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LISTOVÉ A GRANULOVANÉ HNOJIVÁ  
z opačnej strany

Prípravky je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prí-
pravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný 
obchod schválenými Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospo-
dárskym v Bratislave. Pri každom použití prípravkov na ochranu rastlín sa riaďte 
platnou etiketou prípravku.

novinka

novinka

novinka
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UNIVERZÁLNE  
PRÍPRAVKY

AGROZOL

AMINEX 500 SL

CCC 745 SL

IMANOX PACK 
(MAZA 4% SL + LOVOFOS)

RAPID

CARAMBA®

www.lovochemie.cz

Listové hnojivo 3v1

MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn

Plodina Doba aplikácie Počet 
 aplikácií

Koncentrácia 
v l / ha

Obilniny  
(ozimné a jarné)

1. aplikácia: na jeseň (DC 13)
2. aplikácia: na začiatku odnožovania 
(DC 23 – 25)
3. aplikácia: stĺpkovanie (DC 30 – 32)

3  

2 (pri 1. aplikácii)
2 (pri 2. aplikácii) 
1 (pri 3. aplikácii)

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. pravého listu  
2. aplikácia po 3 – 4 týždňoch  2 pri každej  

aplikácii 2

Zemiaky v dobe zapojenia porastu 1 2

Strukoviny v dobe zapojenia porastu 1 2

Záhradné plodiny v priebehu vegetácie 2 2 

Pri zrode vášho úspechu

• koncentrát meďnatého-manganato-zinočnatého hnojiva
• obsahuje 1,2 % Cu, 6,5 % Mn, 4,8 % Zn
• možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve

1,2
 % Cu

6,5 % Mn

4,8 % Zn

Mikrokomplex_INZ_148_x_210_SK.indd   1 23.2.2016   10:16:02
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250 g/l tebuconazole 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba

Jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdza jačmenná 1 l 35 dní

Pšenica ozimná múčnatka trávová, septoriózy pšenice, 
hrdza pšeničná 1 l 35 dní

Raž ozimná múčnatka trávová, hrdza ražná 1 l 35 dní

Tritikale múčnatka  trávová septoriózy, hrdze 1 l 35 dní

Vinič múčnatka viniča 0,4 l (0,04%) 14 dní

Repka ozimná, 
repka jarná

fómová hniloba, biela hniloba,  
čerň repková 1 l 60 dní

AGROZOL®

 FUNGICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-02-1543

ÚČINNÁ LÁTKA

250 g/l tebuconazole

FUNGICÍD

AGROZOL
CHARAKTERISTIKA
Fungicídny prípravok k ošetreniu repky proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe 
a  čer ni repkovej; jačmeňa jarného a  ozimného a  pšenice proti fuzariózám 
klasov.

POUŽITIE V PLODINÁCH
jačmeň jarný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale, vinič, repka ozimná, repka 
jarná

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Agrozol obsahuje systémovo pôsobiaci tebuconazol. Vyznačuje sa preventívnou 
a kuratívnou účinnosťou proti širokému spektru hubových chorôb a dlhou dobou 
trvania účinku. Systém účinnosti spočíva v  narušení biosyntézy ergosterolu hu-
bových patogénov.

VÝHODY POUŽITIA
• podporuje tvorbu ružicového habitu – rastlina je optimálne pripravená pre 

prezimovanie = silný koreň + kom pakt ná listová ružica
• rastliny majú výrazne bohatší kore ňo vý systém (lepší príjem vody a živín) a silne 

vyvinutý koreňový krčok
• dochádza k spomaleniu predlžo va cie ho rastu lodyhy i listov = nižšie poškodenie 

vyzimovaním
• zvyšuje počet založených pupeňov bočných vetiev, rastliny majú dostatok času 

pre založenie základov budúcich vetiev, ktoré tvorí výnos
• rastliny majú optimálny pomer medzi podzemnou a nadzemnou biomasou = 

základný výnosotvorný prvok
• zaisťuje vyššiu mrazuvzdornosť, vyšší obsah sušiny, bielkovín a cukrov v rastline 

= rastliny sú tolerantnejšie voči stresovým faktorom zimného obdobia
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NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochran. 
doba Poznámka

jačmeň ozimný, 
pšenica ozimná, raž

odolné 
dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

1,3 l 
+ (20 – 30 g) AT (TM) Grodyl 75 

WG

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

citlivé 
dvojklíčnolistové 
buriny

1,5 l AT

1,3 l 
+ (0,125 l)1 

+ (1 l)2 
AT

(TM)1 Banvel 480 
S (TM)2 Bromotril 
25 SC

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

odolné 
dvojklíčnolistové 
buriny, pichliač

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

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

dvojklíčnolistové 
buriny

1,3 l   
+ (5 – 7 g) AT (TM) Glean 75 

WG

jačmeň jarný
odolné 
dvojklíčnolistové 
buriny, lipkavec

1,3 l 
+ (15 – 20 g) AT (TM) Grodyl 75 

WG

obilniny dvojklíčnolistové 
buriny 1,3 l AT s podsevom 

ďateliny

lúky a pasienky dvojklíčnolistové 
buriny 2,8 – 3,4 l 28

trávy

dvojklíčnolistové 
buriny 1,1 – 1,3 l 60 semenné porasty

odolné 
dvojklíčnolistové 
buriny

1,3  
+ (0,5 l) 60 semenné porasty 

(TM) Lontrel 300

jadroviny, kôstkoviny pupenec 2 l AT

chmeľ dvojklíčnolistové 
buriny 1 l 30

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

06-11-0830

ÚČINNÁ LÁTKA

MCPA 500 g/l

HERBICÍD

AMINEX 500 SL
CHARAKTERISTIKA
Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou 
na ničenie dvojklíčnolistových burín v  obilninách, obilninách s  podsevom, 
ovocných sadoch,  chmeli, semenných porastoch tráv a na lúkach a pasienkoch.

POUŽITIE V PLODINÁCH
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, ovos, tritikale, 
lúky a pasienky, trávy, jadroviny, kôstkoviny, chmeľ

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
AMINEX 500 SL je syntetický auxín, ktorý pôsobí na cieľové rastliny inhibíciou 
rastu v  meristematických oblastiach. Účinná látka preniká do systému rastliny 
cez listy a prúdením štiav sa dostane do pletív, kde ovplyvňuje delenie buniek, 
spôsobuje deformáciu listov, stoniek a  hynutie rastliny. Účinkuje na jednoročné 
a trváce dvojklíčnolistové buriny. 

Spektrum účinnosti prípravku: 
• Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlíky, pichliač roľný, žltnica maloúborová, 

lýrovka obyčajná, reďkev ohnicová, starček obyčajný, horčica roľná, kolenec 
roľný, peniažtek roľný, viky, štiavce, iskerníky, pupenec roľný. 

• Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, ruman roľný, loboda konáristá, sedmo-
kráska obyčajná, povoja plotná, vesnovka obyčajná, nevädza poľná, úhorník 
liečivý, nezábudka roľná, mlieč roľný, konopnica napuchnutá, láskavce, mak vlčí, 
veroniky. 

• Odolné buriny: fialka roľná, lipkavec obyčajný, stavikrvy, hviezdica prostredná, 
zemedym lekársky, rumančeky, pakosty, horčiaky, hluchavky.
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POUŽITIE V PLODINÁCH
jačmeň ozimný, pšenica jarná a ozimná, raž, kostrava červená, trojštet žltkastý

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
CCC 745 SL patrí medzi kvartérne amónne soli, ktoré pôsobia ako inhibítor 
biosyntézy gibberllinov. Bráni predlžovaniu buniek a  tým skracuje a  posilňuje 
stonku a  vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny  
a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám a k vyššej 
kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín 
je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

VÝHODY
• regulácia nadzemnej hmoty, posilnenie koreňového systému – zvýšenie zimo-

vzdor nosti
• obmedzuje prerastanie rastlín a zosilňuje pletivá – odolnosť proti poliehaniu
• oslabenie apikálnej dominancie a stimulácia k odnožovaniu a vyrovnanie odnoží

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr.
doba Poznámka

Jačmeň ozimný1)

vyrovnanie odnoží, 
retardácia rastu 1,5 l AT

zákaz skrmovania 
na zeleno, 
silážovania 
a senážovania

podpora prezimovania 1,5 l AT

Ovos (len 
nepotravinársky)1) proti poliehaniu 2 l AT

Pšenica jarná1) proti poliehaniu 0,8 – 1,5 l AT

Pšenica ozimná1)

podpora prezimovania 1,5 l AT

proti poliehaniu 1,5 l AT

zahustenie porastu 1,5 l AT

Raž1) proti poliehaniu 
zahustenie porastu 1,25 – 1,92 l AT

Repka1) zvýšenie zimovzdornosti 2 l AT

Trojštet žltkastý proti poliehaniu 1 – 2 l AT semenné porasty 
zákaz skrmovania 
na zeleno, silá žo-
vanie a senážovanieKostrava červená proti poliehaniu 1 – 1,5 l AT

Okrasné rastliny regulácia rastu 0,2 – 0,5 % AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dávka vody pre obilniny, repku ozimnú a trávy: 200 – 600 l/ha.
Maximálny počet ošetrení: 2 l/ha 1x za vegetáciu 

MORFO REGULÁTOR ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

14-PD-0545

ÚČINNÁ LÁTKA

750 g/l chlormequat 
chlorid 

CCC 745 SL

MORFOREGULÁTOR

CCC 745 SL
CHARAKTERISTIKA
Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou 
(SL), určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, 
okrasných rastlín a na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej.
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HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

17-00168-AU 

ÚČINNÁ LÁTKA

40 g/l imazamox

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 200 L/ha
Prípravok aplikujte postemergentne od rastovej fázy slnečnice 2 listu vytvoreného 
do rastovej fázy 6 listov vytvorených (BBCH 12 – 16). Optimálny termín aplikácie 
proti ježatke kurej je, keď je v štádiu 1 – 3 listov. Optimálny termín aplikácie proti 
dvojklíčnolistových burinách je, keď sú v  štádiu 2 – 4 listov. Maximálny počet 
aplikácií: 1 x za vegetáciu.
Prípravok je možné použiť iba v odrodách tolerantných voči účinnej látke imazamox.
Tento prípravok nie je možné použiť pri bežných odrodách slnečnice, ale len pri 
odrodách uvedených v zozname na stránkach ÚKSÚP-u: www.uksup.sk. (dokument: 
Zoznam registrovaných odrôd tolerantných voči účinnej látke imazamox).

VÍŤAZÍ 
V RÝCHLOSTI ÚČINKU

IMANOX PACK
(MAZA 4% SL + LOVOFOS)

HERBICÍD + HNOJIVO

IMANOX PACK  
(MAZA 4% SL® + LOVOFOS)

CHARAKTERISTIKA
Postrekový herbicídny prípravok vo forme rozpustného koncentrátu pre rie
de nie vodou určený na kontrolu dvojklíčnolistových burín v slnečnici – len IMI 
tolerantné odrody.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
IMANOX PACK (MAZA 4% SL + LOVOFOS) je systémový herbicíd slúžiaci na 
kontrolu dvojklíčnolistových burín v  slnečnici. Obsahuje účinnú látku imazamox, 
ktorá sa vstrebáva cez listy, výhonky a korene aktívne rastúcich rastlín, .akumuluje 
sa v rastových vrcholoch. Imazamox je imidazolinonový herbicíd, ktorý zabíja buriny 
inhibíciou enzýmu syntázy acetohydroxykyseliny (AHAS alebo ALS). Táto inhibícia 
narúša syntézu proteínov a následne ruší syntézu DNA a rast buniek. Vzchádzajúce 
citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 
4 – 6 týždňov hynú.
Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené 
sfarbenie, alebo chloróza najmladších 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 buriny: ježatka kuria, mrlík biely, peniažtek roľný, kapsička pastierska, 
hviezdica prostredná
Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba Poznámka

slnečnica
ježatka kuria, 
dvojklíčnolistové 
buriny

1,25 l AT
IMI tolerantné odro dy po-
vo lené odrody resp. hybrid 
pozri www. uksup.sk
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POKYNY PRE APLIKÁCIU 
V  obilninách sa RAPID aplikuje proti kohútikom v  priebehu liahnutia lariev. Na 
jeseň proti voškám, prenášačom vírusových chorôb, pri zistení prvých výskytov 
škodcu v  poraste. Na jar RAPID aplikujte proti voškám na listoch, alebo aj po 
odkvitnutí proti voškám v klasoch. 
V  hrachu sa RAPID aplikuje proti voškám kedykoľvek počas vegetácie podľa 
výskytu vošiek v poraste. Proti zrniarke hrachovej pred kvitnutím ak je zistený nálet 
škodcu. 
V  repe cukrovej sa RAPID aplikuje proti voškám pri prvom výskyte škodcu 
v poraste.  
V  repke ozimnej, repke jarnej a  horčici sa RAPID aplikuje proti skočkám pri 
prvom výskyte škodcu na vzchádzajúcom poraste. Proti piliarke repkovej aplikujte 
na jeseň, spravidla od vzídenia do konca októbra. Proti krytonosovi štvorzubému, 
a krytonosovi repkovému, RAPID aplikujte v čase náletu chrobákov do porastu. 
Proti blyskáčikovi repkovému v období kedy je základ kvetenstva krytý zelenými 
lístkami. Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému aplikujeme v prí pa-
de zistenia výskytu škodcov v kvitnúcom poraste.  
 
Aplikácia sa vykonáva len vo večerných hodinách, keď nelietajú včely, najneskôr 
však do 22:00 hod! 
 
RAPID možno aplikovať 2x za vegetačné obdobie. Minimálny odstup medzi 
aplikáciami je 14 dní. Do porastu vstupujte až po zaschnutí porastu. 

INSEKTICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

09-05-1046 

ÚČINNÁ LÁTKA

60 g/l gammacyhalothrin

PYRETHROIDNÝ INSEKTICÍD 

RAPID
CHARAKTERISTIKA
Postrekový pyrethroidný insekticíd vo forme suspenzie kapsulí 
pre riedenie vodou, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice, repy 
cukrovej, obilnín a hrachu proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu.

POUŽITIE V PLODINÁCH
obilniny, hrach, repa cukrová, repka ozimná, repka jarná, horčica

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
RAPID je svetlo stabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom 
žravého a  cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a  požerový jed na dospelých 
jedincov a larvy škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá 
systémový účinok, preto je potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené 
všetky časti rastlín (predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej 
kvapaliny). Pri vysokých teplotách (nad 23°C) účinnosť prípravku klesá.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr.
doba Poznámka

obilniny 
vošky 0,06 l 28 dní – 

kohútik modrý, kohútik pestrý, 
byľomor sedlový  0,08 l 28 dní –

hrach 
voška hrachová 0,06 l 14 dní –

zrniarka hrachová 0,08 l 14 dní – 

repa cukrová voška maková 0,08 l 14 dní –

repka jarná, 
repka ozimná, 
horčica 

skočky, piliarka repková, krytonos 
repkový, krytonos štvorzubý, 
blyskáčik repkový, krytonos 
šešuľový, byľomor kelový 

0,08 l 28 dní –

voška kapustová  28 dní – 
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FUNGICÍD

CARAMBA®

CHARAKTERISTIKA
Širokospektrálny systémový fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre rie
denie vodou na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného a jačmeňa jar né ho 
proti hubovým chorobám listov, a klasov a hubovým chorobám repky ozim nej.

POUŽITIE V PLODINÁCH
pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka ozimná 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka metconazole patrí do  chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo 
a systémovo, vykazuje  preventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred na pad-
nutím, ale tiež po vzniku infekcie. Po aplikácii metconazolu má jeho molekulová 
štruktúra výrazne vyššiu afinitu k  14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu 
blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. 
Metconazole pôsobí na  klíčiace spóry, na  rast infekčného mycélia a  na  jeho 
nadmerné vetvenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a  progresívne. Okrem 
týchto účinkov, účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny 
po jej ošetrení. 

Dobrá perzistencia účinnej látky zabezpečuje dlhodobé pôsobenie.
Pri ošetrení repky ozimnej na jeseň sa zlepšuje zdravotný stav rastlín a znižuje vy -
mŕzanie porastov. Skorá  jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje po-
liehaniu  porastov.

SPEKTRUM FUNGICÍDNEHO ÚČINKU 
Caramba® ničí v plodinách v odporúčaných dávkach spoľahlivo: 

HUBOVÉ CHOROBY
múčnatka trávová, septória plevová, septória pšeničná, hrdze, helmintosporióza 
pšenice, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rhynchospóriova škvrnitosť, steblolam, fuzariózy 
klasov, fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková 

FUNGICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

97-02-0373

ÚČINNÁ LÁTKA

60 g/l metconazole

CHRÁNI, LIEČI, 
ZOCEĽUJE
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Ošetrenie jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného vykonávajte od začiatku výskytu 
ochorenia od  štádia objavenia sa 9. odnože alebo ďalších odnoží až do  konca 
klasenia (BBCH 29 – 59) maximálne do konca kvitnutia (BBCH 69).

Ošetrenie repky ozimnej
CARAMBA® v dávke 1,5 l je účinná proti fómovemu černaniu stoniek (Phoma lin-
gam). Termín aplikácie: skoro na jar od 9 viditeľných internódií až do fázy krátko 
pred kvitnutím (BBCH 39 – 59).
Proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) aplikujte v dávke 1,5 l počas štádia – 
plné kvitnutie – 50 % kvetov otvorených (BBCH 65). 
CARAMBA® v dávke do 1,5 l vy kazuje dobrý účinok proti černi repkovej.

1,2 l/ha Caramba

TERMÍN  APLIKÁCIE V JAČMENI

TERMÍN  APLIKÁCIE V PŠENICI

1,2 l/ha Caramba

 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Škodlivý organizmus Dávka 
na ha

Ochr. 
doba Poznámka

Pšenica ozimná múčnatka trávová,
hrdze, septoriózy  pšenice 1,2 – 1,5 l 42 dní *) možnosť le-

teckej aplikácie
Jačmeň ozimný,
jačmeň jarný  

múčnatka trávová, hrdza 
jačmenná, fuzariózy klasov 1,5 l 42 dní

Repka ozimná biela hniloba, čerň repková, 
fómové černanie stoniek 1,5 l 56 dní

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200 – 600 l/ha.
*) pri leteckej aplikácii  dávka vody 40 – 70 l/ha 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU 
Ošetrenie pšenice ozimnej vykonávajte od začiatku napadnutia resp. pri zistení 
prvých príznakov ochorenia, najneskôr však na začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti 
septoriózam na pšenici aplikujte počas klasenia (BBCH 51 – 59). Nižšiu dávku po-
užite pri slabšom infekčnom tlaku.
V prípade novej infekcie ošetrenie zopakujte. Aplikujte maximálne 2x počas ve ge-
tácie, najneskôr do štádia konca kvitnutia (BBCH 69).

Na  ošetrenie pšenice ozimnej od  štádia viditeľného vlajkového listu (BBCH 37) 
do  štádia stredu klasenia (BBCH 55) možno fungicíd CARAMBA® miešať s  re-
gistrovanými strobilurinmi. Takto je zaručená ochrana proti významným cho ro bám 
listov a klasov s dobrým kuratívnym a dlhodobým účinkom.

Septória plevová Hnedá škvrnitosť jačmeňa Rhynchospóriová škvrnitosť

Fuzárium Múčnatka trávová Hrdza plevová



20 PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN 2018

G
LY

FO
SÁ

TY

21

GLYFOSÁTY

ROUNDUP® BIAKTIV

ROUNDUP® BIAKTIV PLUS

ROSATE® TF 

ROSATE® GREEN TF

ZETA 140 S FAO 140

CEBIR FAO 240

ZE OTIS FAO 300

CEJIH FAO 320

ZE HILDA FAO 350

ZE KARUZEL FAO 420

ZE ZEAMAX FAO 420

ABRAMIA FAO 480

TÍM PROMOTÉROV OSEVA Ing. MARTIN MÁTYÁS, PhD.
0918 609 716

www.oseva.sk

Ing. MICHAELA PETROVIČOVÁ
0918 906 251

Ing. ĽUDMILA LUPTÁKOVÁ
0918 609 711

Ing. BARBORA HRUŠKOVÁ
0903 675 087

Ing. ŠTEFAN GUBÍK
0904 885 138

VEDÚCA ODBORU OBCHODU

SLOVENSKÁ 
KUKURICA 

PRE SLOVENSKÝCH
FARMÁROV
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GLYFOSÁT

ROUNDUP® BIAKTIV 
CHARAKTERISTIKA
Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou 
na ničenie trvácich a  jednoročných burín na ornej pôde, v  ovocných sadoch, 
vinohradoch a na ničenie nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, plávajúcich 
i vynorených rastlín, ako aj v lesnom hospodárstve. 

POUŽITIE V PLODINÁCH
Orná pôda, strnisko, obilniny, hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica, ľan, 
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, kukurica, zemiak, sója, jahoda, tabak, jadroviny, 
kôstkoviny, vinič, lúky a  pasienky, železnice, lesné škôlky a  kultúry, celoplošné 
ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle, vodné toky a nádrže, zavlažovacie a od-
vodňovacie kanále

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
ROUNDUP® BIAKTIV je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. 
Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a  byľami a  asimilačným 
prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie 
i  podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný 
koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko 
koreniacich burín, je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby 
bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú 
ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny 
v  plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie 
až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10 – 14 dní; za chladného a suchého 
počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla  
a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 2 hodín po ošetrení účinok znižuje. 
Všetky kultivačné práce a siatie sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky 
účinku, t.j. 24 hod. po postreku na jednoročné buriny, výmrv a vyzimované porasty 
obilnín. 

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

97-11-0357

ÚČINNÁ LÁTKA
 

360 g/l glyphosate
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
1)  Aplikujte postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté 

najmenej 3 – 4 listy (15 – 25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením 
plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny 
budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po 
aplikácii. Max. počet aplikácií 1×.

2)  Max. 200 l vody, predzberová aplikácia, silne zaburinené alebo poľahnuté 
porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10 – 14 dní pred zberom – vosková 
zrelosť. Max. počet aplikácií 1×.

3)  Hrach, peluška, sója, repka, slnečnica – aplikujte asi 7 – 14 dní pred zberom 
na prerastené buriny, len pozemne. Pozor ide len o  uľahčenie zberu silne 
zaburinených porastov, nie desikáciu. Max. počet aplikácií 1×.

4)  Max. v 200 litroch vody na ha, 8 – 10 dní pred zberom. Max. počet aplikácií 
1×.

5)  Aplikujte knôtovým rámom, herbicídnymi palicami – náter na listovú plochu 
burín pomocou herbicídnych palíc 33 – 50% roztok. Max. počet aplikácií 1×.

6)  Postemergentne na vzídené buriny 10 – 14 dní pred sejbou, výsadbou, alebo 
vzídením plodiny. Max. počet aplikácií 1×.

