaceho zariadenia  naplneného do polovice 

Difend® ExtraDifend® Extra Ochrana osiva má svoje meno

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/t
OD 

(dni)
Poznámka

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, 
pšenica ozimná raž ozimná, tritikale

fuzariózy 2 l AT -

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž 
ozimná, tritikale

pleseň snežná 2 l AT -

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, 
tritikale

mazľavá sneť pšeničná,
mazľavá sneť zakrpatená

2 l AT -
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vodou  a doplňte na požadovaný objem. Morenie vykonaj-
te tak, aby z osiva po výstupe nekvapkala moriaca kvapa-
lina. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentrované 
prípravky, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr 
rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy 
kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank mixov v men-
šej nádobe pri správnom dávkovaní. Kontrolujte mož-
nosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 minútach odstátia! 
Zmes moridla a vody nepripravujte do zásoby, ale spotrebuj-
te ho na morenie počas niekoľkých hodín .

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej 
citlivosti a všetkých ďalších priamych 
alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch 
na rastliny alebo rastlinné produkty
Moridlo DIFEND EXTRA je tolerantné voči všetkým autorizo-
vaným plodinám ak je používaný v súlade s autorizovanými  

dávkami a návodom na použitie. Neodporúča  sa moriť na-
klíčené, popraskané, alebo inak poškodené osivo. Moridlo 
nepoužívajte na morenie osiva, ktorého vlhkosť je vyššia ako 
16 % a nemorte osivo, ktoré už bolo namorené iným mo-
ridlom. Prípravok neovplyvňuje negatívne klíčivosť ani poľnú 
vzchádzavosť osiva.

Vplyv na úrodu
prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu .

Vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny
po zasiatí osiva namoreného prípravkom DIFEND EXTRA 
nie sú žiadne obmedzenia pre následné a náhradné plodiny 
na danom pozemku .
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Cenovo zvýhodnené balíčky pre rok 2022

Mospilan Mizu 120 SL + Intuity Pack 

Mospilan Mizu 120 SL + Markate Pack

Mospilan 20 SP + Markate 50 Pack

Kombinácia moderného Mandestrobínu a tekutej SL formulácie Mospilanu 
na ošetrenie 20 ha repky ozimnej.
●  Originálna tekutá SL formulácia Mospilan Mizu.
●  Dlhotrvajúca účinnosť.
●  Vynikajúca preventívna a kuratívna účinnosť na Bielu hnilobu.

●  Spoľahlivá eliminácia šešuľových škodcov v modernej formulácii.
●  Kontaktný a systémový účinok v repke a v obilninách proti škodcom.
●  Možná kombinácia s listovými hnojivami.

Kombinovaná insekticídna ochrana v jednom balíčku na 40 ha repky.
●  V ponuke teraz Mospilan v praktických vodorozpustných obaloch (WSB) 

s obsahom 0,3 kg.
●  Dokonalá eliminácia skočiek, krytonosov, blyskáčika aj šešulových škodcov.
●  Vhodné pre použitie v každej rastovej fáze repky vrátane kvitnúcich porastov.

Mospilan Mizu 120 SL 5 l
Intuity 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

Mospilan Mizu 120 SL 10 l
Markate 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

NOVINKA 2022

NOVINKA 2022

zľava
5 %

zľava
5 %

BALÍČKY DO REPKY

Mospilan 20 SP 6 kg
Markate 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

zľava
5 %
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BALÍČKY DO REPKY

Phabia 300 EC + Turbosan Pack
Vyvážená kombinácia dvoch spoľahlivých fungicídov vhodná na ošetrenie 
30 ha obilnín alebo repky proti hubovým chorobám.
●  Komplexné ošetrenie repky ozimnej proti chorobám.
●  Mierny regulačný účinok a excelentný účinok na bielu hnilobu.
●  Dlhodobé preventívne, kuratívne a eradikatívne pôsobenie na choroby 

v repke aj v obilninách.

Phabia 300 EC 10 l
Turbosan 10 l

BALÍČEK
na 30 ha

Skvelá 
zľava
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Cenovo zvýhodnené balíčky pre rok 2022

Mospilan 20 SP + Sumistrobin Pack
Technologický balíček na ošetrenie 40 ha slnečnice.
●  Mospilan - jediný insekticíd povolený do slnečnice so systémovým účinkom.
●  Sumistrobin - silný zelený efekt a výborná účinnosť na choroby.
●  Výborná cena ošetrenia.

Mospilan 20 SP 6 kg
Sumistrobin 40 l

BALÍČEK
na 40 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %

BALÍČKY DO SLNEČNICE

Passat + Centurion Plus Pack
Postemergentné riešenie burín na 20 ha slnečnice a sóje.
●  Likvidácia komplexného burinného spektra vrátane prerastených 

trávovitých burín.
●  Jednoduché a lacné ošetrenie slnečnice a sóje.
●  Prípravok Passat je určený v slnečnici len na odrody s technológiou 

CLEARFIELD®.