7)  Jahody ošetrujte len po zbere. Max. počet aplikácií 1×.
8)  Aplikujte na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným 

škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou. Chrbtové postrekovače 1,5 
– 2% roztok, traktorové postrekovače 3 – 6 l/ha v 200 l vody. Manipulačné 
plochy a  komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá pred, alebo 
v čase jej kvitnutia – chrbtové postrekovače 1,5 – 2% roztok, alebo traktorové 
postrekovače 3 – 6 l/ha v 150 – 300 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte 
len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek 1,5 – 2% roztokom. Príprava pôdy 
na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové 
postrekovače s 1,5 – 2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie 
(nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5 – 2% roztokom. Na ničenie 
nežiaducich listnáčov – na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do 
výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom 
dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na 
pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5 – 2% roztok. Na potlačenie 
rastu predrastlíkov použite do zásekov (v  jednej rovine na každých 10 cm 
obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého 
záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke – do zásekov  
(v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 
1 ml 15% roztoku do každého záseku.

9)  Aplikujte na jar pred pučaním alebo po vyzretí (zdrevnatení) letorastov  
(v mesiacoch august – september).

10)  Na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), 
okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5 % 
roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

11)  Maximálne v 200 – 300 l vody. Max. počet aplikácií 1×.
12)  Delená aplikácia – ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 

70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek 2 – 3 týždne po prvom ošetrení  
(0,1 – 0,15 l). Týmto spôsobom potlačíte rast zárazovca konáristého.

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr.
doba Poznámka

orná pôda, strnisko pýr a iné trváce 
buriny

3 l AT 1) 

2,5 l + 5 kg AT (TM) síran 
amónny

obilniny pýr a iné trváce 
buriny 3 l 14 2) predzbe rová 

aplikácia

hrach, peluška, 
sója, repka ozimná, 
slnečnica

prerastené buriny 3 – 4 l 14

3) uľahčenie 
zberu, len 
pozemný 
postrek

ľan pýr a iné trváce 
buriny 3 – 4 l 10 4) predzberová 

aplikácia

repa cukrová, repa 
kŕmna, zemiak prerastené buriny 2 l (33 – 50%) 30 5)

kukurica, zemiak, 
sója trváce buriny, pýr 1,5 – 2 l AT 6)

jahoda prerastené buriny 2 l (33 – 50%) AT 5), 7)

tabak zárazovec konáristý 0,1 l + (0,1 – 
0,15 l) AT 12) DA, 

výsadba

jadroviny, 
kôstkoviny, vinič

turanec kanadský 2 l AT 13)

pýr, pichliače, mlieče 3 l AT 13)

pupenec 6 l AT 13)

lúky a pasienky obnova TTP 3 – 6 l 21 14)

železnice nežiaduca vegetácia 5 – 9 l AT 15

lesné škôlky 
a kultúry

buriny, nežiaduce 
dreviny a kry

3 – 6 l (1,5 – 2%) AT 8)

33 – 50% AT 5)

5 – 10% AT 10)
celoplošné 
ošetrenie kultúr 
smreka, borovice 
a jedle

jednoročné a trváce 
buriny

2 – 4 l (1,5 – 
2,5%) AT 9)

vodné toky 
a nádrže

pobrežná a vynorená 
vegetácia, buriny 
plávajúce na hladine

5 – 6 l AT 11)

zavlažovacie 
a odvodňovacie 
kanále

nežiaduce dreviny, 
pobrežné buriny 5 l AT 11)
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13)  Max. 200 litrov vody na ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 
20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými 
burinami. Nepoužívajte v  broskyniach mladších ako 5 rokov a  jadrovinách 
mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 1 – 2, maximálna dávka prípravku za 
celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.

14)  Množstvo vody: 200 l/ha. Dávka: 3 l/ha na 2 – 4 ročné porasty, 4,5 l/ha na 4 – 
7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 6 l/ha na trvalé trávne porasty 
zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za 
celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.

15)  max. 300 – 400 litrov vody na ha, pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie 
celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, 
aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od 
vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach. 

Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice 
mája do polovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné 
aplikáciu zopakovať. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je  
9 l/ha.

Viac informácií o prípravku 
nájdete v katalógu.

1 Roundup Biaktiv

Rozsah použitia
herbicídu Roundup Biaktiv 

GLYFOSÁT

ROUNDUP® BIAKTIV PLUS
CHARAKTERISTIKA
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie 
vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných 
sadoch, vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, 
ako aj v lesnom hospodárstve.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
ROUNDUP BIAKTIV PLUS je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. 
Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným 
prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie 
i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný 
koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko 
koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby 
bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú 
ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny 
v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie 
až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10 – 14 dní, za chladného a suchého 
počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou 
svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. 
doba Poznámka

obilniny pýr a iné trváce 
buriny 3 l 10 1) predzberová 

aplikácia
kukurica, zemiak, sója 
a iné plodiny pýr, trváce buriny 1,9 – 2,5 l AT 2)

kukurica (iba hybridy 
tolerantné k účinnej 
látke glyphosate)

jednoročné a 
trváce buriny 3 l AT 3)

repa cukrová, repa 
kŕmna, zemiak prerastené buriny 1,9 l (33 – 50%) 30 4) knôtový rám

sója, slnečnica prerastené buriny 3 – 4,4 l 14
7) uľahčenie 
zberu, len 
pozemný postrek

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-11-1693

ÚČINNÁ LÁTKA
 

360 g/l glyphosate
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 ROUNDUP® 
 

BIAKTIV PLUS

360 g/l glyphosate

hrach, peluška, repka 
ozimná prerastené buriny 3 l 10

5), 6) uľahčenie 
zberu, len po-
zemný postrek

jadroviny, kôstkoviny

turanec kanadský 1,9 – 2,5 l AT 8)
pýr a iné trváce 
buriny 3 l AT 8)

pupenec 6 l AT 8)

vinič

turanec kanadský 1,9 – 2,5 l 14 8)
pýr a iné trváce 
buriny 3 l 14 8)

pupenec 6 l 14 8)
jahoda prerastené buriny 1,9 l (33 – 50%) AT 9) knôtový rám
lúky a pasienky obnova TTP 3 – 6 l 21 10)

orná pôda, strnisko pýr a iné trváce 
buriny

3 – 5 l AT 11)
3 l + (5 kg) AT (TM) síran amónny

zavlažovacie a 
odvodňovacie kanále

nežiaduce 
dreviny,

pobrežné buriny 5 l AT 12)

železnice nežiaduca 
vegetácia 5 – 10 l AT 13)

celoplošné ošetrenie 
kultúr smreka, 
borovice, jedle

jednoročné a 
trváce buriny

3 – 5 l
(1,5 – 2,5%) AT

14) pred pučaním 
drevín, po vyzretí 
letorastov

lesné škôlky buriny, nežia duce 
dreviny a kry

3 – 5 l
(1,5 – 2%) AT 15) postrek

33 – 50 % AT 16) knôtový rám 

lesné kultúry

buriny, nežiaduce 
dreviny a kry

3 – 5 l
(1,5 – 2,5%) AT 17) postrek

33 – 50 % AT 16) knôtový rám

pňové a 
koreňové 
výmladky

5 – 10 % AT

18) náter 
rezných plôch, 
injektovanie do 
kmeňa

ľan pýr a iné trváce 
buriny 3 – 3,7 l 8 19) predzberová 

aplikácia

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
1) max. 200 l vody na ha, predzberová aplikácia, poľahnuté porasty na uľahčenie 

zberu. Aplikujte asi 10 – 14 dní pred zberom – vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri 
aplikácii má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.

2) pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať 
možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými 
bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii. Max. počet aplikácií 
1×. Množstvo vody 100 – 150 l/ha.

3) prípravok aplikujte v prípade potreby opakovane: prvý raz vo fáze 2 – 4 listov 
kukurice, druhý raz vo fáze 6 – 8 listov kukurice, maximálna dávka prípravku za 
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celé aplikačné obdobie je 6 l/ha, aplikujte na vzídené buriny do maximálnej 
výšky 10 cm, max. v 200 l/ha vody. Neprekračujte maximálnu vývojovú fázu 
kukurice pre druhú aplikáciu!

4) aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1,3 –  
2l/ha v koncentrácii 33 – 50%. Max. počet aplikácií 1×.

5) repka ozimná,: max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 10 dní pred zberom, keď je 
najmenej 60% semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých. 
Max. počet aplikácií 1×.

6) hrach, peluška: max. 150 – 200 litrov vody na ha, aplikujte 10 dní pred zberom, 
vlhkosť zrna má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.

7) sója, slnečnica: max. 150 – 200 litrov vody na ha, aplikujte 10 – 14 dní pred 
zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.

8) max. 200 litrov vody na ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 
20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými 
burinami. Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách 
mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 1 – 3, maximálna dávka prípravku za 
celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.

9) jahody ošetrujte po zbere. Max. počet aplikácií 1×.
10) Množstvo vody: 200 l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1 – 2ročné porasty s jednoročnými 

burinami, 4 l/ha na 2 – 4ročné porasty, 5 l/ha na 4 – 7ročné porasty a trváce 
dvojklíčnolistové buriny, 6 l/ha na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi 
burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné 
obdobie je 6 l/ha.

11) postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 
3 – 4 listy (15 – 25 cm). Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie 
je 5 l/ha.

12) maximálne v 300 l vody. Max. počet aplikácií 1×.
13) max. 300 – 400 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie 

celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, 
aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od 
vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach.

 Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od 
polovice mája do polovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je 
potrebné aplikáciu zopakovať. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné 
obdobie je 10 l/ha.

14) aplikujte na jar pred pučaním po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch 
august – september) v kultúrach smreka, borovice, jedle.

15) v lesných škôlkach – manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina 
dobre vyvinutá pred, alebo v čase jej kvitnutia – chrbtové postrekovače 1,5 
– 2,5% roztok, alebo traktorové postrekovače 2,25 – 3,75 l/ha v 200 l vody. 
Na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, 
na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 1,5 – 2% roztok, 
traktorové postrekovače 3 – 5 l/ha v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi 
ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek. Maximálna dávka 
prípravku za celé aplikačné obdobie je 5 l/ha, 1 aplikácia.

16) knôtovým rámom – náter listovej plochy burín.
17) v lesných kultúrach – príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených 

alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5 – 2,5% roztokom. 
Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové 
postrekovače s 1,5 – 2,5% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov – na 
jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty 
do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti 
nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na 
listovú plochu použite 1,5 – 2,5% roztok. Na potlačenie rastu predrastkov 
použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m 
výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu 
nežiaducich listnáčov v prebierke – do zásekov (v jednej rovine na každých 10 
cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého 
záseku. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 10 l/ha.

18) na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), 
okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% 
roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

19) ľan – Max. počet aplikácií 1×, 200 l vody na ha.

Prípravok nesmie byť použitý do hybridov kukurice, ktoré nie sú tolerantné  
k účinnej látke glyphosate! Prípadné použitie prípravku ROUNDUP BIAKTIV PLUS 
v akejkoľvek inej kukurici má za následok likvidáciu plodiny!
Pestovanie glyphosate tolerantných hybridov kukurice nie je v Slovenskej republike 
ani v ostatných štátoch EU doteraz povolené. Z toho dôvodu nie je možné prípravok 
ROUNDUP BIAKTIV PLUS v tejto plodine použiť, a to až do vydania povolenia!
Po schválení génu tolerancie k účinnej látke glyphosate pre uvedenie na trh  
v krajinách EÚ a následnej registrácii hybridov kukurice s uvedeným génom, budú 
tieto hybridy/odrody zapísané na webovej stránke www.uksup.sk v „Zozname 
registrovaných odrôd tolerantných k účinnej látke glyphosate“ a postemergentné 
použitie prípravku bude možné len do týchto odrôd kukurice.
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Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica 
ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský;
Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, 
krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník 
purpurový;
Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonoha 
hostcová, rozchodník biely, prasličky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/
ha

Ochr.
doba Poznámka

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

ľan, repka jarná, 
repka ozimná

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

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

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

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

1,5 AT
4)

strnisko, orná pôda pýr a iné trváce buriny 3 – 4 l AT 5)

lúky a pasienky obnova TTP 3 – 6 l AT 6)
ovocné dreviny jednoročné a trváce 

buriny 5 l AT 7)

lesné kultúry nežiaduca vegetácia 4 – 8 l  – 9)

lesné kultúry chemická prebierka 
aplikáciou na pne 10%  – listnaté stromy 10)

20%  – ihličnaté stromy 10)

lesné
kultúry

chemická prebierka
injektážou 2 ml  – 11)

nádrže, vodné toky,
zavlažovacie kanály

nežiaduce dreviny, 
pobrežné buriny 6 l  – 12)

obilniny, olejniny, 
strukoviny, repa cuk-
rová, zelenina

jednoročné trávy 
a dvojklíčnolistové 
buriny, výmrv obilnín

1,5 l AT
preemer gentne 
(po výseve a pred 
vzíde ním) 13), 14)

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Predzberové aplikácie v poľných plodinách
ROSATE TF môže byť aplikovaný len pozemne proti jednoročným i  trvácim 
trávovitým a  dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto 

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

17-00102-AU

ÚČINNÁ LÁTKA
 

360 g/l glyphosate

GLYFOSÁT

ROSATE® TF 
CHARAKTERISTIKA 

ROSATE TF je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre rie
de nie 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.

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

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
ROSATE TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny 
ho prijímajú výhradne zelenými časťami a  asimilačným prúdením je následne 
rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a  podzemky), 
čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i  trvácich trávovitých 
a dvojklíčnolistových burín.
Prípravok nie je prijímaný koreňmi a  nepôsobí na semená. Predpokladom 
úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených 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 až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10 – 14 dní. Proti 
jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší 
v dobe  odnožovania  (keď  má  pýr 5 – 6  listov, 12 – 15cm  dlhých).  Príznaky 
sa  v  chlade a  suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou 
svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. 
Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v  dobe, keď sa naplno prejavili 
príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom 
alebo úletom postrekovej hmly!
S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku.
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ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým 
uľahčenie zberu plodiny.

1) OBILNINY  (jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, raž a tritikale)
Dávka vody: 150 – 250 l/ha, vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou 
plochou, maximálny počet aplikácií: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 záhradných 
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 pre 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 prístupné 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, jednoročných tráv a jed-
noročných dvojklíčnolistových burín pred sejbou alebo výsadbou plodín
Dávka vody: 150 – 250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch 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 odstupom min. 2 dní po aplikácii.

5) STRNISKO, ORNÁ PÔDA – ničenie  pýru plazivého a   trvácich dvojklíčno-
listových burín na strnisku pred sejbou alebo výsadbou plodín
Dávka vody: 150 – 250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou 
plochou, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.
ROSATE TF môže byť aplikovaný na strnisko po všetkých  plodinách na  jeseň i  na  
jar pred sejbou alebo výsadbou následnej plodiny. Pôda nesmie  byť  po  dobu  
aspoň 5 dní pred aplikáciou a  po aplikácii kultivovaná. Plochu pred aplikáciou 
nekoste.
Buriny musia mať v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu; 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.
Prípravok ROSATE TF môže byť použitý na likvidáciu trávneho porastu a  ničenie 
burín pred jeho obnovou, či výsadbou alebo výsevom plodín. Prípravok aplikujte na 
trávny porast až po regenerácii porastu po kosbe alebo spasení. 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 byť po päťdennom odstupe od aplikácie použitý 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 pasienkov 
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 opadnutí 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. Postrek alebo úlet postreku 
nesmie zasiahnuť kmeň vo výške presahujúcej 30 cm nad zemou, alebo konáre.

8) ŽELEZNICE
Dávka vody: 100 – 250 l/ha.
Použite max. 300 – 400 litrov vody na ha, pri aplikácii je potrebné zabezpečiť 
zvlhčenie celej rastliny. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na že-
lezničných staniciach/zastávkach.
Ošetrujte v závislosti od hustoty burinového porastu počas vegetačného obdobia, 
predovšetkým od polovice apríla do konca augusta (v čase od začiatku vytvárania 
kvetných pupeňov a počas kvitnutia z dôvodu zabránenia tvorby semien). Rastliny 
by mali mať plný vzrast a dosahovať 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 rozpätia použite pri väčšej 
listovej ploche.
Ničenie burín – príprava pôdy k výsadbe: 
na obhospodarovanej pôde použite dávku 4l/ha, na ničenie trvácich burín v tráv-
nych porastoch použite dávku 5l/ha. Nesaďte stromčeky skôr ako 7 dní po aplikácii.
Ochrana proti burinám po výsadbe cielenou aplikáciou:
ROSATE TF môžete použiť na ničenie burín v okolí ihličnanov i listnáčov s použitím 
ručného alebo chrbtového postrekovača. Aplikácia v priebehu vegetačného ob-
dobia ihličnatých a listnatých drevín je možná iba pri účinnom clonení úletu po-
strekovej kvapaliny. Aplikujte 2% roztok chrbtovým postrekovačom s  použitím 
ochranného krytu, ktorý zabráni kontaminácii a poškodeniu stromčekov. 
Ošetrujte v  období jún – august, po plnom vývine nežiaducej vegetácie. Proti 
orličníku obyčajnému ošetrujte až v dobe, keď sú čepele úplne vyvinuté, t. j. od 
polovice augusta do konca septembra.
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Dávka sa riadi zložením a stupňom zaburinenia – proti trvácim burinám bylinného 
charakteru aplikujte 4 l/ha; v prípade 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 ROSATE TF (1 diel prípravku + 9 dielov vody/100ml 
v 1 litri roztoku)
Ihličnany: aplikujte 20% roztok ROSATE TF (1 diel prípravku + 4 diely vody/200ml 
v 1 litri roztoku)
Zriedený prípravok aplikujte na okraje čerstvo odrezanej plochy pňa. Aplikujte 
dostatočné množstvo k nasiaknutiu povrchu. Naneste aplikátorom, štetcom alebo 
pomocou prídavného zariadenia  na  píle.  Aplikujte  bezprostredne  po  reze  iba  
v  období  november  –  apríl  pred začiatkom toku miazgy. Nevytvárajte v pni ryhy 
a priehlbiny. Nepoužívajte nezriedený prípravok.

11) LESNÉ KULTÚRY
Chemická prebierka injektážou
Urobte zásek do kmeňa  stromu  a  aplikujte  doňho  2,0  ml  nezriedeného  ROSATE  
TF.  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 ROSATE TFmôže byť použitý na ničenie nežiaducej vegetácie v okolí 
vodných nádrží a vodných tokov, napr. zavlažovacích kanálov, potokov a vodných 
ciest. Pri aplikácii je nutné sa riadiť platnými predpismi pre ochranu vôd.
Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekročiť 0,2 ppm.

13) OBILNINY  
(pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, 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 vzchádzaním plodiny. Semená plodín 
musia byť pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byť 
v štádiu 2 – 4 listov (BBCH 12 – 14)

14) OLEJNINY (repka ozimná, repka jarná, ľan. horčica), strukoviny (hrach, bôb), 
repa cukrová, zelenina (kvaka, okrúhlica, cibuľa a pór)
Dávka vody: 100 – 400 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× na plodinu
Aplikujte najneskôr do 2 dní po výseve, pred vzchádzaním plodiny. Semená plodín 
musia byť pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byť 
v štádiu 2 – 4 listov (BBCH 12 – 14).

ROSATE® GREEN TF

NOVÁ EKO FORMULÁCIA GLYFOSÁTU

TF VERZIA GLYFOSÁTU
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GLYFOSÁT

ROSATE® GREEN TF 
CHARAKTERISTIKA 
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie 
vodou určený na ničenie jednoročnych a trvácich burín vo vinohradoch, ovoc
ných sadoch, na strniskách a ornej pôde, a ostatných plochách v  lesnom hos
podárstve.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
ROSATE GREEN TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. 
Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a  asimilačným prúdením 
je roz vádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich 
podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné 
buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného 
ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy 
v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. 
Príznaky pôsobenia sú:
postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom  
10 – 14  dní, za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. 
Účinok sa  zvyšuje  vyššou  intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

NAVOD NA POUZITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. 
doba Poznámka

jadroviny, 
kôstkoviny

jednoročné buriny 21 35

pyr a ine trváce 
buriny 3 I 35

pupenec 6 I 35

vinič

jednoročné buriny 21 35

pyr a ine trváce 
bur iny 31 35

pupenec 61 35

strnisko, orná 
pôda

pyr a ine trváce 
buriny 3 I AT

lesné škôlky 
a kultúry 
(príprava pôdy 
pred výsadbou)

nežiaduca 
vegetácia, 
jednoročné 
a trváce buriny

3,6 I
(traktorové) AT

plochy po vyškôlkovaní, 
pred škôlkovaním, za bu ri-
nený úhor pred a výsevom

1,5 – 2 %
(chrbtove) AT

lesné škôlky 
a kultúry, 
listnaté 
a ihličnaté 
dreviny

buriny, nežiaduce 
dreviny a kry

5 – 10 % AT

náter čerstvých rezných 
plôch pníkov t.j. do 8 hod. 
po ťažbe – okrem doby 
silného miazgotoku na jar

33 – 50 % AT knôtový rám
celoplošné 
oše tre nie kul túr 
smre ka, boro-
vice a jedle

jednoročné 
a trváce buriny

2 – 4 l
t.j. 1,5 – 

2,5%
AT

pred pučaním (na jar), po 
vyzretí letorastov (august – 
september)

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Množstvo vody: 150 – 200 l/ha
Strniská, ovocné sady, vinohrady: Dávka vody 150 – 200 l/ha
Používajte aplikačné zariadenia s nízkym tlakom, nie väčším ako 0,1 MPa. Prípravok 
nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky a na vinič mladší ako 4 roky. 
Buriny majú byť v čase ošetrenia v  plnom raste,  max. 20 cm vysoké, najúčinnejšie 
sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia. Maximálny 
počet ošetrení: 1x
Lesné škôlky: Dávka vody 300 – 400 I/ha. Prípravok  môžete  použiť len 1x za 
sezónu. Dbajte o  to, aby neboli zasiahnuté korene rastlín (chráňte ich krytmi) 
a susedné kultúry. Po aplikácii na korene dodržte kultivačný pokoj 60 dní pred a 28 
dní po aplikácii.
Na ošetrenom pozemku je zakázané pásť dobytok.

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

17-11-1985

ÚČINNÁ LÁTKA
 

360 g/l glyphosate
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HERBICÍD

BUTISAN® STAR
CHARAKTERISTIKA
Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ni
čenie dvojklíčnolistových burín a  jednoročných tráv v horčici, repke ozimnej  
a jar  nej.

POUŽITIE V PLODINÁCH
repka, horčica

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Butisan Star je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných 
tráv v porastoch repky ozimnej, repky jarnej a horčice. Do rastliny sa dostáva pre-
dovšetkým koreňmi pri vzchádzaní.
Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami.

Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí 
ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj buriny do fáze klíčnych listov, 
ktoré v dobe ošetrenia už vzišli. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, 
spoľahlivý účinok sa dosiahne len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii 
počas sucha sa dostaví účinok až po  zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je 
Butisan Star dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátane tzv. dvojnulových.

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka, ježatka kuria, met lič-
ka obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žlt ni ce, 
mlieče, iskerníky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a ru many, 
horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, 
hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný a lipkavec.

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, 
stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny: hlboko koreniace a  trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, 
pýr plazivý atď.

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

95-11-0102

ÚČINNÁ LÁTKA

333 g/l metazachlor
83 g/l quinmerac

VÝHODY SI ĽAHKO 
SPOČÍTATE
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BUTISAN® 400 SC
CHARAKTERISTIKA
Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ni
čenie  dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke, horčici a v kapusto
vitej zelenine.

POUŽITIE V PLODINÁCH
repka, kapustová zelenina, horčica

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Butisan® 400 SC je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jedno-
ročných tráv v porastoch repky ozimnej a jarnej, kapustovitej zeleniny a horčice. 
Do  rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po  vzídení je 
čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je 
prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. 
Po  vzídení burín aplikujte najneskoršie v  štádiu klíčnych listov (max 1. pravého 
listu). Butisan® 400 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý 
účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví 
účinok až po  zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je Butisan® 400 SC dobre 
znášaný všetkými odrodami repky olejnej, vrátane tzv. dvojnulovej.

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka, ježatka kuria, met lič-
ka obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, 
mlieče, iskerníky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, 
horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, 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: viacročné buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

3790

ÚČINNÁ LÁTKA

400 g/l metazachlor

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka 
na ha

Ochr. 
doba Poznámka

Repka ozimná dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec 2 l AT 1 × za 3 roky

Repka jarná, horčica dvojklíčnolistové buriny, 
lipkavec 2 l AT 1 × za 3 roky

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Množstvo vody je 200 – 600 l/ha.

Dávkovanie je obmedzené na celkovú dávku neprekračujúcu 1,0  kg metazachlóru 
na ha počas trojročného obdobia na tom istom poli.
Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd 
s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže 
byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd a nedostanú sa 
do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať 
hĺbku sejby 1,5 – 2 cm a  semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou 
drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej 
vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže 
byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá 
na úrodu žiadny vplyv.

Postriekajte do 3 dní po sejbe pred vzídením repky, horčice a burín alebo post-
emer gentne po  vzídení repky, horčice, pričom ale buriny môžu byť maximálne 
v štádiu klíčnych listov t.j. BBCH 10. Hlavná účinnosť prebieha cez pôdu, takže pri 
vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach.

VPLYV NA ÚRODU
Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv 
na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Pri normálnom zbere repky alebo horčice možno pestovať akúkoľvek plodinu. Ak 
je potrebné v dôsledku zlého prezimovania repku zaorať tak ako následnú plodinu 
je možné zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú a kukuricu. Pred 
výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky 15 cm. Postrek nesmie zasiahnuť 
susediace plodiny. 

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY
V priebehu používania prípravku Butisan Star nebol zistený jeho negatívny vplyv 
na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.
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CLOMATE®

CHARAKTERISTIKA
Prípravok CLOMATE je preemergentný pôdny systematicky 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 hra-
chu.

POUŽITIE V PLODINÁCH
repka ozimná, zemiak, bôb, mrkva, hrach 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka prípravku clomazone patrí do skupiny oxazolidinónov. Do rastlín 
preniká koreňmi a u  citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu  
a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú 
vybielené.
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, mrlík 
biely
Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová
Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochr. doba Poznámka

Repka ozimná lipkavec 0,33 l AT Preemergentne, 
maximálne 1 x 

Zemiak, bôb, 
mrkva, hrach lipkavec 0,25 l AT Preemergentne, 

maximálne 1 x

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

12-11-1285

ÚČINNÁ LÁTKA

360 g/l clomazone

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochr. 
doba 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) AT (TM) Command 

36 CS

1,5 l 
+ (0,2 – 0,25 l) AT (NA) Command 

36 CS

Kapustová 
zelenina buriny 2,5 l AT výsev, výsadba

Horčica dvojklíčnolistové buriny 2,5 l AT

Repka jarná dvojklíčnolistové buriny 2,5 l AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Množstvo vody je 200 – 600 l/ha.

Dávkovanie je obmedzené na celkovú dávku neprekračujúcu 1,0  kg metazachlóru 
na ha počas trojročného obdobia na tom istom poli.
Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s do-
b rou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť 
úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd a  nedostanú sa 
do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať 
hĺbku sejby 1,5 – 2 cm a  semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou 
drobno hrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej 
vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť 
prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá na úro-
du žiadny vplyv.

Repku ozimnú a jarnú ošetrujte Butisanom pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzí-
dení repky, buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy. Hlavná účinnosť 
pre bieha cez pôdu, je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až 
po následných zrážkach.
Pri kombinácii Butisanu 400 SC s Commandom 36 CS aplikujte Command pre-
emer   gentne a Butisan 400 SC v štádiu klíčnych listov burín, alebo ako tank-mix 
do dvoch dní po zasiatí.
Kapustovú zeleninu ošetrujte po výsadbe a dobrom zakorenení, keď sú buriny ma-
ximálne vo fáze klíčnych listov.
Horčicu ošetrujte dávkou 2,5 l Butisanu 400 SC na hektár do 2 dní po zasiatí.
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ŠPECIALITY

ISTROEKOL

SULKA-K

SULKA-Ca

BOFIX®

XIREN®

DUSÍKATÉ VÁPNO  
PERLKA®
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NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý 
organizmus

Dávka 
na ha

Ochr. 
doba Poznámka

Pšenica ozimná

metlička 1 l + 
(0,1 –  0,15 kg) AT (TM) Atlantis WG

AT (TM) Chevalier WG

metlička, odolné 
dvojklíčn. buriny

1 l + 
(0,1 – 0,15 kg) AT (TM) Husar

1 l + 
(0,15 kg)1 + AT (TM)1 Atlantis WG

(TM)2 Factor

metlička, dvoj klíč-
nolistové buriny 1 l + (0,3 kg) AT (TM) Chevalier WG

1 l + (0,2 kg)1 + 
(1,5 l)2 AT (TM)1 Chevalier WG

(TM)2  Factor

ovos hluchý, dvoj -
klíčnolistové buriny

1 l + (0,2 kg)1 +  
(0,15 kg)2

(TM)1 Atlantis WG
(TM)2 Sekator

Kukurica

dvojklíčnolistové 
buriny a jedno roč né 
trávy

2 l +
(0,1 – 0,15 kg) AT (TM) MaisTer

1 l + (0,25 l) (TM) Callisto 480 SC 
POST

1 l + 
(0,2 – 0,25 l)1 + 

(0,75 l)2
AT (TM)1 Calisto 480 SC

(TM)2 Milagro,  POST

Repa cukrová,  
repa kŕmna

použitie ako nosič 
pre le tec kú aplikáciu 
in sek ti cídov

1 – 2,5 l/2 – 5 l 
vody

Všetky plodiny, 
les ná pôda pred 
za lesnením, orná 
pôda, lesné po ras
ty, nepoľno hos
podárska pôda, 
mi mo železnice, 
železnice

zníženie povrcho-
vého napätia 
ap li kač nej kvapaliny 
pes ti cídov, zlep-
še nie kon tak tu 
aplikačnej kva pa li ny 
s povrchom ras t liny

1,0 – 3,3 l/ha                                     
vždy TM 

s pesticídom                          

2, s herbicídmi, fun-
gicídmi aka ri cídmi 
a in sek ticídmi. OL 
pod ľa použitého 
prípravku 

UNIVERZÁLNE ZMÁČADLO

ISTROEKOL 
CHARAKTERISTIKA
Kvapalný adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu na zvýšenie biolo
gickej účinnosti herbicídnych prípravkov v  kukurici, cukrovej a  kŕmnej repe, 
de sikačných prípravkov v  zemiakoch a  insekticídnych prípravkoch na le tec ké 
nízkoobjemové aplikácie ULV v  lesníctve. Zlepšuje fyzikálne vlastnosti postre
kovej kvapaliny herbicídov, fungicídov, insekticídov, akaricídov a desi kan tov vo 
všetkých plodinách.

POUŽITIE V PLODINÁCH
pšenica, kukurica, repa, lesné porasty, nepoľnohospodárska pôda 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok zvyšuje adhéziu použitých pesticídov na listoch ošetrených rastlín a urých-
ľuje penetráciu účinnej látky do listov burín, čo umožňuje znížiť dávky pesticídov.

SPÔSOB POUŽITIA
Termín ošetrenia a množstvo vody sa riadi podľa použitého pesticídu.

UPOZORNENIE
Pri aplikácii v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov platí pre zmesi pes ti-
cídov s ISTROEKOL predpis vzťahujúci sa na pesticíd. 
Dodržovať zásady bezpečnosti práce a  prvej pomoci vzťahujúce sa na  použitý 
pesticíd. 
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých 
vôd vo voľnej prírode!
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! 

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY
V pomocnej nádobe najprv v menšom množstve vody dôkladne rozmiešate pes-
ticíd, pridajte odmerané množstvo ISTROEKOL, rozmiešajte a  až potom vlejte 
do nádrže postrekovača, naplneného do polovice vodou. 
Nádrž doplňte na požadovaný objem vodou a dôkladne premiešajte. Zakázané je 
miešať koncentráty. 
Pripravenú zmes je potrebné neodkladne vystriekať a nenechať v nádrži postre-
kovača do 2. dňa.

UNIVERZÁLNE 
ZMÁČADLO

ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

12-20-1277

ÚČINNÁ LÁTKA

720 g/l metylesteru 
repkového oleja
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POUŽITIE A DÁVKOVANIE
• Sulka-K je určená na základné hnojenie do pôdy. Aplikuje sa po zriedení vodou, 

v  závislosti od  náročnosti ošetrovaných rastlín na  prihnojovanie sírou a  dra-
slíkom, v dávke 0,5 až 1,5 litra prípravku na 100 m2 v čase vegetačného kľudu. 
V prípade olejnín je odporučená dávka 0,8 – 1,3 litra tohto hnojiva na 100 m2, 
na prihnojenie zemiakov dávka 0,5 – 0,6 litrov na 100 m2, kapustoviny a ci bu ľo-
viny je vhodné prihnojovať dávkou 1,0 – 1,2 litra hnojiva na 100 m2.

• Sulka-K  je vhodná aj pre aplikáciu morením – sadzu cesnaku a  cibule sa 
doporučuje namáčať počas 6 – 12 hod v 4%-om roztoku, nechať vysušiť a po-
tom vysadiť.

• Sulka-K  vykazuje pozitívny vplyv pri ošetrovaní dreva na  viniči a  ovocných 
stromoch v predjarnom období.
Priaznivo pôsobí voči prezimujúcim škodcom a  znižuje výskyt kučeravosti pri 
dáv kovaní:
Ovocné stromy pred a pri pučaní 1 % roztok

Broskyne pred pučaním 4 % roztok
Vinič – po jarnom reze pred pučaním 4% roztok

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU
Optimálna teplota počas aplikácie je 10 – 20°C, ideálne je bezveterné počasie. 
Nedoporučuje sa použitie formou foliárnej
aplikácie, môže spôsobovať nekrózy – popálenia, hlavne na  mladých listoch. 
Sulka-K nie je miešateľná s inými prípravkami a ani s listovými hnojivami.

HNOJIVO

SULKA-K
CHARAKTERISTIKA
Roztokový koncentrát síry, prevažne v polysulfidickej forme, s obsahom živín 
dusík, draslík a vápnik. 

FORMULÁCIA
roztokový koncentrát síry, prevažne v polysulfidickej forme, s obsahom živím dusík, 
draslík a vápnik

POUŽITIE V PLODINÁCH
ovocné stromy, vinič 

NÁVOD NA POUŽITIE
Viacúčelové kvapalné NKS hnojivo Sulka-K:
• používa sa ako pôdne hnojivo a je určené na doplnenie konkrétnych výživových 

zložiek významne ovplyvňujúcich kvalitu pestovaných plodín
• patrí medzi najkoncentrovanejšie zdroje síry v čírej roztokovej forme, ktorá je 

dobre asimilovateľná rastlinami, časť v rýchlo pôsobiacej a časť v pozvoľne pô-
sobiacej forme

• je vysoko efektívnym zdrojom síry v polysulfidickej forme, ktorá sa v pôde po-
zvoľne oxiduje na elementárnu a na rastliny rýchlo pôsobiacu síranovú formu

• je zdrojom rastlinami veľmi dobre prijateľného draslíka v jeho bezchloridovej, 
vodorozpustnej forme

• obsahuje dusík v  rýchlo pôsobiacej močovinovej forme a  neobsahuje dusič-
ňanový – nitrátový dusík

• vzhľadom na  vysoký obsah polysulfidickej síry potláča výskyt pôvodcov hu-
bových chorôb (hlavne múčnatka) a tiež obmedzuje výskyt niektorých živočíšnych 
škodcov

• obsahuje vápnik vo vodorozpustnej forme ako sekundárnu živinu, ktorý v rast li-
nách reguluje látkovú premenu, je jednou z hlavných zložiek potrebných na tvor-
bu mechanizmov, tzv. indukovanej rezistencie rastlín. Tiež znižuje kyslosť pôdy

• pozitívne ovplyvňuje prístupnosť stopových prvkov a  zvyšuje účinnosť týchto 
živín pre rastliny (redukujúci a komplexotvorný charakter)

HNOJIVO OBSAH ŽIVÍN
obsah celkovej síry min. 19,0 %

obsah draslíka min.14,0%
obsah dusíka min. 3,0%

obsah vápnika min. 2,0%
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• Sulka-Ca je hnojivo pre foliárnu aplikáciu najmä ako prevencia a na odstránenie 
príznakov nedostatku vápnika na zelenine a  ovocí, je určený pre doplnenie 
vápnika pre vápnomilné kultúrne rastliny pri aplikácii v intervaloch 10 – 14 dní. 
Aplikuje sa foliárne 2 až 3 l/ha (1,5 – 2,5 % koncentrácia). Koncentrované hnojivo 
pre predchádzanie a odstránenie nedostatku síry aplikáciou na list.

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU
Optimálna teplota počas aplikácie na drevo a pri foliárnej aplikácii je 10 – 20 °C, 
ideálne je bezveterné počasie s nízkou intenzitou slnečného žiarenia v  ranných, 
alebo večerných hodinách. Foliárna aplikácia na mladých listoch a  kvitnúcich 
plodinách sa neodporúča, pretože môže spôsobovať nekrózy – popálenia. 
SULKA Ca nie je miešateľná s inými prípravkami a ani s inými listovými hnojivami.
BEZPEČNOSŤ A  OCHRANA ZDRAVIA PRI MANIPULÁCII: pri práci s  hnojivom 
sa musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pokožky 
a tváre. Dodržiavajte zásady osobnej hygieny. Pri manipulácii s hnojivom nejedzte, 
nepite a nefajčite.

HNOJIVO

SULKA-Ca
CHARAKTERISTIKA
Anorganické kvapalné hnojivo na báze sekundárnych živín síry a  vápnika  
typ 000 (8CaO + 19S). Roztokový koncentrát síry, prevažne v polysulfidickej 
forme, s vysokým obsahom vápnika.

POUŽITIE V PLODINÁCH
ovocné stromy, vinič 

VIACÚČELOVÉ KVAPALNÉ HNOJIVO SULKACa
• používa sa ako pôdne hnojivo najmä pre pôdy chudobné na síru, alebo ako 

aplikácia pre rastliny náročné na síru,
• patrí medzi najkoncentrovanejšie zdroje síry v čírej roztokovej forme, ktorá je po  

aplikácii na list dobre asimilovateľná rastlinami, časť v rýchlo pôsobiacej a časť 
v pozvoľne pôsobiacej forme,

• obsahuje vysokú koncentráciu vodorozpustného vápnika, ktorý po aplikácii 
prechádza na menej rozpustnú uhličitanovú a síranovú formu, ale aj na dobre 
rozpustnú tiosíranovú formu,

• znižuje kyslosť pôdy a viaže kyslík a oxid uhličitý zo vzduchu,
• pri aplikácii v čase vegetačného kľudu, ako aj pri aplikácii na list priaznivo ov-

plyv ňuje zdravotný stav rastlín,
• pozitívne ovplyvňuje prístupnosť stopových prvkov a  zvyšuje účinnosť týchto 

živín pre rastliny (redukujúci a komplexotvorný charakter).

POUŽITIE A DÁVKOVANIE
• Sulka-Ca je určená na základné hnojenie do pôdy. Aplikuje sa po zriedení 

vodou, v  závislosti od náročnosti ošetrovaných rastlín na prihnojovanie sírou 
a vápnikom, v dávke 0,5 až 1,5 litra prípravku na 100 m2 v čase vegetačného 
kľudu. V prípade olejnín je odporučená dávka 0,8 – 1,3 litra tohto hnojiva na 
100 m2, na prihnojenie zemiakov dávka 0,5 – 0,6 litrov na 100 m2, kapustoviny 
a  cibuľoviny je vhodné prihnojovať dávkou 1 – 1,2 litra hnojiva na 100 m2. 
Pri hnojení do pôdy neprekračujte aplikačnú koncentráciu 10 % z  dôvodu 
homogénnosti dávkovania.

• Sulka-Ca je vhodná aj na ošetrenie sadby cesnaku, cibule, alebo hľúz úžitkových 
rastlín. Odporúča sa namáčať ich počas 6 – 12 hod v 4 %-om roztoku, nechať 
vysušiť a potom vysadiť.

HNOJIVO ÚČINNÁ LÁTKA
Obsah vápnika (CaO) min. 8,0 % 

Celkový obsah síry (S) min. 19,0 %
Z toho polysulfidická síra min. 14,0 %
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HERBICÍD

BOFIX®

CHARAKTERISTIKA
Postrekový širokospektrálny herbicíd vo forme emulzie olej : voda určený pre 
post emergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v se men
ných porastoch tráv, v novozaložených i  starších okrasných trávnikoch a  tráv
natých ihriskách. 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
BOFIX* preniká do rastlín cez listy a účinné látky sú rýchlo translokované. Účinok 
prípravku na buriny sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii. 

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI
Citlivé buriny: sedmokráska obyčajná, púpava lekárska, skorocel kopijovitý, lip kavec 
obyčajný, chryzantémovka siatinová, podbeľ liečivý, pichliač roľný, rumanček pravý, 
parumanček nevoňavý, rumany, rebríček obyčajný, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, 
pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, hviezdica prostredná a ďalšie. 
Stredne citlivé buriny: veronika perzská, zádušník brečtanovitý, ľuľok čierny 
Odolné buriny: trávovité buriny 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka /
1 ha

Ochr. 
doba Poznámka

Okrasné trávniky, 
trávnaté ihriská

odolné dvojklíčnolistové 
buriny 4 l AT novozaložené

Trávy odolné dvojklíčnolistové 
buriny 

4 – 6 l AT staré

4 – 6 l AT semenné porasty

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Prípravok BOFIX používajte na ošetrovanie porastov tráv na semeno, novo za lo-
žených a starších okrasných trávnikov, trávnatých športovísk a ihrísk. Citlivé buriny 
ničí vo fáze 2 – 4 listov. Najlepšie výsledky pri ničení pupenca roľného dosiahnete 
aplikáciou herbicídu BOFIX v období kvitnutia pupenca t.j. keď transpiračný tok 
smeruje do koreňa buriny.

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

97-11-0378

ÚČINNÁ LÁTKA
40 g/l fluroxypyr

20 g/l clopyralid
200 g/l MCPA
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MOLUSKOCÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

16-05-1784

ÚČINNÁ LÁTKA

30 g/kg metaldehyd

PROTI SLIMÁKOM

XIREN
CHARAKTERISTIKA
Xiren je granulovaná návnada určená proti slimákom pri úžitkových 
rastlinách (obilie – jačmeň, ovos, žito, pšenica), cukrovej repe, 
zemiakoch, repke, ľane, horčici, maku. Xiren obsahuje horkú látku 
denatonium benzoát (bitrex).

POUŽITIE PRÍPRAVKU
Granulát Xiren® proti slimákom je slimákm idobre prijímaný. Okrem iného pôsobí 
proti druhom Arion (A. hortensis, A. lusitanicus, A. circumscriptus), Deroceras 
(D. laeve, D. reticulatum), Milax (M. gagates) a Helix aspersa. Po požití dochádza 
k  znehybneniu. V  dôsledku zničenia buniek vytvárajúcich sliz a  následnej straty 
vlhkosti nasleduje smrť. Lepšie výsledky je možné dosiahnuť pri miernom a vlhkom 
počasí, kedy  sú slimáci veľmi aktívni.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA

Plodina Max.dávka
na 1 aplikáciu

Max.počet
aplikácií

Max.celková 
dáv ka na plodinu

Jačmeň, pšenica, ovos, 
tritikale, žito, repka olejná, 
ľan siaty, horčica, mak 
siaty, cukrovka,  zemiaky

7 kg/ha
Max.3 x v plodine

Interval medzi 
aplikáciami min.14 dní

21 kg/ha
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HNOJIVO

DUSÍKATÉ VÁPNO PERLKA® 
CHARAKTERISTIKA
Integrovaný systém rastlinnej výroby v rámci och rany životného prostredia vy 
žaduje od pesto vateľov šetrný prístup k výžive a ochrane rast lín. Cieľom pe sto
vateľov je používať len také množstvo hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 
síce dobre zabezpečia využitie výnosového potenciálu pestovaných plodín, ale 
nevyvolávajú ďalšie ekologické problémy, ako napr. zaťažovanie pôdy rezíduami 
alebo výskyty nežiaducich látok v zelenine a ovocí. Osved čeným prostriedkom 
spĺňajúcim maxi mál ne požiadavky integrovanej produkcie je DUSÍKATÉ VÁPNO 
Perlka®. Hnojivo, ktoré sa v pô de rozloží bez zvyšku, nezanecháva rezíduá, ne
poškodzuje následné plodiny, neohrozuje ani najbližšie zdroje povrchových vôd  
a má vynikajúce vedľajšie účinky na buriny, hubovité ochorenia a slimáky.

Použitie DUSÍKATÉHO VÁPNA PERLKA® vám poskytne tieto výhody
• Vysokým obsahom vápna (asi 50 % CaO) a organicky viazaného dusíka (asi 

20 % N) podporuje prirodzenú úrodnosť pôdy.
• Priaznivo ovplyvňuje rast a vývoj rastlín postupným a rovnomerným uvoľ ňo-

vaním živín z hnojiva a šetrí pôdnu vlahu.
• Zvyšuje rastlinám dostupnosť vápnika, ktorý následne posilňuje ich odolnosť 

proti po ľahnutiu a napadnutiu plesňami a celkovo sa zlepšuje skladovateľnosť 
pozbieraných produktov.

• Likviduje napadnutie pozemku sli mák mi. Slimáky a ich vajíčka sú likvidované 
hneď v pr vých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna.

• Znižuje sa výskyt buriny. V prvých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna svo-
jimi účinkami v pô de ničí klíčiacu burinu a semená buriny.

• Likviduje častých pôvodcov hubovi tých cho rôb rastlín. Výrazne zni  žuje alebo 
úpl ne od stra ňuje problémy s výskytom nádorovitosti hlúbovej zeleniny, ako aj 
problémy s choro bami koreňov alebo stebiel rastlín.

• Je ideálnym urýchľovačom zrenia kompostov a odstraňuje zápach a hmyz 
spre vá dzajúce zrenie kompostu. 

POUŽITIE V PLODINÁCH
repka, obilniny, kukurica, kapustová a hlúbová zelenina, zelenina, trávniky

HNOJIVO ÚČINNÁ LÁTKA

celkový dusík ako N v %19,0
vápnik ako CaO v % 50,0

DUSÍKATÉ VÁPNO
PERLKA
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PLODINA
Doporučená 
dávka kg/ha*

Aplikačné termíny

Špargľa 400 – 500 hneď po vyklíčení buriny až dovtedy, kým je 
špar gľa prístupná bez rizika poškodenia. Ako 
hnojivo  
do riadkov na prihrnutie pred zakrytím

Cibuľa
Vňaťová cibuľa

300 – 500
300 – 500

2 – 3 týždne pred sejbou alebo na vy klí če ný po   rast 
(od 5 – 10 cm výšky rastlín) alebo 2 – 3 týždne  
po výsadbe rovnomer ne aplikovať na zá hony.  
Rastliny musia byť bezpodmienečne suché.