Passat 20 l
Centurion Plus 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

zľava
5 %
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Certo + Impulse Gold Pack

Grodyl Ultra + Impulse Gold Pack

Užitočný balíček na 25 ha obilnín zložený  zo spoľahlivého herbicídu 
a razantného fungicídu.
●  Výborná herbicídna pôsobnosť v obilninách, bez negatívneho vplyvu 

na následné plodiny.
●  Spoľahlivé riešenie skorých listových chorôb vrátane steblolamu.
●  Rýchly a dlhodobý efekt.

Základné ošetrenie 33 ha obilnín proti burinám a hubovým chorobám – 
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný.
●  Racionálne riešenie dvojklíčno listových burín a chorôb obilnín.
●  Herbicídna účinnosť aj pri nižších teplotách. 
●  Jedinečná kombinácia dvoch účinných látok proti hubovým chorobám obilnín.

Certo 5 kg
Impulse Gold 15 l

BALÍČEK
na 25 ha

Grodyl Ultra 5 l
Impulse Gold 20 l 

BALÍČEK
na 33 ha

zľava
5 %

zľava
4,5 %

BALÍČKY DO OBILNÍN

Grizly + Zumba Pack
Herbicídny balíček na ošetrenie 10 ha všetkých obilnín s vynikajúcim 
účinkom na buriny.
●  Vynikajúca tolerancia ku kultúrnej plodine.
●  Možnosť aplikácie aj po 2 kolienku.
●  Ideálny herbicíd do jarných obilnín.

Grizly 0,2 kg
Zumba 1 l

BALÍČEK
na 10 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %
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Cenovo zvýhodnené balíčky pre rok 2022

BALÍČKY DO OBILNÍN

Grizly + Prodigy Pack
Kompletné ošetrenie pšenice ozimnej proti všetkým významným burinám 
na 20 ha.
●  Účinnosť na metličku a ovos hluchý.
●  Účinnosť na všetky dvojkličnolistové buriny.
●  Vynikajúca účinnosť na veroniky.

Grizly 0,4 kg
Prodigy 2,7 kg

BALÍČEK
na 20 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %

Blade + Cyflamid 50 EW Pack
Kombinácia rastového regulátoru a fungicídu proti múčnatke na ošetrenie 20 
ha ozimnej pšenice.
●  Najlepšie ošetrenie proti múčnatke v tvrdej pšenici.
●  Ošetrenie na spevnenie stebla podpora koreňovej sústavy.
●  Múčnatka pod kontrolou do zberu.

Blade 5 l
Cyflamid 50 EW 5 l

BALÍČEK
na 20 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %

Blade + Impulse Gold Pack
Technologický balíček na ošetrenie 20 ha ozimného jačmeňa alebo pšenice 
ozimnej.
●  Skráti, spevní.
●  Vygumuje všetky choroby.
●  Účinná náhrada za Topsin 500 SC.

Blade 10 l
Impulse Gold 15 l

BALÍČEK
na 20 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %
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Zumba + Esteron Pack
Širokospektrálna účinnosť  na buriny v obilninách na ošetrenie 50 ha.
●  Kombinácia dvoch vynikajúcich účinných látok, Florasulam + 2,4 D.
●  Široká registrácia v obilninách.
●  Výborná účinnosť na mrlíky a pichliač.

Zumba 5 l
Esteron 10 l

BALÍČEK
na 50 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %

BALÍČKY DO OBILNÍN

Mandarin + Markate 50 Pack
Komplexná fungicídno - insekticídna starostlivosť o 25 hektárov obilnín.
●  Jedinečné spojenie širokospektrálneho SDHI fungicídu a osvedčeného insekticídu.
●  Riešenie celého komplexu hubových chorôb.
●  Možnosť insekticídneho ošetrenia v obilninách až 4x počas sezóny.

Mandarin 30 l
Markate 3 l

BALÍČEK
na 25 ha

zľava
5 %

Phabia 300 EC + Turbosan Pack
Vyvážená kombinácia dvoch spoľahlivých fungicídov vhodná na ošetrenie 30 ha 
obilnín alebo repky proti hubovým chorobám.
●  Účinnosť na všetky choroby v obilninách.
●  Špecialista na fuzáriá a septórie.
●  Preventívna, kuratívna a eradikatívna účinnosť.

Phabia 300 EC 10 l
Turbosan 10 l

BALÍČEK
na 30 ha

Skvelá 
zľava
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Cenovo zvýhodnené balíčky pre rok 2022

BALÍČKY DO KUKURICE

Nisshin 4 SC + Callam + Spartan Pack
Zaručená kontrola najširšieho spektra dvojklíčnolistových, jednoročných 
aj trvalých trávovitých burín na 40 ha kukurice.
●  Komplexná likvidácia dvojklíčnolistových aj trávovitých burín v kukurici jedným 

ťahom.
●  Rýchly prejav účinku a dokonale čistý porast kukurice až do zberu.
●  Vysoká selektivita voči kukurici s možnosťou aplikácie vo fáze 2. – 8. listu kukurice.