Rebarbora 400 – 800 Skoro na jar pred vypučaním

OVOCIE

Jahody 300 – 500 14 dní pred výsadbou alebo po zbere. Na jar na su-
ché rastliny 300 kg/ha, príp. 500 kg/ha po zbere

ZEMIAKY

300 – 500 Na  redukciu drôtovcov pred kopcovaním (za  su -
cha už pred výsadbou). Na ochranu pred buri na mi 
od doby výsadby do doby krátko pred vy klí čením 
aplikovať na kopce v čase najväčšieho rastu burín.

OBNOVA TRÁVNIKOV
400 –  500 2 týždne pred vysiatím ľahko zapracovať do pôdy

OKRASNÉ DREVINY, IHLIČNANY
300 – 500 Na jar pred pučaním. Rastliny musia byť bez pod-

mienečne suché!

OVOCNÉ STROMY, OKRAS NÉ KRY A BOBUĽOVINY
300 – 500 Od skorej jari do obdobia krátko pred pučaním

KOMPOSTOVANIE
1 000 Každú vrstvu odpadu vysokú 20 – 25 cm posypať 

asi 100 g/m2

Viac informácií o hnojive PERLKA 
nájdete v katalógu.

Dusíkaté vápno
PERLKA®

PLODINA
Doporučená 
dávka kg/ha*

Aplikačné termíny

REPKA OZIMNÁ
200 – 300 Základné hnojenie pred sejbou so zaprave ním 

do pôdy

300 – 400 Regeneračné hnojenie

OZIMNÉ OBILNINY
200 – 250 Základné hnojenie pred sejbou so zaprave ním 

do pôdy

250 – 300 Regeneračné hnojenie

JARNÉ OBILNINY
250 – 300 Pred sejbou so zapravením do pôdy

KUKURICA SIATA
100 – 150 Pri sejbe pod pätu

300 – 400 Pred sejbou so zapravením do pôdy

ZELENINA

Hrach 200 – 300 1 – 2 týždne pred sejbou alebo od vzklí če  nia  
do asi 10 cm výšky rastlín

Veľká fazuľa 200 – 300 1 – 2 týždne pred sejbou alebo po zasia tí 
do doby krátko pred vyklíčením

Kríčková fazuľa 300 – 400 Medzi siatím a klíčením

Šalát 200 – 500 Na jar 2 – 3 týždne, v lete 1 týždeň pred vý sad bou

Valeriána poľná 300 – 500 2 – 3 týždne pred sejbou, pri kon taj ne ro vej 
sadzbe 1 týždeň pred výsadbou

Mrkva 300 – 400 2 – 3 týždne pred sejbou

Špenát 300 – 500 2 – 3 týždne pred sejbou

Uhorky 300 – 600 Vždy 2 – 3 týždne pred sadením, resp. vý sad bou, 
tiež ako riadkové hnojenie pred po lo že ním fólie.  
Pri použití po položení fólie pozor, ne smie prísť  
k zasiahnutiu rastlín dusíkatým vápnom

Pór, pažítka 300 – 600  2 – 3 týždne pred sejbou, príp. výsadbou alebo 
300 – 500 kg po vyklíčení

Zeler, rajčiny 600 – 1 000 3 týždne pred výsadbou

Fenikel stopkový 300 –  400 2 – 3 týždne pred sejbou

Hlúboviny (kapusta 
bie la, ka pus ta čer ve 
ná, kel, karfiol, ru   žič
ko vý kel, kaleráb)

300 – 1 000
300 – 400

Na jar asi 3 týždne, v lete 1 týždeň pred vý-
sad bou /sejbou. Ako hlavné hnojivo na suché 
rastliny (nie pri čínskej kapuste) po vyklíčení 
do zakrytia riadkov

Reďkovka 300 – 500 Na jar 2 – 3 týždne, v lete 1 týždeň pred sejbou
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MEĎNATÉ  
PRÍPRAVKY

KUPRIKOL 50

CHAMPION® 50 WG

PARTNERSTVO A KVALITA PRI
ZAKLADANÍ VAŠICH PORASTOV

TAJBA, a. s. | Železničná 2, Čaňa 044 14  
www.tajba.sk | obchod@tajba.sk

TAJBA, a. s.
partnerstvo – kvalita

PREDAJ MATERIÁLNYCH VSTUPOV:
• osivá
• hnojivá
• prípravky na ochranu rastlín
• pohonné hmoty

OBCHOD S RASTLINNÝMI KOMODITAMI

SLUŽBY V OBLASTI SKLADOVANIA 
RASTLINNÝCH KOMODÍT
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MEĎNATÝ PRÍPRAVOK

KUPRIKOL 50
CHARAKTERISTIKA
Postrekový fungicíd vo forme dispergovateľného prášku, určený na ochranu 
rastlín proti hubovým chorobám.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
KUPRIKOL 50 pôsobí ako postrekový fungicíd vo forme zmáčateľného prášku na 
ochranu rastlín proti hubovým chorobám. 
Uvoľňujúca sa meď z  vyschnutého postrekového filmu rozrušuje podhubie (my-
célium) parazitných húb, alebo zabraňuje vyklíčeniu ich výtrusov. Účinok je len 
preventívny a pôsobenie kontaktné na povrchu rastliny. 

POUŽITIE V PLODINÁCH
zemiak, repa cukrová, chmeľ, cibuľa, pór, zeler, fazuľa, rajčiak, tekvicovitá zelenina, 
uhorka, mrkva, petržlen, rasca, šalát, reďkovka, špenát, jahoda, orech, vinič, bro-
skyňa, čerešňa, višňa, jabloň, hruška, buk, listnaté dreviny, topoľ, smrekovec 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Celková dávka prípravku nesmie prekročiť 6 kg/ha za vegetačné obdobie.
1 ošetrenie podľa signalizácie
2 ako TM v kombinácii s prípravkom Previcur 607 SL (2 l/ha, res. 0,2 %)
3 plodné výsadby ošetrujte na začiatku a na konci kvitnutia, potom na začiatku 

rastu plodov (v tomto prípade voľte spodnú hranicu odporučeného rozpätia  
koncentrácií). Škôlky, t.j. porasty určené na expedíciu je možné pred odistením 
ošetriť koncentráciou 0,3 %

4 1. ošetrenie na začiatku opadávania listov, 2. ošetrenie po 10 – 14 dňoch.

FUNGICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

09-02-1067

ÚČINNÁ LÁTKA

840 g/kg 
oxychlorid meďnatý

KUPRIKOL 50
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FUNGICÍD

CHAMPION® 50 WG
CHARAKTERISTIKA
Postrekový  kontaktný  fungicídny  prípravok  vo forme vodou dispergovateľných 
granúl  určený  na  ochranu rajčiaka,  uhorky, chmeľu, viniča, zemiaka  a broskyne 
proti hubovým chorobám.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
CHAMPION® 50 WG je fungicídny prípravok na báze hydroxidu meďnatého 
s kontaktným a preventívnym účinkom. Meď obsiahnutá v účinnej látke inhibuje 
rozvoj a rast chorôb zapríčinených hubovými a bakteriálnymi patogénmi narúšaním 
ich enzýmového systému. Meď je účinnejšia viac na spóry ako samotné mycélium, 
preto musí byť aplikovaná ešte pred očakávaným výskytom infekcie. Prípravok 
po aplikácii vytvára na rastline dobre viditeľný, jemný, rovnomerne rozložený film, 
ťažko zmývateľný dažďom, čím chráni rastlinu aj za nepriaznivého počasia.

POUŽITIE V PLODINÁCH
Uhorka, rajčiak, chmeľ, vinič, zemiak, broskyňa

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ ha Ochr. doba Poznámka

Uhorka pleseň uhorková
2 kg 3 nakladačky

7 šalátové

Rajčiak pleseň zemiaková 
2 kg 10 spracovanie

3 priamy konzum

Chmeľ pleseň  chmeľová 2 kg 7

Vinič peronospóra  viniča 2 kg 21

Zemiak pleseň zemiaková 2 kg 7  

Broskyňa kučeravosť 
broskyňových listov  2 kg AT

FUNGICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

14-02-1439

ÚČINNÁ LÁTKA

770 g/kg 

hydroxid meďnatý

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr.
doba Poznámka

Zemiak pleseň zemiaková 4 – 5 kg 7 1

Repa cukrová cerkosporióza 4 – 5 kg 14

Chmeľ pleseň chmeľu 3 – 4 kg 14 1

Cibuľa, pór pleseň cibule 3 – 4 kg 7 1

Zeler septorióza zeleru 3 – 4 kg 7

Fazuľa antraknóza fazule 2 – 4 kg AT struková

Fazuľa antraknóza fazule 2 – 4 kg 7 semenné porasty

Rajčiak pleseň zemiaková, sep to rióza  
rajčiakov, čerň rajčiaková 1,5 – 4 kg 7

Tekvicovitá 
zelenina

bakteriálna škvrnitosť 
pleseň uhorková

3 – 4 kg 3
2,5 – 5 kg 3 1

Uhorka pleseň uhorková 3 – 4 kg 
+ 2 l 3 2(TM) Previcur 

607 SL nakladačky

Uhorka pleseň uhorková 3 – 4 kg 
+ 2 l 7 2(TM) Previcur 

607 SL šalátové
Mrkva, 
petržlen

škvrnitosť listov,  pleseň 
mrkvy,  septorióza petržlenu 3 – 4 kg AT semenné porasty

Rasca cerkosporióza rasce 3 – 4 kg 7

Šalát pleseň šalátová 3 – 4 kg AT semenné porasty

Reďkovka pleseň belostná 3 – 4 kg AT semenné porasty

Špenát hubová škvrnitosť listov 3,5 – 4 kg AT semenné porasty

Jahoda biela škvrnitosť listov, 
fialová škvrnitosť listov 3,5 – 4 kg AT len po zbere

Orech antraknóza listov orecha 3,5 – 4 kg AT škôlky

Vinič peronospóra viniča, 
červená spála 1,5 – 5 kg AT stolové a muš tové 

hrozno

Broskyňa kučeravosť broskyňových 
listov 0,4 % AT tesne pred 

pučaním

Čerešňa, višňa baktériové a hubové 
odumieranie vetiev 0,3 – 0,4 % AT 4

Jabloň spála jadrovín 0,05 – 0,1 % AT 3

Hruška spála jadrovín 0,1 – 0,2 % AT 3

Buk pleseň buková 0,4% AT

Listnaté dreviny škvrnitosť listov 0,4% AT

Topoľ nekrózy kôry, miazgotok 0,4% AT

Smrekovec méria smrekovcová 0,4% AT
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 4 x 

Uhorka 
Prvý postrek aplikujte podľa signalizácie alebo preventívne, ak sú teplotné 
a vlhkostné podmienky priaznivé pre šírenie tejto choroby, najneskôr však hneď pri 
objavení sa prvých príznakov plesne uhorkovej. Potom ošetrujte v 7 – 10 dňových 
intervaloch podľa infekčného tlaku. Aby jednotlivé ošetrenia boli čo najviac účinné, 
je nevyhnutné vykonať postrek tak, aby bola ošetrená aj spodná strana listov. Dávka 
vody je 1000 l/ha.

Rajčiak
Ošetrujte podľa signalizácie alebo preventívne.  Prípravok aplikujte  v 5 – 10 dňo-
vých intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Odporúčaná dávka vody 
je v rozmedzí 600 – 1000 l/ha. 

Chmeľ
Prípravok aplikujte rosením, predovšetkým preventívne (t.j. pred vznikom infekcie) 
v 7 – 14 dňových intervaloch. Dávka vody je 1000 – 2500 l/ha, podľa vzrastu chmeľu 
a infekčného tlaku. 

Vinič
Ošetrujte preventívne alebo podľa signalizácie. Prípravok aplikujte  v 7 – 10 dňových 
intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrek vykonajte rovnomerne 
tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. Prípravok je vhodný aj na posledné 
ošetrenia viniča proti peronospóre. Dávka vody je 400 – 1000 l/ha.

Zemiak
Aplikujte preventívne alebo podľa signalizácie. Ošetrujte v 7 – 10 dňových inter-
valoch, v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrekujte rovnomerne tak, aby 
boli ošetrené aj spodné strany listov. Dávka vody je 500 l/ha

Broskyňa
Prípravok aplikujte na jar v čase od začiatku nalievania pukov (BBCH 01) až do konca 
nalievania pukov (BBCH 51) v dávke vody 1000 l/ha. Použite dostatočné množstvo 
postrekovej kvapaliny, aby boli stromy dokonale ošetrené. V prípade pretrvávania 
priaznivých podmienok na šírenie infekcie (chladné a vlhšie počasie pred kvitnutím) 
postrek opakujte o 7 až 10 dní. 

Neaplikujte, ak sa už objavuje zelená listová plocha, hrozí riziko fytotoxicity! 
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CUKROVÁ REPA

BETANAL® EXPERT

GOLTIX GOLD

BELVEDERE EXTRA 

KONTAKTTWIN®

SYNBETAN D 160 

SYNBETAN P 160

AGRO-ETHOFUMESAT
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HERBICÍD

BETANAL® EXPERT
CHARAKTERISTIKA
Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme emulgovateľného 
kon centrátu pre použitie v cukrovej a kŕmnej repe proti širokému spektru jed
no ročných dvojklíčnolistových burín a niektorým jednoklíčnolistovým burinám 
krát ko po ich vzídení.

NOVÁ FORMULÁCIA
Pri výrobe tohto prípravku bola po  prvýkrát použitá originálna β technológia 
TM, ktorej základom je optimalizácia spojenia nového tekutého nosiča účinných 
látok s  najnovším derivátom modifikovaného rastlinného oleja s  prispôsobením 
vyváženému pomeru účinných látok. Betanal Expert v súčasnosti predstavuje naj-
vyššiu technologickú a ekotoxikologickú úroveň herbicídnej ochrany repy. Nová 
formulácia prináša výrazné zlepšenie najdôležitejších vlastností v  porovnaní so 
štandardnými prípravkami. Je to predovšetkým rýchlosť účinnosti, selektivita, kva-
lita a stabilita postrekového roztoku, pokryvnosť a mnohé ďalšie významné tech-
nologické parametre.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Betanal Expert je selektívny postemergentný herbicíd so širokým spektrom účin-
nosti proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a  niektorým jednoročným 
jednoklíčnolistovým burinám. Dosahuje spoľahlivú účinnosť aj proti obtiažne ni či-
teľným burinám, ako sú napríklad láskavce, mrlíky, lobody a v rastovej fáze klíč nych 
listov ničí aj rumančekovité buriny a horčiaky. Účinnosť jednotlivých účinných látok 
sa vhodne dopĺňa, takže Betanal Expert má výbornú kontaktnú a dobrú reziduálnu 
účinnosť. Účinné látky desmedipham a phenmedipham účinkujú len cez listy a ničia 
vzídené buriny. Ich mechanizmus účinnosti spôsobuje inhibíciu asimilácie.
Ethofumesate pôsobí prostredníctvom listov, a taktiež aj koreňov. Jeho mechaniz-
mus účinnosti spôsobuje inhibíciu bunkového delenia. Herbicídny účinok sa 
pre    javuje v závislosti na pôdnych a klimatických podmienkach v priebehu 4 – 8 
dní po  aplikácii. Citlivé zasiahnuté buriny prestávajú rásť, postupne sa na  nich 
objavujú chlorózy, následne nekrózy a  odumierajú. Vzhľadom k  svojej pôdnej 
účinnosti ničí Betanal Expert aj dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové buriny, ktoré 
vzchádzajú krátkodobo po  jeho aplikácii. Na pôdach obsahujúcich viac ako 5 % 
humusu však pôdny účinok prípravku klesá a na takýchto pôdach účinkuje Betanal 
Expert prevažne kontaktne. Dostatočná teplota a súčasne vysoká vzdušná vlhkosť 

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

02-11-0595

ÚČINNÉ LÁTKY
112 g/l  ethofumesate

91 g/l phenmedipham
71 g/l desmedipham
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bažanka ročná  
drchnička roľ ná  
durman obyčajný (základ prvého páru pravých listov) 
lipkavec obyčajný  
hluchavky  
rumančekovité buriny len v klíčnych listoch  
horčicu roľnú  
kapsičku pastiersku  
kolenec roľný  
konopnicu napuchnutú  
chryzantémovku  
pŕhľavu dvojdomú  
mak vlčí  
mlieče  
peniažtek roľný  
žltnicu maloúborovú  
nezábudku roľnú  
hviezdicu prostrednú  
veroniky  
reďkev ohnicovú  
starček obyčajný   
fialky,   
zemedym lekársky   
a niektoré ďalšie.   

Z jednoklíčnolistových burín ničí v rastovej fáze 1. listu 

moháre,  
cirok alepský (zo semena)  
metličku obyčajnú   
ježatku kuriu  
lipnice   
ovos hluchý   
a psiarku roľnú  

Keď jednoklíčnolistové buriny dosiahnu rastovú fázu 2 pravých listov, je potrebné 
použiť Betanal Expert v  dávke 1,1 – 1,25 l/ha, avšak je už potrebné zohľadniť 
rastovú fázu repy. Na ničenie dvojklíčnolistových burín v rastovej fáze 2 – 4 pravých 
listov je potrebné použiť dávku 1,3 – 1,5 l/ha opäť s ohľadom na rastovú fázu repy.
Rumančekovité buriny, horčiaky a pohánkovec ovíjavý ničí Betanal Expert spoľahli-
vo len v rastovej fáze klíčnych listov. Betanal Expert dosahuje slabú účinnosť proti 
vý mrvu repky, neničí výmrv slnečnice, mrkvovité buriny a trváce buriny. 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Prvé ošetrenie repy cukrovej prípravkom Betanal Expert sa vykonáva bez ohľadu 
na jej rastovú fázu v období, keď sú buriny najcitlivejšie, t.j. v rastovej fáze klíčnych 
listov až základu prvého páru pravých listov. Odporúčaná dávka Betanalu expert je 

podporujú účinnosť phenmediphamu a desmediphamu. Dostatočná pôdna vlh-
kosť priaznivo ovplyvňuje účinnosť ethofumesatu. 

NÁVOD NA POUŽITIE – BETANAL SYSTÉM

Základné zaburinenie:
mrlíky, lobody, láskavce, horčiaky a ru man-
čekovité buriny v klíčnych listoch, lip kavec, 
ježatka, ovos hluchý do 2 listov a pod.

T1 Betanal® Expert (1 l/ha)
T2  Betanal® Expert (1,25 l/ha)
T3  Betanal® Expert (1,5 l/ha)

Pri veľmi silnom výskyte láskavcov je vhod-
né zvýšiť dávku v T3 na 2 l/ha

T2-T3  Betanal® Expert (1,5 – 2,0 l/ha)

Použitie prípravku Betanal Expert v TM kombináciách
Základné zaburinenie + posilnenie účin-
nosti na  ježatku, ovos hluchý a  ďalšie 
jednoročné jednoklíčnolistové buriny

T2-T3 BE (1 – 1,25 – 1,5 l/ha) 
 + graminicíd – nie v dávke 
 proti pýru

Základné zaburinenie + posilnenie účin-
nosti na horčiaky, bažanku, lipkavec
a citlivé jednoročné jednoklíčnolistové
buriny, posilnenie pôdnej účinosti

T1 BE (1 l/ha)
T2 BE (1 – 1,25 l/ha) 
 + Stemat Super (0,1 – 0,2 l/ha)
T3 BE (1 – 1,5 l/ha) 
 + Stemat Super (0,2 – 0,5 l/ha)

Základné zaburinenie + výmrv repky, ru -
man čekovité v pravých listoch a mrk vo vité 
buriny, silná pôdna účinnosť
V  zmesiach s  herbicídmi na  báze metami
tronu sa najskôr do nádrže pridáva metami
tron a potom Betanal Expert

T1 BE (1 l/ha) + Goltix Top (1 l/ha)
T2 BE (1 – 1,25 l/ha) 
 + Goltix Top (1 – 1,5 l/ha)
T3 BE (1 – 1,5 l/ha) 
 + Goltix Top (1 – 2 l/ha)

Základné zaburinenie + výmrv slnečnice
a repky, rumančekovité v pravých listoch
a mrkvovité buriny, horčiaky

Safari 50 WG v  kombinácii s  Betanalom 
Expert aplikujte bez Trendu

T1 BE (1 l/ha) 
 + Safari 50 WG (30 g/ha)
T2 BE (1 – 1,25 l/ha) 
 + Safari 50 WG (30 g/ha)
T3 BE (1 – 1,5 l/ha) 
 + Safari 50 WG (30 g/ha)

Základné zaburinenie + výmrv slnečnice,
rumančekovité buriny v pravých listoch,
mrkvovité buriny, horčiaky, pichliač roľný

T1 BE (1 l/ha) + Lontrel 300 (0,1 l/ha)

T2 BE (1 – 1,25 l/ha) + Lontrel 300 
 (0,15 – 0,2 l/ha)
T3 BE (1 – 1,5 l/ha) + Lontrel 300 
 (0,2 l/ha)

BE = Betanal® expert

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Betanal Expert spoľahlivo ničí v dávke 1 l/ha uvedené dvojklíčnolistové buriny  
v rastovej fáze klíčnych listov až základu prvého páru pravých listov (bez ohľadu 
na rastovú fázu repy): 
láskavce  
lobody  
ľuľok čierny  
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byť aspoň 2 dni. Pri nedodržaní aplikačného termínu, dávkovania alebo pri aplikácii 
pri nevhodných podmienkach môže dôjsť k poškodeniu porastu alebo k zníženiu 
herbicídnej účinnosti.

OPTIMÁLNE PODMIENKY V ČASE APLIKÁCIE
• počas jasných dní so silným slnečným svitom odporúčame vzhľadom k  zvý-

šenému riziku poškodenia repy aplikovať Betanal Expert až v  podvečer, keď 
teplota v poraste nepresahuje 23 °C;

• po silných zrážkach je vhodné ošetrenie odložiť o 1 – 3 dni a ponechať tak repe 
čas pre obnovenie ochrannej voskovej vrstvičky na jej listoch;

• porast musí byť pri ošetrení suchý.

MOŽNOSTI PRE ROZŠÍRENIE SPEKTRA ÚČINNOSTI
• pri zaburinení porastu výmrvom repky a  silnom zaburinení rumančekovitými 

burinami sú vhodnými doplnkovými herbicídmi Goltix Top v dávke 1 – 2 l/ha alebo 
Safari 50 WG v dávke 30 g/ha (v kombinácii s Betanalom expert vždy bez Trendu).

• pri zaburinení mrkvovitými burinami, horčiakmi a výmrvom slnečnice je vhod-
ným doplnkovými herbicídom Safari 50 WG alebo Lontrel 300.

• proti pichliaču a na posilnenie účinku proti rumančekovitým burinám je vhod-
ným partnerom Lontrel 300;

• prípravok Stemat Super (0,08 – 0,2 l/ha pri druhej a 0,2 – 0,4 l/ha pri tretej ap-
likácii) výrazne posilní účinok proti horčiakom v  rastovej fáze 1. páru pravých 
listov, lipkavcu a láskavcom – pre prvú aplikáciu nie je táto kombinácia vhodná;

• proti jednoročným jednoklíčnolistovým burinám je možné ošetrenie kom-
binovať s graminicídmi neobsahujúcimi olej (nie však v dávkach proti pýru);

• prípravky Venzar, Pyramin FL, Cerberus alebo Stemat v  druhej a  najmä 
tretej aplikácii výrazne predlžujú reziduálnu účinnosť ošetrenia proti letnému 
zaburineniu. Tieto kombinácie nie sú vhodné pre prvú aplikáciu. 

MIEŠATEĽNOSŤ
Betanal Expert je miešateľný s väčšinou herbicídov určených pre použitie v repe 
(Ste mat Super, Goltix, Safari 50 WG, Pyramin FL, Cerberus, Lontrel 300, graminicídy 
neobsahujúce olej). Nie je vhodné miešať Betanal Expert so zmáčadlami 
a hnojivami na báze dusičnanu amónneho + močovina (napr. DAM – 390), síranu 
amónneho + močovina alebo s prípravkami obsahujúcimi olej. 

NÁSLEDNÉ A NÁHRADNÉ PLODINY
V prípade, že je potrebné porast repy cukrovej ošetrený Betanalom expert pred-
časne zaorať, je možné ako náhradnú plodinu vysievať opäť repu cukrovú alebo repu 
kŕmnu, hrach, bôb, kukuricu, špenát alebo lucernu. Pred výsevom týchto plo dín 
(s výnimkou repy cukrovej a kŕmnej) je potrebné vykonať orbu do hĺbky 15 – 20 cm.
Po zbere repy je možné pestovať ľubovoľnú plodinu. Riziko vyplývajúce z použitia 
tohto prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely 
prijateľné (Vč 3). Jeho použitie nie je obmedzené v 2. pásme hygienickej ochrany
zdrojov podzemných a povrchových vôd.

1 l/ha. Prvé ošetrenie repy kŕmnej sa vykonáva prevažne vo fáze 2 pravých listov.
Následné ošetrenie sa vykoná podľa aktuálneho rastu novej vlny burín, najskôr však 
za 6 dní po predchádzajúcej aplikácii. Keď buriny dosiahnu veľkosť 2 pravých listov 
a viac, je potrebné zvýšiť dávku Betanalu expert s ohľadom na veľkosť repy na 1,1 – 
1,5 l/ha. Pri aplikácii, keď má repa vytvorené 2 pravé listy by dávka Betanalu expert 
nemala prekročiť 1,25 l/ha, v rastovej fáze repy 4 pravých listov a viac je možné 
použiť dávku 1,5 l/ha. Ďalšie zvyšovanie dávky je už ekonomicky nerentabilné. Po-
čas jednej vegetačnej sezóny by nemala byť prekročená celková dávku prípravku 
Betanal Expert 4,5 l/ha. Po aplikácii Betanalu expert by na porast repy zaburinený 
burinami v optimálnej veľkosti pre ošetrenie nemalo pršať cca 1 hod. Pokiaľ sa 
v  poraste repy vyskytuje prevažné množstvo burín, ktoré už prerástli optimálnu 
rastovú fázu, nemalo by po postreku pršať aspoň 4 hod., aby bol zabezpečený 
dokonalý príjem účinných látok a tým dosiahnutá spoľahlivá účinnosť. 

SELEKTIVITA VOČI REPE 
V  repe cukrovej je možné prípravok Betanal Expert aplikovať aj pri vzchádzaní 
repy a vo fáze klíčnych listov. Dávka prípravku v takomto prípade nesmie prekročiť 
1 l/ha. V  repe kŕmnej sa aplikuje Betanal Expert od  jej 2 pravých listov. Možné 

poškodenie repy (popálenie koncov listov, retardácia rastu), ku ktorému niekedy 
môže prísť pri nepriaznivých podmienkach má len krátkodobý charakter, repa 
počas niekoľkých dní rýchlo regeneruje, pričom to nemá vplyv na úrodu.

Porast repy poškodený chorobami (spála) alebo požerom škodcov, oslabený alebo 
poškodený mrazom, suchom, dlhotrvajúcim intenzívnym slnečným svitom, vetrom 
alebo krupobitím je citlivejší voči prípravku. V  takýchto prípadoch odporúčame 
odložiť aplikáciu, pokiaľ sa porast aspoň čiastočne nezregeneruje.

Pri nepriaznivých klimatických podmienkach po použití preemergentných her bi-
cídov môže dôjsť k ich oneskorenej účinnosti a tým k zvýšeniu citlivosti repy. Táto 
skutočnosť sa zvýrazňuje najmä vtedy, keď je repa v rastovej fáze vzchádzania až 
klíčnych listov. Následné ošetrenie prípravkom Betanal Expert neodporúčame vy-
konávať skôr, ako 6 dní po predchádzajúcej aplikácii tohto herbicídu.

ODSTUP MEDZI APLIKÁCIOU PRÍPRAVKU
Betanal Expert a aplikáciou graminicídu, Lontrelu 300 alebo Safari 50 WG by mal 
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Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Počet aplikácií: 3 delené aplikácie, celková dávka prípravku za vegetáciu nesmie 
presiahnuť 5 l/ha.
Interval medzi aplikáciami: 7 – 14 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
GOLTIX GOLD optimálne použite v slede postrekov v technologickom postupe 
ochrany repy cukrovej a repy kŕmnej proti burinám. 
Pred vzídením repy cukrovej sa uplatňuje pôdny účinok, ktorý poskytuje vysoký 
stupeň účinnosti za vhodných vlahových pomerov pôdy.  
Po vzídení repy cukrovej, resp. pri aplikácii prípravku na vzídené buriny, sa okrem 
pôdneho účinku plne uplatňuje pôsobenie listovou plochou. 
Postemergentne aplikujte GOLTIX GOLD bez ohľadu na rast. štádium repy 
cukrovej a repy kŕmnej – optimálna fáza však je v rozpätí od klíčnych po 9 pravých 
listov repy (BBCH 10 – 19) a buriny v klíčnych listoch (max základ 2. pravého listu.) 
t.j. BBCH 10 – 12. Najlepšie výsledky však dosiahnete pri aplikácii do 1 pravého 
listu burín. Prípravok aplikujte v  intervale min. 7 – 14 dní (v závislosti na teplote 
a zrážkach) a to vždy v skorých rastových štádiách burín.

HERBICÍD

GOLTIX GOLD
CHARAKTERISTIKA 
Postrekový selektívny preemergentný a postemergentný herbicídny prípravok vo 
forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie 
lipnice ročnej a jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a kŕmnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
GOLTIX GOLD obsahuje účinnú látku metamitron v novo vyvinutej a patentovanej 
suspenznej formulácii s  mikromletím účinnej látky. Metamitron je systémový 
selektívny herbicíd, ktorý repa cukrová znáša veľmi dobre. Herbicídny účinok účinnej 
látky metamitron patriacej do chemickej skupiny triazinónov súvisí s  inhibíciou 
fotosyntézy prostredníctvom narušenia elektrónového transportu vo fo tosystéme II 
citlivých burín. Buriny ho prijímajú prevažne koreňmi ale taktiež listami a následne 
je transportovaný akropetálne (v smere od bázy k vrcholu). Buriny sa po aplikácii 
stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za niekoľko dní.  

SPEKTRUM ÚČINKU
Citlivé buriny: konopnica napuchnutá, nevädza poľná, starček obyčajný, pyštek 
roľný, metlička obyčajná, pŕhľava malá, žltnica maloúborová, mrlík biely, peniažtek 
roľný, kapsička pastierska, rumančeky, loboda konáristá, ľuľok čierny, hviezdica 
prostredná, lipnica ročná, hluchavky.  
Stredne citlivé buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), horčica roľná, horčiaky 
(obyčajný, štiavolistý), zemedym lekársky, mak vlčí, reďkev ohnicová, fialka roľná, 
tetucha kozia, mrkva obyčajná. 
Odolné buriny: drchničky, bažanka ročná, veroniky, pohánkovec ovíjavý, ovos hluchý, 
ježatka kuria, moháre, psiarka roľná a trváce buriny (pupenec roľný, pichliač roľný...). 
Prípravok nie je účinný na lipkavec a stavikrvy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochr. 
doba Poz.

Repa 
cukrová, 
repa 
kŕmna

lipnica ročná, 
jednoročné 
dvojklíčnolistové 
buriny  

T1: PRE 2 l T2: POST 1,5 l T3: POST 1,5 l AT DA

T1: POST 1 l T2: POST 2 l T3: POST 2 l AT DA

T1: POST 1,5 l T2: POST 1,5 l T3: POST 2 l AT DA

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-11-1549

ÚČINNÁ LÁTKA

700 g/l metamitron

Goltix 
Gold
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HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

16-11-1732

ÚČINNÉ LÁTKY
200 g/l ethofumesate 

150 g/l  phenmedipham
50 g/l desmedipham

Belvedere
Extra

HERBICÍD

BELVEDERE EXTRA
CHARAKTERISTIKA
Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme 
suspenznej emulzie pre použitie v repe cukrovej a kŕmnej 
proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.  

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok BELVEDERE EXTRA je postemergentný selektívny postrekový herbicíd 
vo forme suspenznej emulzie pre použitie v repe cukrovej a kŕmnej proti širokému 
spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín. Účinné látky phenmedipham 
a  desmedipham sú selektívne kontaktné účinné látky ľahko absorbované pro-
stredníctvom listov a translokované vnútri xylému. Blokujú elektrónový transport 
vo fotosystéme II, čím inhibujú fotosyntézu v  chloroplastoch. Účinné látky 
desmedipham a phemedipham účinkujú len cez listy a ničia už vzídené buriny. 

Ethofumesate je selektívna systémová účinná látka – inhibuje delenie buniek  
a  syntézu tukov vzchádzajúcich burín, limituje formovanie voskovej vrstvičky, čo 
vedie k retardácii rastu meristémov. Ľahko je absorbovaný výhonkami a koreňmi 
vzchádzajúcich burín a následne translokovaný akropetálne do listov. 

Účinnosť jednotlivých účinných látok sa vhodne dopĺňa, takže prípravok  
BELVEDERE EXTRA má kontaktnú a  reziduálnu účinnosť. Dostatočná teplota  
a súčasne vy soká vzdušná vlhkosť podporujú účinnosť phenmediphamu a des me-
diphamu. Dostatočná pôdna vlhkosť priaznivo ovplyvňuje účinnosť ethofumesatu. 

Herbicídny účinok sa prejavuje v závislosti na pôdnych a klimatických podmienkach 
v priebehu 4 – 8 dní po aplikácii. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť, postupne 
sa na nich objavujú chlorózy, následne nekrózy a odumierajú. Vzhľadom k pôdnej 
účinnosti prípravku BELVEDERE EXTRA – ničí aj dvojklíčnolistové buriny, ktoré 
vzchádzajú krátko po jeho aplikácii.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI
Citlivé buriny: 
kapsička pastierska, mrlík hybridný, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, 
bažanka ročná, horčiak štiavolistý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, 
huľavník lekársky, hviezdica prostredná, veronika perzská, veronika brečtanolistá, 



C
U

K
R

O
V

Á
 R

E
PA

8584 PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN 2018

loboda konáristá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely, fialka roľná, 
horčiak obyčajný.  

Stredne citlivé buriny: pŕhľava malá, rumanček kamilkový, zemedym lekársky, 
nezábudka roľná, drchnička roľná, starček obyčajný. 

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, tetucha kozia, parumanček nevoňavý, psiarka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochr. doba Poznámka

Repa cukrová, 
repa kŕmna

jednoročné 
dvojklíčnolistové buriny 

T1: 1,3 l 

90 dní DAT2: 1,3 l 

T3: 1,3 l 

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Max. počet aplikácií v plodine: 3 x do roka. 
Prípravok BELVEDERE EXTRA aplikujte postemergentne v  skorých rastových 
fázach cieľových burín, t.j. v rastovej fáze klíčnych listov až základu druhého páru 
pravých listov (T1-3: BBCH 10 – 12). Prípravok aplikujte v 3 delených dávkach od 
fázy klíčnych listov až do fázy 9. listov repy (BBCH 10 – 19) v intervale 5 – 12 dní  
v závislosti od vlny vzchádzania burín. 

Prípravok aplikujte na zdravé, dobre vyvinuté porasty, ktoré nie sú oslabené 
poveternostnými vplyvmi (mráz, zrážky, krupobitie, silný vietor, sucho, dlhotrvajúci 
intenzívny slnečný svit) ani škodlivými organizmami (spála repy, požer škodcov) –  
v takýchto prípadoch odporúčame aplikovať prípravok až po čiastočnej regenerácii 
porastu. Počas jasných dní so silným slnečným svitom (vzhľadom na zvýšené riziko 
poškodenia repy) aplikujte v podvečer, kedy teplota v poraste repy nepresahuje 
+23°C. 
Aplikujte v čase, keď je povrch listov repy suchý, po silných zrážkach je vhodné 
odložiť ošetrenie o 1 – 3 dni, počas ktorých sa obnoví vosková vrstvička na listoch 
repy.
Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti odporúčame ošetrovať v  čase, keď sa ne-
očakávajú zrážky minimálne 4 – 6 hodín po aplikácii.

HERBICÍD

KONTAKTTWIN®

CHARAKTERISTIKA 
Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na ničenie dvoj
klíč no listových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej a repe kŕmnej. 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
KONTAKTTWIN je selektívny postemergentný herbicíd so širokým spektrom 
účinnosti. Obsahuje dve účinné látky, a  to phenmedipham ktorý pôsobí pro-
stred níctvom listov a ethofumesate ktorý pôsobí prostredníctvom listov a najmä 
prostredníctvom koreňov (je prijímaný klíčiacimi rastlinami, ich listami i koreňmi). 
Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu 
t.j. nie je závislý na druhu pôdy ani pôdnej vlhkosti, pôdna vlhkosť zosilňuje účinok 
ethofumesatu. Herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 5 – 9 dní po postreku. Pri 
viacnásobných aplikáciách (T1-3) a pri vyšších dávkach má reziduálny účinok i na 
jednoročné prosovité trávy pokiaľ sú tieto v klíčnom liste. 

Citlivé buriny: horčica roľná, reďkev ohnicová, mrlík biely, kapsička pastierska, 
peniažtek roľný, loboda konáristá, hviezdica prostredná, starčeky, zemedym 
lekársky, fialka roľná, veroniky, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, pohánkovec 
ovíjavý, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí a ľuľok čierny. 

Menej citlivé buriny: láskavec ohnutý, ježatka kuria, ovos hluchý, psiarka poľná. 

Odolné buriny: výmrv repky a slnečnice, viky, rumančeky a rumany, tetucha kozia; 
trváce buriny ako sú pichliač roľný, pupenec roľný, pýr plazivý. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka Ochr. doba Pozn.

Repa cukrová, 
repa kŕmna 

dvojklíčnolist. buriny, lip-
kavec, láskavce, horčiaky 

2 – 6 l AT  – 

T1-3: 1,5 – 2 l AT DA

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Dávka vody:  100 – 200 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 3 × 2 l/ha alebo 1 × 6 l/ha  

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-11-1523

ÚČINNÉ LÁTKY

94 g/l Ethofumesate 
97 g/l Phenmedipham
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Povolené použitie: každé 3 roky 
Pri jednorazovej aplikácii voľte termín podľa rastovej fázy burín t.j. aplikácia v dol-
nej tretine dávky, keď najmenšia repa má základ pravých listov (BBCH 10 – 11) 
a  láskavce nepresiahnu základ 2. páru pravých listov (BBCH 12). Strednú tretinu 
dávky aplikujte v  štádiu 2 pravých listov repy (BBCH 12) a  láskavce do základu  
3. páru pravých listov (BBCH 14). Pri aplikácii v  hornej tretine dávky musí mať 
repa vyvinuté najmenej 4 listy (BBCH 14) a buriny do 4 – 6 listov (BBCH 14 – 16). 
Delenú aplikáciu (T1-3) možno použiť bez ohľadu na rastové štádium repy vždy 
v dávke 1,5 – 2 l/ha, ale za podmienky, že buriny sú vo vývojovom štádiu klíčnych 

listov. Delené dávky sú selektívnejšie i  efektívnejšie z  hľadiska pestovania repy 
cukrovej, jej citlivosti v sko rých štádiách, ale i z ekologického hľadiska, pretože sa 
herbicídy v rozhodujúcej miere dostávajú na buriny a nie na pôdu. Min. interval 
medzi aplikáciami 7 – 14 dní.  
KONTAKTTWIN aplikujte tak, aby ste dosiahli optimálne pokrytie listovej plochy 
burín. Použitie prípravku je bezpečné pri teplotách do +25°C a pri nižšej intenzite 
slnečného svitu po aplikácii. Nikdy neaplikujte pri extrémne vysokých alebo 
nízkych teplotách. 
V  prípade výskytu tráv na ktoré nepostačuje reziduálny účinok ethofumesate, 
použite v optimálnej rastovej fáze tráv t.j. 2 – 6 listov (BBCH 12 – 16) špecifický 
graminicíd. 

HERBICÍD

SYNBETAN D 160
CHARAKTERISTIKA 
Herbicíd vo forme suspenznej emulzie sa pou ží va pre reguláciu 
jednoročných dvoj klíčno listo vých burín vrátane láskavca 
ohnutého v cu kro vej repe, kŕmnej repe, repe červenej a cvikle.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
Prípravok SYNBETAN D 160 obsahuje účinnú látku desmedipham, ktorá brzdí 
prenos elektrónov pri fotosyntéze. Desmedipham sa používa pri postemergentnej 
aplikácii proti dvojklíčnolistovým burinám v porastoch repy po ich vzídení. Účinkuje 
výlučne cez listy a nie je závislý, za normálnych okolností rastu, od druhu pödy  
a jej vlhkosti. Optimálne účinky dosiahnete, ked‘ sú buriny vo fáze tvorby prvého 
klíčneho listu.

SPEKTRUM ÚČINKU 
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, kapsička pastierska, mrlík figolistý. 
Stredne citlivé buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, 
fialka roľná. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka l/ha Ochr.doba Pozn.

Repa cukrová, 
repa kŕmna, cvikla

Dvojklíčnolistové 
buriny jednoročné

3,0
1,5 x 2

AT
AT DA

MIEŠATEĽNOSŤ
Synbetan D 160 je miešateľný s väčšinou základných herbicídov, určených pre 
pou žitie v  re pe, t.j. prípravky na báze PMP, ethofumesatu, metamitronu, ďalej 
s graminicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami.

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-PD-0553

87 

ÚČINNÁ LÁTKA

160 g/l desmedipham
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HERBICÍD 

SYNBETAN P 160 
CHARAKTERISTIKA 
Selektívny postemergentný herbicíd proti jed no roč ným  
dvojklíčnolistovým buri nám v cu kro vej a kŕmnej repe.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Synbetan P 160 účinkuje kontaktne, účinná látka preniká cez listy vzídených burín 
a in hibuje asimiláciu. Zasiahnuté buriny prestávajú rásť a odumierajú. Dostatočná 
teplota a vzdušná vlhkosť podporujú účinnosť prípravku. Účinok sa prejaví sa pre-
javí za 4 – 8 dní, podľa poveternostných podmienok.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Citlivé buriny: horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, peniažtek roľný, 
hviezdica prostredná. 

Stredne citlivé buriny: hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok čier ny, mak vlčí, 
pohánkovec ovíjavý, veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky. 

Odolné buriny: bažanka ročná, rumančeky, láskavce, pichliač roľ ný, horčiaky, 
výmrv repky, lipkavec obyčajný. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka /ha Kombinačný partner

Repa 
cukrová
Repa 
kŕmna

Dvojklíčnolistové 
bu ri ny a jedno roč né 
trávy, výmrv repky

T1: 2,5 l + (0,2 l)¹ + (30 g)2
T2: (0,3 l)¹ + (30 g)2
T3: (0,4 l)1 + (30 g)2

(TM)1 Ethofol 500 SC
(TM)2 Safari 500 WG DA

Dvojklíčnolistové 
buriny a jedno ročné 
trávy

T1: 2,5 l + (0,2 l)¹
T2: 2,0 l + (0,2 l)¹
T3: 2,0 l + (0,4 l)¹

(TM)1 Ethofol 500 SC

T1: 2,5 l + (0,2 l)¹ 
T2: (0,2 l)¹ + (1,0 l)2
T3: (0,4 l)¹ + (1,0 l)2

(TM)1 Ethofol 500 SC
(TM)2 Targa Super 5 EC DA

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

14-PD-0551

ÚČINNÁ LÁTKA

160 g/l phenmediphan
HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 

ÚKSÚP

15-PD-0594

ÚČINNÁ LÁTKA

500 g/l ethofumesate

HERBICÍD 

AGRO-ETHOFUMESAT
CHARAKTERISTIKA 
Selektívny herbicíd s kontaktným a pôdnym účinkom vo forme 
kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený  
na ničenie dvojklíčno listo vých burín a jednoročných tráv v repe cukrovej,  
repe kŕmnej, cvikle a mangolde.  

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
AGROETHOFUMESAT je selektívne pôsobiaci herbicíd s dlhodobým rezi duálnym 
pôdnym účinkom, ktorý je závislý na dostatočnej pôdnej vlh kosti a  kontaktným 
(listovým) účinkom. V kombináciách sa práve preto plne využíva táto reziduálna 
účinnosť, najmä v boji proti neskoro vzchádzajúcim burinám (prípadne proti let-
nému zaburineniu). 

SPEKTRUM ÚČINKU 
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, drchnička roľná, bažanka ročná, kolenec roľný, 
stavikrv vtáčí, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, horčiaky, fialky, ľuľok 
čierny.
V štádiu klíčneho listu ničí aj jednoročné trávy, ako sú: metlička obyčajná, psiarka 
roľná, ovos hluchý, proso siate, prstovka krvavá

Stredne citlivé buriny: láskavce, veroniky, mak vlčí, durman obyčajný, mrlíl biely, 
ježatka kuria, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, nevädza poľná, loboda 
konáristá, horčica roľná

Odolné buriny: rumany, rumančeky, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hluchavka 
purpurová, pichliač, pýr plazivý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý organizmus Dávka /ha Ochr.
doba Poznámka

Repa cukrová, 
repa kfmna, 
cvikla a mangold  

dvojklíčnolistové buriny 
a jednoročné trávy 

21 
T1 : 0,61 + (21)1 
T2 : 0,6 I+ (21)1

AT (TM)1 
CORZAL
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SPÔSOB POUŽITIA
Dávka vody: 200 1.ha-1

AGRO-ETHOFUMESAT môže byt‘ použitý pre alebo postermergentne v  repe 
cukrovej, repe kŕmnej, cvikle a mangodle (aj semenné porasty). 
AGRO-ETHOFUMESA T môže byf použitý na ľahkých pôdach s obsahom organickej 
hmoty do 5%. Na stredných pôdach môže byť znížená perzistencia a reziduálny 
účinok a/alebo účinok na uvedené citlivé buriny môže byt‘ nižší. 
I. Premergentná aplikácia – Prípravok AGRO-ETHOFUMESAT aplikujte najneskôr 
do 3 dni po výseve plodiny pred vzídením burín v dávke 2 l/ha .
Maximálny počet aplikácií: IX za vegtáciu.
2. Postemergentná aplikácia – tam kde nebol preemergentne aplikovaný prí-
pravok na báze ethofumesate, môžete použit‘ AGRO-ETHOFUMESA T. Prvú ap-
likáciu (T1) urobte v rastovom štádiu 4 pravých listov plodiny (BBCH 14) a 2. ap li-
káciu (T2) 15 dni po prvej. Dvojklíčnolistové buriny by mali byt‘ v rastovom štádiu 
klíčnych listov až I. pár pravých listov (BBCH 10 – 12) a távy v štádiu klíčnych listov 
(BBCH I 0).
Pre rozšírenie spektra účinnosti možno AGRO-ETHOFUMESAT kombinovat‘  
s príp ravkom CORZAL (účinná látka phenmedipham) tak ako je to uvedené v po-
vo lenom rozsahu prípravku. Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie 
prekročit‘ 1 kg za 3 roky na tom istom poli. 