Nisshin 4 SC 60 l, Callam 12 kg
Spartan 4 l

BALÍČEK
na 40 ha

zľava
21 %

Nisshin 4 SC + Certo + Spartan Pack
Herbicídna ochrana 20 ha kukurice jedným ťahom.
●  Najekonomickejšie postemergentné riešenie burín v kukurici.
●  Intenzívne pôsobenie proti najdôležitejším dvojklíčnolistovým aj trávovitým 

burinám.
●  Možnosť aplikácie až do 6. listu kukurice.

Nisshin 4 SC 30 l, Certo 4 kg
Spartan 2 l

BALÍČEK
na 20 ha

zľava
21 %

Nisshin 4 SC + Runner + Spartan Pack
Postemergentná kombinácia na ošetrenie 33 ha kukurice.
●  Vysoká selektivita ku kultúrnej plodine (použitie do 8 listu kukurice).
●  3 účinné látky (nicosulfuron, mesotrione, florasulam).
●  Reziduálna účinnosť na 2-klíčnolistové buriny.

Nisshin 4 SC 50 l, Runner 10 kg
Spartan 4 l

BALÍČEK
na 33 ha

NOVINKA 2022

zľava
20 %
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Fornet Extra 6 OD + Certo + Spartan pack

Campus + Runner Pack

Balíček na ošetrenie 20 ha kukurice proti všetkým dôležitým burinám 
za výbornú cenu.
●  Použitie v CHKO Žitný ostrov.
●  Použitie do 6 listu kukurice.
●  Následná sejba hrach, sója bez obmedzenia.

Skoro post alebo preemergentné ošetrenie kukurice proti burinám  
na 25-27 ha.
●  Skoro post alebo preemergentná aplikácia (ježatka max 3 listy).
●  Bez ,,therbutylazínová“ alternatíva ošetrenia kukurice s 3 účinnými látkami.
●  Čistý porast od začiatku po zber.

Fornet Extra 15 l, Spartan 2 l
Certo 4 kg

BALÍČEK
na 20 ha

Campus 30 l
Runner 10 l 

BALÍČEK
na 25-27 

ha

NOVINKA 2022

NOVINKA 2022

zľava
20 %

zľava
5 %

BALÍČKY DO KUKURICE

Fornet Extra 6 OD + Callam + Spartan Pack
Postemergenté ošetrenie na 20 ha kukurice v oblasti CHKO Žitný ostrov.
●  Ekonomicky výhodné ošetrenie. 
●  Použitie do 6 listu kukurice.
●  Účinnosť aj na pichliač a pýr.

Fornet Extra 15 l, Callam 6 kg
Spartan 2 l

BALÍČEK
na 20 ha

NOVINKA 2022

zľava
20 %
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Cenovo zvýhodnené balíčky pre rok 2022

BALÍČKY DO KUKURICE

BALÍČEK DO REPY

Fornet Extra 6 OD + Runner + Esteron Pack
Postemergentné ošetrenie kukurice určené na 50 ha.
●  4 účinné látky.
●  Reziduálna účinnosť na dvojklíčnolistové buriny.
●  Výborná účinnosť na prerastené buriny.

Fornet Extra 35 l, Runner 15 l 
Esteron 10 l

BALÍČEK
na 50 ha

NOVINKA 2022

zľava
20 %

Jamoto + Sumistrobin Pack
Fungicídny balíček na ošetrenie 25 ha cukrovej repy.
●  Silný ,,green efekt“.
●  Vynikajúci účinok na cerkospóru.
●  Plná náhrada za fungicíd YAMATO. 

Jamoto 20 l
Sumistrobin 10 l

BALÍČEK
na 25 ha

NOVINKA 2022

zľava
5 %
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MY VÁM V TOM POMÔŽEME

KATALÓG 
PRÍPRAVKOV 

NA OCHRANU 
RASTLÍN

Ing. Adrián Janík
mobil: 0917 495 638

e-mail: adrian.janik@sumiagro.sk

Ing. Ján Cvopa
mobil: 0903 278 160

e-mail: jan.cvopa@sumiagro.sk

Ing. Dušan Konček
mobil: 0907 941 378

e-mail: dusan.koncek@sumiagro.sk

Ing. Róbert Kovács
mobil: 0903 596 331

e-mail: robert.kovacs@sumiagro.sk

Ing. Ján Murín
mobil: 0905 411 561

e-mail: jan.murin@sumiagro.sk

Ing. Andrej Abrahám
obchodný a marketingový riaditel

mobil: 0917 238 517
e-mail: andrej.abraham@sumiagro.sk

SUMI AGRO CZECH s.r.o., Organizačná zložka   •   Krupinská 4, 851 01 Bratislava   •   www.sumiagro.sk