POKYNY PRE APLIKÁCIU
AGROETHOFUMESAT sa v repe používa postemergentne, najlepšie spolu s prí-
davkami doplňujúcimi účinnosť ako napr. phenmedipham, desmedipham, meta-
mitron, clopyralid a  iné. Optimálnou metódou je použitie prípravku opakovane 
v nízkych dávkach vždy, keď vzchádza nová vlna burín a táto je v štádiu klíčnych listov 
až v pr vom páre pravých listov. To znamená v dobe, keď sú buriny najcitlivejšie. 
Ošetrenie sa opakuje pri vzchádzaní následnej vlny burín, takže v  závislosti na 
poveternostných podmienkach spravidla po 5 – 14 dňoch. 
Dávkujte podľa vyspelosti burín, 0,2, 0,3 alebo 0,4 l/ha prípravku 1 – 3 krát za 
vegetáciu ako doplnok iných účinných látok resp. v kombinácii s inými účinnými 
látkami.
Dávku 0,2 l/ha prípravku AGRO-ETHOFUMESAT možno použiť bez ohľadu na 
vývojové štá dium repy, pri dávke 0,4 l/ha by repa mala mať prvý pár pravých listov. 
Repu neošetrujte pri teplotách 25°C – merané vo výške 5 m nad povrchom pôdy 
na slnku. V  prípade vyšších teplôt a  silnejšej intenzity slnečného svitu cez deň 
nezačínajte postrek dopoludnia, ale až večer (po 18:00 hod.), keď slnečný svit 
a teplota nad povrchom pôdy klesne. Doporučená dávka vody je 150 – 200 l/ha.

BALÍČKY  
DO CUKROVEJ REPY

balíček na 30 ha

BETANAL EXPERT  30 lt

GOLTIX GOLD 30 lt

Borosan Forte  60 lt

balíček na 10 ha

BETANAL MAXXPRO  15 lt

GOLTIX GOLD  10 lt

Borosan Forte    20 lt

balíček na 10 ha

GOLTIX GOLD 10 lt

KONTAKTTWIN  20 lt
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LESNÍCTVO
BOVERIL 
GARLON® NEW
CERVACOL EXTRA®

PELLACOL® 
MORSUVIN®

NEOPONIT L
AVERSOL
STOPKUS
WAM EXTRA
PHEROPRAX® A
CHALCOPRAX® A
TRINET® P
STORANET®

SCOLYCID C
ŠTRBINOVÝ LAPAČ
KONIFERT EXTRA



LE
SN

ÍC
TV

O

9594 PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN 2018

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

12-11-1304

ÚČINNÉ LÁTKY

20 g/l fluroxypyr
60 g/l triclopyr  

INSEKTICÍD

BOVERIL
CHARAKTERISTIKA
Biologický insekticídny prípravok vo forme vodorozpustných 
granúl, určený na ochranu lesa proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus).

POUŽITIE V PLODINÁCH
smrek

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka prípravku  je entomopatogénna huba Beauveria bassiana, ktorá  
napáda a  ničí Ips typographus (imága a  larvy) rastlinných kultúr ako je smrek.  
Beauveria bassiana účinne funguje pri teplote 12 – 26°C a relatívnej vlhkosti 60 
– 70%. B. bassiana sa sama nepresadí, pretože k  vzniku nákazy je nutná určitá 
prahová dávka huby, zodpovedajúca niekoľko sto spóram, preto sa doporučuje 
aplikáciu opakovať.   

NÁVOD NA POUŽITIE
Pri aplikácii prípravku do feromónových lapačov nasypať 4g (1 kávová lyžička) na 
1 lapač na 7 – 10 dní. Po tomto čase korýtko lapača mechanicky očistiť a poprášiť 
dno lapača ďalšou dávkou prípravku.

Plodina Účel použitia Dávka
Koncentrácia

Ochr. 
doba

Ochr. pomôcky 
Poznámka

Smrek Lykožrút smrekový 4 g/ feromónový lapač AT  podľa návodu

Smrek Lykožrút smrekový 100 g/20 litrov vody/10 m3 
(lapák) AT podľa návodu

DOPORUČENÁ DÁVKA
Umiestnenie BoVeril do feromónových lapačov pred vyrojením imág Ips typo gra-
phus. 
V množstve 4g/lapač (1 kávová lyžička) na 7-10 dní. 
Postrek na ležiaci strom (lapák).v množstve 100 g/20 litrov vody/10 m3.
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HERBICÍD

GARLON® NEW
CHARAKTERISTIKA
Postrekový herbicíd vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu, ktorý je 
ur čený na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám a ne žia
ducim náletovým drevinám na lúkach, trávnikoch, poľnohospodárskej pôde, 
nepoľnohospodárskej pôde, vo výsadbách vianočných stromčekov (smrek, jed
ľa).

POUŽITIE V PLODINÁCH
lúky, trávniky, poľnohospodárska pôda, nepoľnohospodárska pôda, výsadba via-
nočných stromčekov (smrek, jedľa).

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
GARLON* NEW je širokospektrálny systémový herbicíd, ktorý bezprostredne 
po aplikácii preniká do rastlín cez listy, byle a kôru drevín. Účinné látky sú rýchlo 
translokované. Účinok prípravku na buriny a dreviny je badateľný už po niekoľkých 
hodinách po aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. 
doba Poznámka

Trávnaté porasty, 
lúky 

dvojklíčnolistové 
buriny, náletové 
dreviny a kríky

2 – 3 % AT lokálna aplikácia

Poľnohospo dárska 
pôda 

dvojklíčnolistové 
buriny, náletové 
dreviny a kríky

8 l AT plošná aplikácia

2 – 3 % AT lokálna aplikácia

Vianočné 
stromčeky

dvojklíčnolistové 
buriny, náletové 
dreviny a kríky

8 l AT plošná aplikácia smrek, 
jedľa

2 – 3 % AT lokálna aplikácia 
smrek, jedľa

Nepoľnoho spo
dárska pô da  
a nelesné pozemky

dvojklíčnolistové 
buriny, náletové 
dreviny a kríky

2 – 3 l AT nádvoria a zastavané 
plochy, ostatné plochy

HERBICÍD ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

12-11-1304

ÚČINNÉ LÁTKY

20 g/l Fluroxypyr
60 g/l Triclopyr  

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
BoVeril funguje spoľahlivo proti Ips typographus pri dodržaní zásad:
– Riadená a opakovaná aplikácia (rozmiestnenie) na každú generáciu
– Dôležitá je presná aplikácia (správny termín)
– Vysoký počet spór
– Dostatok vlhkosti v prostredí (je dané, už mikrokapsuláciou)
– Možnosť pretrvávanie huby pod kôrou  (z už skoršie infikovaných I. typographus 

ďalšie roky)
– Infekcia pokračujúca cez prezimovanie I. typographus. 
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REPELENT

CERVACOL EXTRA®

CHARAKTERISTIKA
Repelentný prípravok na ochranu listnatých a ihličnatých lesných drevín pred 
zim ným obhryzom vo forme pastovitej disperzie.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok odpudzuje zver svojim pachom, farebným lesklým povrchom natretých 
častí konárikov a  tiež mechanicky prítomnou minerálnou zložkou, ktorá škrípe 
medzi zubami. Prípravok nie je fytotoxický a nezabraňuje prerastaniu púčikov na jar.

POUŽITIE V PLODINÁCH
ihličnaté a listnaté dreviny

POVOLENÝ ROZSAH PRÍPRAVKU

Plodina Škodlivý organizmus Aplikačná dávka Ochr. doba 

Ihličnaté a listnaté 
dreviny zimný obhryz zverou 2 – 4 kg/1000 sadeníc AT

SPÔSOB POUŽITIA
Prípravok nanášajte v nezriedenom stave na suchý, alebo vlhký podklad do 0°C, 
v závislosti od druhu dreviny, jej vzrastu a veľkosti ošetreného povrchu. Prekrytie 
púčikov prípravkom nespôsobuje žiadnu fytotoxicitu a nezabraňuje ich prerastaniu 
na  jar. Pre zver nie je návykový! Svetlomodrá farba uľahčuje kontrolu vykonanej 
práce.
Pred použitím PE vrecko mierne v  rukách prehmatajte a  po  rozrezaní prelejte 
do pripraveného vedra. Nanášajte pomocou rukavíc, alebo chrbtového dávkovača 
s vývodom hadice do pripevnenej rukavice, alebo rukavicou priamo z plátennej 
aplikačnej tašky. Možnosť priamej aplikácie z PE vrecka umiestneného v špeciálnej 
plátennej taške.
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších pria
mych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na  rastliny alebo 
rastlinné produkty: nie sú známe.

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

13-09-1369

ÚČINNÁ LÁTKA

251 g/kg kremenný piesok

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Pri cielenej aplikácii na citlivé buriny, kry a dreviny odporúčame aplikovať v čase 
intenzívneho rastu. V  prípade krov a  drevín ešte pred zdrevnatením výhonkov.  
V prípade veľkých bylín (boľševník) odporúčame aj z praktických dôvodov aplikovať 
prípravok v skorých rastových fázach. Pri výške buriny do 1 m.

Na trávnatých porastoch a lúkach postrekujte v období, keď sú buriny a dreviny 
v období silného rastu t.j. na jar. Výhonky a konáre vyššie než 1 meter nad zemou 
musia byť pred postrekom odrezané (najvhodnejšie v období vegetačného po ko-
ja). Najlepšia účinnosť sa dosahuje v čase intenzívneho rastu aplikáciou na listovú 
plochu. Na jeseň je možné účinne ničiť ostružiny, pŕhľavy. Trávnaté porasty a lúky 
neošetrujte v období kvitnutia burín. Aplikujte lokálne 2 – 3%-ný roztok t.j. 2 – 3 l 
prípravku na 100 litrov vody. Lokálnou aplikáciou sme byť ošetrených maximálne 
25% celkovej plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku.

Na poľnohospodárskej pôde aplikujte prípravok 2 – 3 mesiace pred výsevom 
trávového osiva v čase aktívneho rastu burín a drevín. Výhonky a konáre vyššie než 
1 meter nad zemou musia byť odrezané a neskôr spracované. V prípade plošného 
ošetrenia aplikujte dávku 8 l/ha GARLON NEW. V  prípade lokálnej aplikácie 
použite 2 – 3%-ný roztok t.j. 2 – 3 l prípravku na 100 litrov vody. Takto smie byť 
ošetrených maximálne 25% celkovej plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 
litrov postreku.

Na ochranu vianočných stromčekov (smrek, jedľa) použite dávku prípravku  
8 l/ha s  200 – 500 l vody aplikáciou cez vrcholky stromov. V  prípade lokálnej 
aplikácie použite 2 – 3%-ný roztok t.j. 2 – 3 l prípravku na 100 litrov vody. V prípade 
lokálnej aplikácie smie byť touto aplikáciou ošetrených maximálne 25% celkovej 
plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku. V  čase aplikácie 
musia byť buriny v plnom raste.

Na nepoľnohospodárskej pôde a nelesných pozemkoch na ničenie dvojklíčno-
listových rastlín, drevín, kríkov ošetrujte 2 – 3 mesiace pred plánovaným výsevom 
tráv. Výhonky a konáre vyššie než 1 meter nad zemou musia byť odrezané a neskôr 
spracované. V prípade lokálnej aplikácie použite 2 – 3 l prípravku na 100 litrov vody 
(2 – 3%-ný roztok). Takto smie byť ošetrených maximálne 25% celkovej plochy pri 
celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku.
V prípade natierania rezných plôch, ošetrujte 2 týždne po odrezaní konárov alebo 
kmienkov. Použite 30% roztok. Tento roztok aplikujte pomocou štetca na 1 m2 
reznej plochy (14 konárov či kmienkov s obvodom 30 cm).
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 Pri postreku narieďte vodou v pomere dva diely prípravku a jeden diel vody 
a  nastriekajte chrbtovým postrekovačom s  kužeľovou dýzou s  priemerom 
3 mm na kmene stromov až do výšky 2,5 m. Na 1 ha lesa je potrebné takto 
ošetriť cca 300 – 400 stromov.  

 Postrek 1 kmeňa trvá približne 1 minútu pracovného času. 

Na hojenie rán a uzatváranie rán:      
 Aplikácia náterom: 
 Poškodené miesta (po ťažbe, po približovaní, po lúpaní kôry zverou) ošetrite 

čo najskôr po poranení. Na ošetrenie poraneného miesta použite neriedený 
prípravok. Aby bolo možné vykonať náter štetcom, odporúčame riedenie 
vodou v pomere max. 1:1. Povlak PELLACOL-u zastavuje vysychanie a pras-
kanie dreva, bráni hubovej infekcii, živica pritom prúdi cez náter. 

Ochrana proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis L.) 
 Aplikácia náterom: 
 Kmienky sadeníc potrite neriedeným prípravkom. V  lokalitách s  menším 

výskytom škodcu je možné použiť i riedený prípravok vodou v pomere 1:1 
(čiastočné zníženie účinku). 

 Aplikácia prípravku PELLACOL je možná pri teplotách do bodu mrazu –  po 
zaschnutí nehrozí jeho olupovanie alebo  opadávanie. Aplikujte iba na suchý 
povrch. Do zaschnutia prípravku by nemalo pršať.  

Maximálny počet aplikácií je 1 x za rok.

REPELENT

PELLACOL®

CHARAKTERISTIKA
Repelentný prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre rie
de nie vodou na ochranu a ošetrovanie rán ihličnatých a listnatých drevín spô so
bených zverou a ťažbou.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka thiram inhibuje klíčenie spór a rast mycélia vo vnútri rastlinných pletív.
Prípravok má repelentný a fungicídny účinok. Jeho pôsobenie na kmeňoch trvá až  
7 rokov, pričom zabraňuje prieniku drevokazných húb cez poškodené pletivá.

POUŽITIE V PLODINÁCH
ihličnaté a listnaté dreviny

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka Ochr. 
doba Poznámka

Ihličnaté 
a listnaté 
dreviny

letný ohryz zverou 2 – 4 l/1000 sadeníc AT 1

ohryz a lúpanie kôry 30 – 50 l/100 kmeňov AT 2

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

1. PROTI LETNÉMU OHRYZU ZVEROU
Aplikácia postrekom:
Prípravok zrieďte vodou v pomere 1:1. Ošetrujte v máji až júli výlučne postrekom 

na terminálové alebo aj bočné výhonky.
 Aplikácia prípravku PELLACOL je možná pri teplotách do bodu mrazu – po 

zaschnutí nehrozí jeho olupovanie alebo opadávanie. Aplikujte iba na suchý 
povrch. Do zaschnutia prípravku by nemalo pršať.

2. PROTI OHRYZU A LÚPANIU KÔRY
2.1 Aplikácia náterom: bez riedenia
2.2 Aplikácia postrekom:

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

0015

ÚČINNÁ LÁTKA

120 g/l Thiram
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REPELENT

NEOPONIT L
CHARAKTERISTIKA
Repelentný prípravok vo forme pasty na ochranu lesných kultúr a škôlok proti 
ohrýzaniu zverou (jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný).

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Repelentný prípravok proti zimnému ohrýzaniu zverou (jeleň, srnec, zajac). Ob-
sahuje mechanickú zložku – mletý vápenec, ktorý spôsobuje nepríjemný hmatový 
vnem zveri pri konzumácii a  prežúvaní potravy. Nanáša sa na výhonky sadeníc 
a vytvára ochrannú vrstvu. 

POUŽITIE V PLODINÁCH
lesné kultúry, lesné škôlky

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý organizmus Aplikačná dávka prí
pravku v kg.ha1

Ochr. 
doba Poznámka

Lesné 
kultúry, 
lesné škôlky

jeleň lesný (Cervus 
elaphus) 

60 kg.ha-1 pri 5000 ks 
sadeníc/ha aplikácia 

september 
– november 
na vyzreté 
výhonky

srnec lesný (Capreolus 
capreolus L.)

120 kg.ha-1 pri 10000 ks 
sadeníc/ha

zajac poľný (Lepus 
europaeus L.)

10 – 12 kg / 1000 ks 
sadeníc

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

10-09-1135

ÚČINNÁ LÁTKA

vápenec 750 g/kg 

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

14-PD-0542-VP

ÚČINNÉ LÁTKY
260 g/kg kremenný piesok

100 g/kg tallový olej, 
40 g/kg zvyšky z destilácie tuku

REPELENT

MORSUVIN®

CHARAKTERISTIKA
Repelentný prípravok vo forme náterovej hmoty pastovej konzistencie na och
ra nu lesných kultúr proti ohryzu zverou v dobe vegetačného pokoja.

POUŽITIE V PLODINÁCH
lesné kultúry

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
MORSUVIN® je prípravok s 3 účinnými látkami. Kremenný piesok je mechanické 
repelentné činidlo a plnivo. Tallový olej je pachové a chuťové repelentné činidlo 
aj lepové činidlo.  Zvyšky z destilácie tuku sú pachovým a chuťovým repeplentným 
činidlom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka na tisíc 
sadeníc

Ochranná 
doba Poznámka

Lesné kultúry ohryz zverou
4 – 5 kg nestanovuje 

sa
do 2 rokov veku 
ná ter riediť vodou 20:1

5 – 6 kg nestanovuje 
sa

staršie ako 2 roky 
náter riediť vodou 20:1

POKYNY PRE APLIKÁCIU
MORSUVIN® je určený na ochranu listnatých a  ihličnatých drevín proti zimnému 
ohryzu zverou. Ihličnaté dreviny sa ošetrujú po  úplnom zdrevnatení výhonov, 
listnaté dreviny po  zožltnutí alebo opadnutí listov. Ošetrenie sa robí náterom. 
Na spotrebu má vplyv veľkosť ošetrovaných sadeníc. Prípravok je možné použiť 
aj na  vlhké sadenice a  pracovať s  ním pri teplote nad +2°C. Aplikáciu nie je 
možné vykonávať pri teplotách nižších ako +2°C a na namrznutom povrchu drevín. 
Po ošetrení musí prípravok aspoň čiastočne zaschnúť, aby nebol splavený dažďom. 
Správne aplikovaný prípravok zaisťuje ochranu proti ohryzu zverou 6 – 7 mesiacov. 
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APLIKAČNÁ DÁVKA VODY: PRI APLIKÁCII NÁTEROM PRÍPRAVOK NERIEĎTE.
Pri aplikácii postrekom:  
Pri zimnej aplikácii zrieďte s vodou v pomere 5:1 (prípravok : voda) 
Pri letnej aplikácii zrieďte s vodou v pomere 2:1 (prípravok : voda) 

ODPORÚČANÝ TERMÍN APLIKÁCIE
september až november (zimné ohrýzanie) marec až máj, v dobe rastu výhonov 
(letné ohrýzanie).
• Možno ním chrániť aj vlhké (nie mokré) sadenice, musí však aspoň čiastočne  

zaschnúť, aby nebol splavený dažďom,
• správne aplikovaný prípravok znižuje nebezpečenstvo ohrýzania zverou po 

dobu celého vegetačného obdobia,
• pred použitím AVERSOL dôkladne rozmiešajte,
• sadenice ihličnanov a listnáčov natierajte gumovou rukavicou, špeciálnymi ke-

fami s dlhými rukoväťami alebo širokými plochými štetcami a latkami na pri drža-
nie sadeníc.

REPELENT

AVERSOL
CHARAKTERISTIKA
AVERSOL je pastovitá zmes žltosivej (hnedej) farby charakteristického zápachu. 
Je miešateľný s vodou, po zaschnutí je však už vo vode nerozpustný. AVERSOL 
obsahuje repelentnú látku, je veľmi trvanlivý, neškodný ihličnanom i listnáčom. 
Môže byť použitý ako na zimnú, tak i na letnú ochranu sadeníc. Nepoškodzuje 
ani mladé výhonky. 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
Prípravok AVERSOL pôsobí ako repelent proti zimnému a letnému ohrýzaniu zverou 
a ohrýzaniu krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami. Účinnosť prípravku sa zakladá 
na odpudivom chuťovom účinku (horká chuť), čiastočne pachovom repelentnom 
účinku účinnej látky thiram, čiastočne odpudivo pôsobiacom zafarbením prípravku 
(žltosivá až biela, hnedá farba) a čiastočne zábranovým účinkom zaschnutej vrstvy  
prípravku na ošetrených ihličnatých a listnatých drevinách. Má tixotropné vlastnosti, 
ktoré čiastočne znižujú jeho schopnosť stiecť dolu. Pomerne rýchlo zasychá. Dá 
sa aplikovať pri teplote nad bodom mrazu, bez následkov odlupovania alebo 
sprášenia ochranného filmu.

POUŽITIE V PLODINÁCH
lesné a okrasné dreviny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochran-
ná doba Pozn.

Lesné dreviny,         
okrasné dreviny

letné a zimné ohrýzanie 
zverou, ohrýzanie krčkov 
sadeníc škodlivými 
hlodavcami

3 – 5  kg / 1000 
ks sadeníc AT Náter

4 – 6  kg / 1000 
ks sadeníc AT Postrek

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dávku prípravku v rámci uvedeného rozpätia volíme podľa intenzity predpokladaného 
výskytu. Je vhodné po 3 – 5 ročnom období nepretržitého používania prípravku na 
rovnakej lokalite zameniť za iný prípravok s inou účinnou látkou. 
Najvyšší počet aplikácií: 2 x za vegetáciu  

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

10-09-1114

ÚČINNÁ LÁTKA

37,5 g/kg  Thiram  
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• správne aplikovaný prípravok znižuje nebezpečenstvo ohrýzania zverou po 
dobu celého vegetačného obdobia,

• pred použitím STOPKUS dôkladne rozmiešajte,
• na náter sadeníc nerieďte, sadenice drevín natierajte gumovou rukavicou, 

špeciálnymi kefami s dlhými rukoväťami alebo širokými plochými štetci a latkami 
na pridržanie sadeníc,

• na zimnú ochranu postrekom zrieďte vodou v pomere 2 až 3 diely STOPKUSu 
na 1 diel vody, na letnú ochranu zrieďte vodou v pomere 2 až 1 diel STOPKUSu 
na 1 diel vody,

• ošetrite maximálne 2x za vegetáciu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
• pri riedení sa príslušné množstvo vody prilieva za stáleho miešania do vopred 

rozmiešaného prípravku
• na postrek sú vhodné ručné chrbtové postrekovače s membránovým čerpadlom 

a s vírivou tryskou,
• pri plnení  je treba zriedený prípravok precediť cez sito postrekovača.

REPELENT

STOPKUS
CHARAKTERISTIKA
Repelentný prípravok na letnú a zimnú ochranu lesných a okrasných drevín proti 
ohrýzaniu lesnou zverou a ohrýzaniu krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
Prípravok STOPKUS pôsobí ako repelent proti zimnému a letnému ohrýzaniu zverou 
a ohrýzaniu krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami. Účinnosť prípravku sa zakladá 
na odpudivom chuťovom účinku (horká chuť), čiastočne pachovom repelentnom 
účinku účinnej látky thiram, čiastočne odpudivo pôsobiacom zafarbením prípravku 
Stopkus (žltosivá až svetlo modrá farba) a  čiastočne zábranovým účinkom 
zaschnutej vrstvy  prípravku na ošetrených lesných a okrasných drevinách.

POUŽITIE V PLODINÁCH
lesné a okrasné dreviny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochran-
ná doba Pozn.

Lesné dreviny,         
okrasné dreviny

ohrýzanie lesnou zverou, 
ohrýzanie krčkov sadeníc 
škodlivými hlodavcami

2 – 5 kg / 
1000 ks sadeníc AT Náter

3 – 7,5 kg / 
1000 ks sadeníc AT Postrek

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Ochrana lesných a okrasných drevín proti ohrýzaniu zverou a poškodeniu krčkov 
sadeníc hlodavcami. 
Na postrek a  náter vrcholových výhonov sadeníc. Má tixotropné vlastnosti, kto-
ré čiastočne znižujú jeho schopnosť tiecť dolu. Pomerne rýchlo zasychá. Dá sa 
aplikovať pri teplote nad bodom mrazu, bez následkov odlupovania alebo sprášenia 
ochranného filmu.
• možno ním chrániť aj vlhké (nie mokré) sadenice, musí však aspoň čiastočne 

zaschnúť, aby nebol spláchnutý dažďom,

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

10-09-1113

ÚČINNÁ LÁTKA

98 g/kg  Thiram  
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WAM EXTRA je určený na okamžité použitie, bez akejkoľvek prípravy. Aplikuje sa 
pokiaľ možno za suchého počasia, prípravok však možno aplikovať aj za chladného 
počasia (až do + /- 0°C ), resp. na mokré rastliny. V priebehu zimy preto nie je nutné 
aplikáciu opakovať. Neaplikuje sa za dažďa alebo mrazu, pretože musí na rastlinách 
aspoň čiastočne zaschnúť. Mráz a dážď môžu čerstvý náter poškodiť. Po zaschnutí 
je WAM EXTRA proti klimatickým vplyvom odolný. U listnatých drevín sa nanáša na 
celý povrch mladého kmeňa silnejšia vrstva prípravku. Ani silná vrstva náteru nebráni 
pučaniu. U ihličnatých drevín sa nanáša na chránenú časť rastliny (predovšetkým na 
terminálny výhonok) silná vrstva prípravku zdola nahor. Dôležitá je pritom úplná 
ochrana terminálneho výhonku tenkou ochrannou vrstvou, ktorá prenikne ku kôre 
nachádzajúcej sa pod ihlicami. Na aplikáciu je možné použiť bežné pomôcky ako 
valček, okrúhly alebo plochý štetec, rukavice a pod.

REPELENT ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-09-1627

ÚČINNÁ LÁTKA

300 g/kg kremenný piesok

REPELENT

WAM EXTRA         
CHARAKTERISTIKA
WAM EXTRA je repelentný prípravok vo forme náterovej hmoty 
pastovej konzistencie na aplikáciu bez riedenia proti jesennému 
a zimnému obhryzovaniu lesných listnatých a ihličnatých drevín v čase 
vegetačného pokoja vysokou zverou, srnčou, jeleňou 
i danieľou, zajacmi a králikmi.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
Repeletný prípravok WAM EXTRA je pastovitá zmes s charakteristickým zápachom. 
Účinnou látkou je kremenný piesok a  prísadou sú minerálne látky, ktoré po 
zaschnutí na listoch a konároch vytvárajú hrubozrnnú, poréznu ochrannú vrstvu. 
WAM EXTRA vytvára po aplikácii na povrchu ihlíc, kôry a  listov dobre priľnavý, 
gélovitý, porézny povlak. Nenápadný ružovočervený povlak je trvalo odolný voči 
poveternostným vplyvom a  zaručuje ochranný účinok 6 – 7 mesiacov. Pridaním 
substancie brániacej prežúvaniu sa dosiahne vysoký stupeň ochrany a aj pri dlho-
ročnom používaní je rezistencia na tento prípravok v podstate vylúčená.

POUŽITIE V PLODINÁCH
lesné dreviny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochr. 
doba Pozn.

Ihličnaté 
a listnaté 
dreviny 

jesenný a zimný 
obhryz zverou  

2,5 – 3,5 kg /1000 ks sadeníc AT 1) 

3 – 4 kg / 1000 ks sadeníc AT 2) 

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Prípravok aplikujte maximálne 1x za sezónu. 
Repelent WAM EXTRA aplikujte na jeseň alebo v zime jedným z dvoch spôsobov:

1) pomocou dvojicou kief alebo špeciálnymi kliešťami na aplikáciu ochranných 
prípravkov na terminálne výhonky v dávke 2,5 – 3,5 kg/1000 rastlín

2) pomocou gumových rukavíc v dávke 3 – 4 kg/1000 rastlín.
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FEROMÓNOVÝ ODPARNÍK

PHEROPRAX® A
CHARAKTERISTIKA 
Feromónové vábidlo lákajúce lykožrúta smrekového (Ips typographus) s od
par níkom ampulkového tvaru umožňujúceho vizuálnu kontrolu množstva 
účinnej látky.

POUŽITIE
smrek

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Feromónový odparník PHEROPRAX® A  obsahuje kombináciu biologických fe-
ro  mónov (tzv. agregačné feromóny) lákajúcu lykožrúta smrekového. Feromóny 
sú uzatvorené v odparníku ampulkového tvaru z umelej hmoty, ktorá umožňuje 
vizuálnu kontrolu množstva účinnej látky.
Tento odparník je vložený do alumíniového sáčku. Odparník zo sáčku vyberte až 
na stanovišti tesne pred jeho vložením do lapača.

Pozvoľne a v odmeranom množstve prenikajú feromóny stenou ampulky v zá vis-
losti na teplote (čím je teplota vyššia, tým viac látky sa uvoľní). Tak je zaručené, 
že aj pri vysokej aktivite rojenia (závislej na teplote ovzdušia) sa uvoľní relatívne 
veľké množstvo feromónov. Uvoľnené feromóny signalizujú (simulujú) rojacemu 
sa podkôrnemu hmyzu prítomnosť vhodného materiálu ku kladeniu vajíčok 
a jedincov schopných párenia.
PHEROPRAX® A je biotechnický prípravok pre použitie pre ochranu lesa metódou 
hromadného odchytu a  na monitorovanie výskytu lykožrúta smrekového.

Doba účinku cca  10 – 12 týždňov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka Ochr. doba Poznámka

Smrek lykožrút smrekový 1 ks/lapač AT podľa návodu

  

FEROMÓNOVÝ 
ODPARNÍK

ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

07-20-0921

ÚČINNÉ LÁTKY

S cisverbenol 3,56% 
S ipsendiol 0,36% 
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UMIESTNENIE LAPAČOV
Voľné plochy, slnečné okraje porastov (JV – Z expozícia), čerstvo vyťažené plochy, 
medzery v porastoch, kotlíky po vývratoch.
Z hľadiska bezpečnosti je nutné dodržať vzdialenosti jednotlivých lapačov, kom binácií 
lapačov aj lapákov ošetrených insekticídmi od najbližšie stojaceho stromu smreka:

• u starších porastov najmenej 5 – 8 m
• u žrďoviny a žrďkoviny 10 – 15 m

POČET LAPAČOV
Vzdialenosť medzi lapačmi alebo lapákmi závisí na intenzite napadnutia

• 15 – 20 metrov pri silnom napadnutí
• 50 metrov pri slabom napadnutí
• pokiaľ napadnutie nebolo zistené, postačuje umiestniť lapacie zariadenia vo 

vzdialenosti 30 m od seba
• na 10 m3 napadnutého dreva je nutné jedno lapacie zariadenie

LAPACIE ZARIADENIA
CHALCOPRAX A je možné použit :

• v jednotlivých lapačoch – štrbinových, bariérových, pristávacích (trubicových)
• v skupinách lapačov – 3 štrbinové („do hviezdy”) prípadne bariérové
• na lapákoch – otrávené lapáky ošetrené insekticídmi

Signalizácia výskytu (monitorovanie) lykožrúta lesklého:
• CHALCOPRAX A sa používa na lesných stanovištiach ohrozených lykožrútom 

lesklým k signalizácii výskytu, počiatku a priebehu rojenia v priebehu vegetácie 
• a stanovenie ochranných zásahov
• vzhľadom k nákladom sa uplatnia jednotlivé lapače
• vzdialenosť medzi lapačmi 50 – 100 m je spravidla dostatočná
• odoporúčanú vzdialenosť od najbližšie stojaceho stromu je bezpodmienečne 

nutné dodržať (pozri časť „Umiestnenie lapačov”)
• pomôcka pre vyhodnotenie odchytu: 1 ml = 600 ks lykožrúta lesklého

Možné negatívne veďlajšie účinky: pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú zná me
Údaje o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti: nie sú relevantné. 

FEROMÓNOVÝ ODPARNÍK

CHALCOPRAX® A
CHARAKTERISTIKA
Feromónové vábidlo lákajúce lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus) vo 
forme pasívneho pomocného prípravku uvoľňujúceho pary (VP).

POUŽITIE V PLODINÁCH
smrek

SPÔSOB ÚČINKU PRÍPRAVKU
Feromónový odparník/amupula CHALCOPRAX A  obsahuje kombináciu bio lo-
gických feromónov (tzv. agregačné feromóny) lákajúcich lykožrúta lesklého. Fe ro-
móny sú adjustované v ampuliach, ktoré umožňujú vizuálnu kontrolu ich obsahu.  
Pozvoľne a  v  odmeranom množstve prenikajú feromóny obalom v  závislosti 
na teplote (čím je teplota vyššia, tým viac látky sa uvoľní). Tak je zaručené, že aj 
pri vysokej aktivite rojenia (závislej na teplote ovzdušia) sa uvoľní relatívne veľké 
množstvo feromónov. Uvoľnené feromóny jedincov schopných párenia signalizujú 
(simulujú) rojacemu sa podkôrnemu hmyzu prítomnosť vhodného materiálu ku kla-
deniu vajíčok. Doba účinku je cca 6 – 8 týždňov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka Ochr. doba 

Smrek lykožrút lesklý 1 ks/lapač AT

Prvý odparník prípravku CHALCOPRAX A umiestnite do lapača či skupiny lapačov 
na jar v období pred rojením lykožrúta lesklého (asi v polovici apríla, teploty 16 –  
18 °C).
Druhý odparník umiestnite pred rojením 2. generácie (koniec júna/začiatok júla).
Hliníkové fólie s ampulami otvárajte len tesne pred jejich aplikáciou!
Feromónové vábidlá sú plne účinné len vtedy, ked boli odstránené napadnuté 
stojace aj ležiace kmene. Zvyšky po ťažbe (koruny stromov a pod.) sú pre lykožrúta 
lesklého tiež atraktívne, majú byť preto spálené alebo rozštiepkované (redukcia 
materiálu vhodného pre kladenie vajíčok).

FEROMÓNOVÝ 
ODPARNÍK

ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-20-1670

ÚČINNÉ LÁTKY

S cisverbenol 3,56% 
S ipsendiol 0,36% 
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NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochr. doba 

Smrek, listnaté 
a ihličnaté dreviny Lykožrút smrekový 3 – 8 kusov siete 

na ha AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
TRINET® P sa používa v  kombinácii s  feromónom (Phe-
ro prax® A) ako bariéra a pasca na rojace sa imága pod-
kôrneho a  drevokazného hmyzu. Tie prelietavajú z  na-
pad nutých stromov na zdravé a  atraktívne stromy, kde 
zakladajú ďalšiu generáciu. Počas vývoja spôsobujú larvy 
podkôrneho a  drevokazného hmyzu poškodenie lyka  
a dre va do takej miery, že napadnuté stromy odumierajú. 
Rojace sa dospelé imága každej ďalšej generácie zvyšujú 
populačnú hustotu v prostredí a zvyšujú tak aj tlak aj na menej atraktívne stromy. 
Feromón priláka hmyz na insekticídnu sieť, kde po kontakte s ňou hynie. Ide o sys-
tém, ktorý súčasne vábi a usmrcuje podkôrny a drevokazný hmyz. 
Aplikácia proti podkôrnym a  drevokazným druhom hmyzu sa uskutočňuje sys-
témom trojhranných ihlanovitých pascí. Sieť je natiahnutá cez trojuholníkovú 
konštrukciu, ktorá môže byť napr. z  hliníka (ale aj plastu, kovu, dreva alebo 
kartónu) a zafixuje sa, aby bola napnutá. Do stredu pyramídového rámu sa upevní 
Pheroprax® A. Trojihlanovitá konštrukcia je pevne fixovaná v  zemi zapichnutím 
jednotlivých konštrukčných tyčiek do zeme. Sieť je možné po skončení letovej 
sezóny podkôrnych a drevokazných druhov hmyzu odstrániť a znova použiť v na-
sledujúcom vegetačnom období (doba použiteľnosti min. 6 mesiacov). 
Lákaním a  usmrcovaním podkôrnych a  drevokazných druhov hmyzu sa znižuje 
ich populačná hustota a  tým sa zabezpečuje ochrana lesných drevín pred ich 
škodlivým pôsobením. 
 
Keďže pri tomto spôsobe použitia nedochádza k  úletu prípravku na necieľové 
rastliny a ani k  jeho vyplavovaniu do pôdy, je možné prípravok aplikovať najmä 
vtedy, keď sa v danom prostredí nesmú použiť kvapalné prípravky na ochranu rastlín 
alebo len pri dodržaní určených obmedzení. Taktiež nie je potrebné kontrolovať 
toto lapacie zariadenie, ako je to u  feromónových lapačov, keďže zachytený 
hmyz je okamžite usmrtený a  padá na zem. Nedochádza k  úniku živých imág  
a ani k preplneniu zberných nádob a následnému hnitiu odchytených chrobákov, 
čo odpudzuje živých chrobákov, ako je to u feromónových lapačov, ktoré sa preto 
musia v častých intervaloch vyprázdňovať (7 – 14 dní). 
Vzdialenosť od kraja porastnej hrany lesa prípadne skládky dreva: 8 – 12 metrov. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými sieťami: 20 – 25 metrov. 
Sieť je možné využiť ďalej ako ochranu vybraných stromov „na stojato“ na pre-
venciu proti hromadnému náletu kôrovcov. Optimálna účinnosť sa prejaví pri 
rozložení aspoň 3 ks systému TRINET® P. 
  

SIEŤ

TRINET® P
CHARAKTERISTIKA
Impregnovaná umelohmotná sieť napustená dlhodobo pôsobiacim insekticídom 
(LN) používaná ako trojhranná ihlanovitá konštrukcia obsahujúca feromónovú 
ampulu Pheroprax A, na zachytenie prilákaného hmyzu, zabránenie jeho šírenia 
a jeho usmrtenie s dlhotrvajúcou účinnosťou.

POUŽITIE
Listnaté a ihličnaté dreviny – kmene, pne a haluzina s kôrou

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
TRINET® P je sieť z  polyetylentereftalátových vlákien (PET, polyester) pokrytých 
formuláciou alfacypermethrinu s polymérnym spojivom. Nanesenie vrstvy všetkých 
obsahových látok sa zabezpečuje počas výrobného cyklu prostredníctvom vodnej 
formulácie. Táto vrstva zaručuje trvalý insekticídny účinok. Systém spojív zamedzuje 
vymývaniu účinnej látky dažďom. TRINET® vykazuje okamžitý účinok po kontakte 
hmyzu, keďže účinná látka je lokalizovaná na povrchu siete. 
 
TRINET® P je systém pozostávajúci zo siete TRINET® v podobe trojbokej ihlanovej 
konštrukcie a z  feromónovej ampule Pheroprax® A na vábenie hmyzu. Prilákaný 
hmyz hynie hneď ako sa dostane do priameho kontaktu so sieťou. 
Počas lákania v rámci hlavnej letovej sezóny pôsobí proti lykožrútovi smrekovému 
TRINET® P systémom „Attract & Kill“ tým, že zabraňuje alebo redukuje napadnutie 
susedných porastov. 

TRINET® P (TRINET® + Pheroprax® A) účinkuje aj pri nižších teplotách vzduchu, je 
možné ho využívať už aj skoro na jar, resp. v čase rojenia a lietania hmyzu. 
 
Nová formulácia použitá na vláknach siete vylučuje expozíciu užívateľa s neriedeným 
prípravkom, resp. s postrekovou kvapalinou. Kontakt užívateľa s účinnou látkou 
je týmto významne obmedzený a dochádza k nemu len pri dotyku siete. Ďalšie 
nežiaduce vedľajšie účinky pri použití ako je napr. kontaminácia okolia prostredia 
v mieste inštalácie úletom alebo odplavením nie sú možné. Okrem toho môže byť 
sieť odstránená z lokality kedykoľvek a takmer bez zvyškov. TRINET® účinkuje pri 
teplote nad 20 °C, aj v prípade väčších úhrnov zrážok, minimálne 6 mesiacov, a to 
už od jari až do jesene. 

SIEŤ ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-05-1634

ÚČINNÁ LÁTKA

100 mg/m2 
alfacypermethrinu
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Pri použití rozprestite sieť cez jednotlivé kmene,  hromady kmeňov, jednotlivé pne 
a hromady haluziny, ktoré majú byť chránené, a pridržte ju na mieste pomocou 
umelých alebo prírodných pomôcok. V prípade menších hromád ju postačí pri-
pevniť k obom koncom hromady. U väčších hromád s objemom viac ako 20 m3, mô-
že byť sieťovina zaťažená každých 5 metrov opäť pomocou prírodných pomôcok.
Pri rozprestrení sieťoviny cez guľatinu ručne dávajte pozor, aby Storanet nebol 
zachytený a  pretrhnutý vetvami alebo ostrými rohmi okrajov. Malé pretrhnutie 
do veľkosti 5 cm neovplyvní významne ochranu guľatiny. Väčšie trhliny musia byť 
dodatočne zakryté alebo opravené pomocou priadze alebo vlákna.  

Jednotlivé cenné kusy guľatiny, ako je napr. dub na dýhy, ktoré zostanú po ne-
chané v lese dlhšiu dobu, môžu byť veľmi účinne chránené pred poškodením dre-
vokaznými druhmi hmyzu počas vegetačného obdobia ich dôkladným zakrytím  
sieťou Storanet.  

Pred naložením  guľatiny na dopravný prostriedok je potrebné Storanet odstrániť 
a  pokiaľ nie je poškodený, môže byť opäť použitý. Jeho účinnosť trvá  až 24 
týždňov. Storanet sa môže používať po dobu maximálne 6 mesiacov. Skladovanie 
počas zimy odporúčame v originálnom balení a v chladnej, tmavej miestnosti.  
Keďže pri tomto spôsobe použitia nedochádza k  úletu prípravku na necieľové 
rastliny a ani k  jeho vyplavovaniu do pôdy, je možné prípravok aplikovať najmä 
vte dy, keď sa v  danom prostredí nesmú použiť kvapalné prípravky na ochranu 
rastlín, alebo len pri dodržaní určených obmedzení. 

SIEŤ

STORANET®

CHARAKTERISTIKA 
Impregnovaná umelohmotná sieť na dlhodobú ochranu dreva pred jeho napad
nutím podkôrnymi a drevokaznými druhmi hmyzu, vylietnutím novej generácie 
podkôrnych a drevokazných druhov hmyzu z už napadnutého dreva.

POUŽITIE
Listnaté a ihličnaté dreviny – kmene, pne a haluzina s kôrou

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
Storanet je sieť z polyetylentereftalátových vlákien (PET, polyester) pokrytých for-
muláciou alfa-cypermethrinu s polimerným spojivom. Nanesenie vrstvy  všetkých 
obsahových látok sa zabezpečuje počas výrobného cyklu prostredníctvom vodnej 
formulácie. Táto vrstva zaručuje trvalý insekticídny účinok. Systém spojív zamedzuje 
vymývaniu účinnej látky dažďom. Storanet vykazuje okamžitý účinok po kontakte 
hmyzu, keďže účinná látka je lokalizovaná na povrchu siete. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka Ochr. 
doba Poznámka

Listnaté a ihlič
naté dreviny 
– kmene, pne 
a haluzina 
s kôrou 

podkôrny  
a dre vokazný 
hmyz

– hromady kme ňov a ha-
luziny: 100 m2/20 m3

– samostatné kme ne:  
15 m2/kmeň 

– rovnané surové drevo: 
15 m2/m3

AT

jednotlivé 
kmene, skládka 
dreva, pne 
alebo hromada 
haluziny

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Je známe, že prirodzená vôňa živice a silíc dreva pôsobí na  podkôrny a drevokazný 
hmyz ako prirodzený atraktant. Kmene na odvozných miestach, skladoch dreva 
a na expedičných skladoch, ale aj pne po ťažbe a haluzina ako zvyšok po ťažbe  
pôsobia ako „klasické lapáky“. Avšak po ich prikrytí sieťou sú chránené proti úniku 
vyletených jedincov hmyzu ako aj pred naletením jednotlivými druhmi hmyzu 
z prostredia. Kmeň a ostatná drevná hmota prikrytá sieťou sú rovnako chránené, 
ako keby boli ošetrené insekticídnym postrekom. 

SIEŤ ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-05-1565

ÚČINNÁ LÁTKA

100 mg/m2 alfacypermethrinu 
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HNOJIVO

KONIFERT EXTRA
CHARAKTERISTIKA                                                                                                                                
Pomaly pôsobiace „HNOJIVO ES“ KONIFERT NPK (Ca, Mg, S) 14514 (+3CaO+ 
4MgO+5S) v peletovanej podobe je určené pre zalesňovanie a lesné škôlky pre 
všetky druhy ihličnanov a konifer. Má dlhodobý účinok a hodí sa aj na hnojenie 
listnatých stromčekov a okrasných rastlín. 

Menšia časť hnojiva obsahuje rýchlo rozpustné zložky, v nich dusík je v dusična-
novej a amoniakálnej forme, fosfor je vo forme rozpustnej vo vode a draslík vo 
for me rozpustnej draselnej soli. 
Väčšia, pomaly rozpustná časť hnojiva (cca 2/3) je tvorená močovinovo-formal-
dehydovým kondenzátom a  pomaly rozpustnými anorganickými soľami. Tieto 
zložky sa v pôde rozpúšťajú alebo rozkladajú pomaly, dusík z močovino-formal-
dehydového kondenzátu sa rozkladá pod vplyvom pôdnych baktérií. 
Pomaly rozpustné zložky hnojiva uvoľňujú živiny pre rastliny dlhodobo, min. od 4 
– 6 týždňov až po niekoľko mesiacov (4 – 6) v závislosti od podmienok (teplota, 
vlhkosť, pH pôdy). 
Okrem základných živín dusíka (N), fosforu (P) a draslíka (K) sa v peletkách hno ji va 
nachádzajú aj sekundárne živiny vápnik (Ca), horčík (Mg) a síra (S). Hnojivo je bez 
výrazného zápachu a nespeká sa.

HNOJIVO ES OBSAH ŽIVÍN

NPK CaMgS 14514
Ca 14%,  Mg 5%, S 14%,

FARBIVO

SCOLYCID C
CHARAKTERISTIKA 
Pomocný prostriedok je určený ako farebná rozlišovacia prísada výlučne do in
sek ticídnych prípravkov k asanácii dreva, lapačov alebo dreva pred exportom. 

POUŽITIE Lesné hospodárstvo

NÁVOD NA POUŽITIE

 Plodina Účel použitia Dávka

Lesné hospodárstvo Úsporné postreky, zafarbenie dreva, zlep-
šenie zmáčavosti postrekových kvapalín 1 %

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY
Farbivo sa pridáva v množstve 10ml na 1 liter (1%) aplikačnej kvapaliny pri základ-
nom ošetrení dreva insekticídnymi alebo fungicídnymi prípravkami za účelom lep-
šej viditeľnosti ošetrenej plochy oproti neošetrenej. Pri použití je nutné sa riadiť 
návodom na použitie príslušného prípravku obsahujúceho účinnú látku.

POMOCNÁ LÁTKA 
– ZNAČKOVACIE 

FARBIVO

ČÍSLO AUTORIZÁCIE 
ÚKSÚP

15-20-1644

ÚČINNÁ LÁTKA

2% Basic Violet 10
72% Ethanol

ŠTRBINOVÝ LAPAČ
CHARAKTERISTIKA                                                                                                                                
Feromónový štrbinový (doskový) lapač na monitorovanie a odchyt podkôrneho 
a  drevokazného hmyzu. Absolútne odolný voči nepriaznivým klimatickým 

vply  vom. Lapač sa skladá zo základného korpusu so 
štrbinami, výsuvné misky so sitkami pre odtok vody 
a  misky, ktorá zamedzuje spätnému úniku lykožrúta. 
Priestorovo nenáročný transport a uskladňovanie. Nízka 
hmotnosť, vysoká pracovná spoľahlivosť. Ľahký odhad 
odchyteného množstva lykožrútov. Vďaka odtokovým 
otvorom sa nehromadí v miske voda. Absolútna odolnosť 
voči ne priaz nivým klimatickým vplyvom, z toho plynúca 
úspora nákladov na zimné stiahnutie lapačov a  jeho 
opätovné jarné umiestnenie. Rozmery 50 x 60 x 14 cm.
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>>  DO OBILNÍN
>>  KUKURICE
>> SLNEČNICE
>> REPKY
>>  CUKROVEJ  
 REPY

BALÍČKY 100+10

Nesené postrekovače
• kompaktné rozmery, záber do 28 m

Ťahané postrekovače
• od 2 000 do 11 200 litrov

Nesené rozmetadlá

AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra  
tel.: +421 37 692 68 33, 908 960 611
e-mail: agrics@agrics.sk, dusan.kollar@agrics.sk
Výhradné zastúpenie v SR. www.agrics.sk

Systém variabilného hnojenia

Je PRESNÁ, je RÝCHLA, je ELEGANTNÁ 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno
Je 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno

Ťahané rozmetadlá Samochody
• aj s výškovo nastaviteľným podvozkom

AMAZONE_inz AGRI CS Slovakia 148x210.indd   1 9.5.2016   14:23:14
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54 LISTOVÉ HNOJIVÁ

RAD LOVOMIKRO

BOROSAN Humine
CHARAKTERISTIKA
Je kvapalný koncentrát tmavej farby. Obsahuje stopový prvok bór, ktorý je 
via zaný ako borethanolamín s prídavkom humínových látok.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Bór ako B 8,0 % 101 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 7 – 9

POUŽITIE
Používa sa na preventívne alebo kuratívne odstraňovanie nedostatku využi-
teľ ného bóru v rastlinách a ako prevencia pred stresovými podmienkami (su-
cho, mráz, predávkovanie chemikáliami), stimuluje tvorbu koreňových vláken. 
Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po vytvorení listovej plochy. 
Po prvej aplikácii je možné hnojivo aplikovať najskôr po 14 dňoch.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka ozimná 1. aplikácia – jeseň, 4. – 6. list
2. aplikácia na jar, začiatok predlžo-

va cieho rastu až do butonizácie
2 – 3 1 – 3

Cukrová repa 1. aplikácia po dokončení tvorby   
listovej ružice 

2. aplikácia po 2 týždňoch
3 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. aplikácia pri otváraní pukov
2. aplik. po odpadnutí okvetných 

plátkov
2 2

Zelenina 3 týždne po výsadbe
2. aplikácia po 4 týždňoch 1 2

Mak, slneč ni ca, 
horčica

Od 4 – 8 listu po začiatok kvitnutia 2 – 3 1 – 2

Sója, strukoviny Pred kvitnutím 1 – 2 1

Vinič 1. aplikácia pri otváraní pukov
2. pri raste plodov v 14 denných 

interva loch 
3 3

Ozimné obilniny Po skončení zimy 2 1

Kukurica Vo fáze 5. – 6. listu 2 1

RAD LOVOMIKRO

BOROSAN Forte
CHARAKTERISTIKA 
je kvapalný koncentrát stopového prvku bór viazaného ako boretha no
lamín.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Bór ako B 11,0 % 151,8 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 7 – 9

POUŽITIE
Používa sa pri preventívnom alebo kuratívnom odstraňovaní ne dostatku 
využiteľného bóru v  rastlinách. Pri kuratívnej listovej apli kácii odstraňuje 
fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom bóru. Preventívne sa aplikuje 
do porastov na stanovištiach s vy sokým deficitom bóru a pri kultúrach ná roč-
ných na dostatočnú zásobu bóru. Priaznivo ovplyvňuje prezimovanie, v čas 
kvitnutia priaznivo pôsobí na rast peľových tyčiniek a tým aj tvorbu semien 
a plodov.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka  
ozimná

1. aplikácia na jeseň, BBCH 13 – 14
2. aplikácia na jar, BBCH 30 

do butonizácie

3
3

1 
1

Cukrová repa
1. aplikácia po dokončení tvorby 

listovej ružice 
2. aplikácia po 2 týždňoch

3 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. aplikácia v štádiu otvárania pukov
2. a 3. aplikácia v 14 denných intervaloch

2 2 – 3

Zelenina 
1. viac ako 3 týždne po výsadbe
2. aplikácia po 4 týždňoch

1 2

Vinič 
1. aplikácia pri otváraní pukov
2. pri kvitnutí
3. pri raste plodov 

3 3
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76 LISTOVÉ HNOJIVÁ

RAD FERTI 

FERTI B
CHARAKTERISTIKA
je číry svetlo hnedý roztok hydrogénfosforečnanov amónnych, dihydro
génfosfo reč nanov amónnych, močoviny, kyseliny boritej a  koncen trá tov 
sto pových živín.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 8,0 % 100 g/l

   z toho amónny dusík ako N 3,0 %

   močovinový dusík ako N 5,0 %

Fosfor ako P2O5 10,0 % 125 g/l

Bór ako B 2,0 % 25 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

POUŽITIE
Používa sa v  zriedenom stave vo forme zálievky alebo postreku na hno-
jenie na povrch pôdy, ako i na mimokoreňovú výživu. Je vhod ný najmä na 
hnojenie rastlín náročných na fosfor a bór. Pri aplikácii zálievkou odporúčame 
0,5 % roztoku 1x za 14 dní. Pri intenzívnom slnečnom žiarení je pri citlivých 
plodinách riziko vzniku nekróz.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Cukrová 
repa

1. vo fáze 4 – 6 listov
2. pred uzatvorením porastu 2 – 5 2

Repka 1. Vo fáze predlžovacieho rastu
2. pri tvorbe pukov až do začiatku kvitnutia 2 – 5 2

Jadroviny 1. v priebehu kvitnutia
2. do 3 týždňov po odkvitnutí
3. po zbere 

2 3

Zelenina 2 týždne po výsadbe, potom po 14 dňoch 2 3

Kukurica 1. vo fáze 4 listov
2. vo fáze 8 listov 2 – 3 2

Slnečnica Vo fáze 4 listov, 
potom každé 3 týždne do tvorby kvetov 2 – 5 3

Vinič 1. 2 – 3 týždne pred kvetom
2. tesne pred kvetom
3. tvorba bobúľ 

2 3

RAD LOVOMIKRO 

FEROSOL
CHARAKTERISTIKA
Je číry roztok hnedej farby s obsahom železa určený k preventívnemu či 
kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku využiteľného železa v rastlinách. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Železo ako Fe 4,0 % 50 g/l
pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 7

POUŽITIE
Používa sa k  preventívnemu či kuratívnemu odstraňovaniu ne  dos tatku 
využiteľného železa v  rastlinách. Preventívne sa aplikuje do po rastov na 
stanovištiach s  vysokým obsahom vápnika, pri ku ra tívnej listovej aplikácii 
odstraňuje chlorózy. Najvhodnejšie pou ži tie je začiatkom vegetácie po 
olistení kultúry sú porasty citlivejšie, je možné hnojivo ap likovať po celú dobu 
vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávka v l/ha Počet 
aplikácií

Poľné plodiny po vytvorení listového aparátu 4 – 6 1 – 4

Ovocné stromy
po vytvorení listového aparátu 0,1 – 0,2% 2 – 5

do pôdy 40 g/strom 1 – 3

Zelenina po vytvorení listového aparátu 4 – 6 1 – 4

Kvety
po vytvorení listového aparátu 4 – 6 1 – 4

zálievkou 5 ml/l vody
0,1l/2kg zeminy 1 – 4
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RAD FERTI

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové hnojivo, s obsahom dusíka N, fosforu P a dras líka 
K, kto rý je v bezchloridovej forme a stopových prvkov.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK
Spĺňa zákonom stanovené limity: (mg/kg hnojiva, pri Cd v mg Cd/kg P2O5): 
kadmium 50; olovo 15; ortuť 1; arzén 20; chróm 150.

POUŽITIE
Používa sa ako univerzálne plné hnojivo k základnému hnojeniu pri pestovaní 
väčšiny plodín a kultúr. Je vhodné na koreňovú i mi  mokoreňovú aplikáciu. Pri 
použití podľa požiadaviek na hno jenie rastlín je hnojivo spotrebované bezo 
zvyšku a nedochádza k za soľovaniu pôdy. Pri vytrvalých kultúrach sa hnojenie 
môže vykonávať aj po zbere. Vďaka obsahu mikroprvkov, aminokyselín 
a ďalších látok má významné protistresové účinky. Vzhľadom na ob sah síry 
má okrem výživných aspektov aj významnú fun gistatickú fun kciu.

APLIKÁCIA
Na použitie na zálievku nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 5 
a 20 l balení) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne premiešame a je pri pra ve-
ný na použitie. Aplikujeme minimálne v 14-dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sú maximálne odporúčané dávky v rozmedzí 3 – 5 l kon-
centrátu na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny by sa mala po hy bo vať 
v rozmedzí 0,5 – 1 % roztoku. 

ZNAK AKOSTI HOD 
NOTA

Celkový dusík ako N v % 7,0

Amónny dusík ako N v % 5,0

Dusičnanový dusík ako N v % 2,0

Fosfor ako P2O5 v % 7,0

Draslík ako K2O v % 5,0

Síra ako S v % 2,0

Zinok ako Zn v % 0,005

ZNAK AKOSTI HOD 
NOTA

Meď ako Cu v % 0,005

Molybdén ako Mo v % 0,002

Železo ako Fe v % 0,02

Mangán ako Mn v % 0,01 

Bór ako B v % 0,01

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,24

RAD FERTI

FERTIGREEN NPK 10-5-5
CHARAKTERISTIKA
Je číre kvapalné viaczložkové hnojivo zelenohnedej farby s obsahom dusíka 
N, fosforu P a  dras líka K, ktorý je v  bezchloridovej forme a  stopových 
prvkov.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % hm. 10,0 % 128 g/l

  Amónny dusík ako N v % hm. 5,0 %

  Dusičnanový dusík ako N v % hm. 5,0 %

Fosfor ako P2O5 v % hm. 5,0 % 64 g/l

Draslík ako K2O v % hm. 5,0 % 64 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

POUŽITIE
Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom a  aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu a pestovaniu 
plodín a kul túr. Je vhodné na koreňovú i mimo koreňovú aplikáciu. Pri použití 
podľa požiadaviek na hnojenie rastlín je hnojivo bez zostatku spotrebované  
a ne dochádza k za soľovaniu pôdy. 

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny, olejniny pri aplikácii pesticídov 6 3 – 5

Strukoviny 1. pred kvetom, ďalšie po 3 týždňoch 6 4 – 5
Plodová zelenina 2 x pred kvetom, 3 – 4 x po násade 

plodov 4 – 6 5 – 6

Listová zelenina v priebehu vegetácie spolu s pes ti cíd-
mi ako 0,5% roztok 4 – 6

Vinič po odkvitnutí pri aplikácii pesticídov 
ako 0,5% roztok 6 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

po odkvitnutí pri aplikácii pesticídov 
ako 0,5% roztok 5 – 10

Chmeľ počas celej vegetácie spolu s  pesti-
cídmi 6 4 – 6

Jahody v  intervale 14 dní až do zberu ako 
0,2% roztok 2 – 4
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RAD FERTI

FERTIKAL
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové hnojivo zelenohnedej farby s obsahom N, Mg, Ca 
a stopo vých živín: zinok, meď, bór, železo, mangán, molybdén, a hydrolyzát 
kolagénu. Všetky živiny sú v rýchlo pôsobiacej vodorozpustnej forme. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 7,0 % 95 g/l

Horčík ako MgO 5,0 % 68 g/l

Vápnik ako CaO 5,0 % 68 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 5 – 7

Hnojivo sa aplikuje v  zriedenom stave zá lievkou alebo postrekom, môže 
sa pou ží vať ako k hnojeniu na povrch pôdy, tak aj k mimokoreňovej výžive. 
Vodorozpustná forma vápnika, dusíka a horčíka sa ponúka na hnojenie rôz-
nych plodín, najmä na kyslých pôdach, ktoré často trpia nedostatkom ľahko 
prijateľného vápnika a horčíka.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Jahody S fungicídmi proti botrytíde 6 1

Čerešne, višne 6 – 8 týždňov pred zberom 
v intervale 10 dní 3 – 5 3 – 4

Jadroviny Po odkvitnutí,  
potom v 14 denných inter valoch 3 – 4 6

Zelenina 2 týždne po výsadbe, potom  
po 14 dňoch 2 2 – 3

Uhorky Po nasadení plodov, potom 
v intervale 14 dní 2 – 4 3

Rajčiny, paprika Po nasadení plodov, potom 
v intervale 14 dní 3 – 6 4 – 5

Vinič Po odkvitnutí, potom s pesti cídmi 4 – 5 3

Koreňová zelenina 5 – 7 týždňov pre zberom 4 – 5 1

Obilniny Regeneračné hnojenie vo fá ze  
3 – 4 listov 6 1

Plodina Termín aplikácie Dávka
v l/ha

Počet
aplikácií

Obilniny, olejniny použitie pri aplikácii pesticídov 5 3 – 5

Strukoviny 1. pred kvetom,
ďalšia po 3 týždňoch 5 4 – 5

Repka olejná
1. vo fáze predlž. rastu
2. pri tvorbe púčikov až začiatok 

kvitnutia
2 – 5 2

Plodová zelenina 2x pred kvetom, 
3 až 4x po násade plodov 4 – 6 5 – 6

Listová zelenina v priebehu vegetácie spolu 
s pes ticídmi ako 0,5 % roztok 4 – 6

Hnojivo a jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd 
podľa zákona 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 
Z.z.o vodách a je potrebné s ním podľa zákona manipulovať.
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RAD LOVOMIKRO 

KUPROSOL
CHARAKTERISTIKA 
je číra modrá kvapalina bez zápachu s obsahom medi, ktorá je viazaná 
v kom plexnej forme. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Meď ako Cu 5,0 % 57 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 3 – 5

POUŽITIE
Používa sa pri hnojení na pôdu i na list pred začiatkom vegetácie, tak i na 
kuratívne zásahy v priebehu vegetácie v prípadoch, kedy sa prejaví akútny 
nedostatok medi na rastlinách. Pokiaľ sa na základe pôdnych rozborov 
nejedná o  extrémny nedostatok medi, vo všeobecnosti možno odporučiť 
dávkovanie: ľahké pôdy 10 l/ha, ťažké pôdy 25 l/ha. Pre listovú aplikáciu 
sa používa vodný roztok v koncentrácii 0,5 %. Preventívne možno používať 
na ľahkých pôdach, na pôdach s vysokým obsahom vápnika a pri používaní 
vysokých dávok dusíkatých hnojív 

Plodina Termín aplikácie Dávka  
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny 1. aplikácia na začiatku vegetácie,
2. aplikácia po 14 dňoch 2 2

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. listu, 
2. aplikácia po 3 – 4 týždňoch 2 2

Zemiaky zapojenie porastu 2 1

Strukoviny zapojenie porastu 2 1

Záhradné 
plodiny

v priebehu vegetácie 2 2

RAD FERTI

FERTIMAG
CHARAKTERISTIKA
je číry roztok zelenohnedej farby zložený z dusičnanu horečnatého, du sič
nanu amónneho, hydrolyzátu kolagénu a koncentrátu stopových prvkov. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 8,0 % 107 g/l

   z toho amónny dusík ako N 1,0 %

   močovinový dusík ako N 7,0 %

Horčík ako MgO 8,0 % 107 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 5 – 7

POUŽITIE
Hnojivo sa používa ako dusíkato – horečnaté hnojivo najmä na jar pred sej-
bou, alebo výsadbou resp. pred zahájením vegetácie záhradných plodín.  
U vy trvalých kultúr možno vykonať hnojenie i po zbere. Používa sa aj k do-
da točnému hnojeniu rastlín živinami, najmä keď je príjem živín koreňom 
sťažený. To môže byť napr. za nepriaznivého počasia. Mimokoreňová výživa 
sa vykonáva v  priebehu vegetačnej doby v  dielčích dávkach v  minimálne 
14-dňových intervaloch (pri obilninách 21-dňové odstupy).

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Zelenina 1. dva týždne po výsadbe,  
ďalšie v intervale 2 týždňov 5 – 10 3 – 6

Olejniny 2. aplikácia: regeneračné hnojenie, ďalšia 
aplikácia v intervale 2 týždňov 5 – 8 3 – 4

Vinič 1. aplikácia: tesne pred kvetom,  
ďalšia pri tvorbe bobúľ 6 – 8 3 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. po odkvitnutí,  
ďalšia v 14 denných intervaloch 6 – 8 5 – 10

Kvety  
v črepníkoch

V priebehu vegetačného obdobia ako 0,6 
až 1,0% roztok  2 – 4 4 – 6

Jahody po odkvitnutí 4 – 8 2 – 4
Obilniny 1. aplikácia: regeneračné hnojenie, ďalšie 

v intervale 2 týždňov 5 – 10 2– 4

Zemiaky 1. aplikácia: po zapojení porastu, ďalšia 
po troch týždňoch   5 2 – 4
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LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVO CaN T
CHARAKTERISTIKA
Lovo CaN T je kvapalné hnojivo obsahujúce dusík a vápnik používajúce sa 
predovšetkým na kyslejších pôdach a v chladnejších podmienkach.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 13,0

Nitrátový dusík ako N v % 7,0

Amidický dusík ako N v % 5,0

Čpavkový dusík ako N v % 1,0

Celkový vápnik ako CaO v % 13,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,41

POUŽITIE
Hnojivo sa používa pri predsejbovom hnojení a  na prihnojenie obilnín 
dusíkom, predovšetkým na kyslejších pôdach a v chladnejších podmienkach. 
Veľmi dobre účinkuje pri regeneračnom hnojení obilnín, hlavne potravinárskej 
pšenice, kde okrem výnosu zlepšuje i pekárenské parametre, ako je obsah 
N – látok a objemovú hmotnosť. Vhodné použitie je tiež pri aplikáciách na 
jeseň u  neskoro siatych porastov či nevyrovnaných porastov v  dôsledku 
nedostatku zrážok a  teplotného stresu. Je tiež vhodné k  prihnojovaniu 
trvalých trávnych porastov. Špecifické použitie je pri mimokoreňovej výžive 
záhradných plodín. Pri jabloniach sa osvedčil postrek proti horkej škvrnitosti.
Dobrý účinok hnojiva bol zaznamenaný pri paprikách a  rajčinách proti 
vrcholovej hnilobe plodov. Jemný zákal netvorí pevný sediment a nie je na 
závadu použitia hnojiva.

LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVO CaN 
CHARAKTERISTIKA
Hnojivo určené na predsejbové hnojenie a prihnojovanie obilnín dusíkom 
predovšetkým na kyslejších pôdach v chladnejších podmienkach.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 7,0

Celkový vápník ako CaO v % 13,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 9

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,34

POUŽITIE
Hnojivo sa uplatňuje pri regeneračnom hnojení ozimého jačmeňa a pri hno-
jení ozimého a jarného jačmeňa. Je taktiež vhodné k prihnojovaniu trvalých 
trávnych porastov po sejbe. Špecifické použite je k  mimokoreňovej výžive 
záhradných plodín. U  jabloní sa osvedčil aj proti horkej škvrnitosti. Dobrý 
účinok hnojiva bol zaznamenaný u papriky a rajčín proti vrcholovej hnilobe 
plodov. Jemný zákal netvorí pevný sediment a  nie je na závadu použitia 
hnojiva.

APLIKÁCIA
Doporučená koncentrácia hnojiva vo forme postreku je nasledujúca

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií 

Dávka 
v l/ha

Uhorky 1. po nasadení plodov, dalšiu opakovať 
po 14 dňoch 3 2 – 4

Rajčiny, 
paprika

začiatok kvitnutia, dalšiu opakovať po 
14 dňoch 4 – 6 3 – 6

Vinič 1. po odkvete, dalšiu súčasne 
s pesticídmi 3 4 – 5

Jabloň od polovice júla, opak. vždy po 14 dňoch 5 – 6 3 – 6

Ozimý jačmeň regeneračné hnojenie
produkčné hnojenie  

1
1

200
100

Jarný jačmeň produkčné hnojenie  1 200

Ozimá pšenica
regeneračné hnojenie
produkčné hnojenie  

1
1

250
150

Repka ozimná BBCH 15 – 19 1 50
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APLIKÁCIA
Doporučená koncentrácia hnojiva vo forme postreku je nasledujúca:

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií 

Dávka 
v l/ha

Uhorky 1. po nasadení plodov, ďalšie 
opakovať po 14 dňoch

3 2 – 4

Rajčiny, papriky Začiatok kvitnutia, 
ďalšie opakovať po 14 dňoch

4 – 6 3 – 6

Vinič 1. po odkvitnutí, ďalšie súčasne 
s pesticídmi

3 4 – 5

Jablone od polovice júna, 
opakovať vždy po 14 dňoch

5 – 6 3 – 6

Jačmeň ozimný regeneračné hnojenie 
produkčné hnojenie 

1
1

200
100

Jačmeň jarný produkčné hnojenie 1 200

Pšenica ozimná
BBCH 10 – 19 
regeneračné hnojenie 
produkčné hnojenie

1
1
1

20
250
150

Repka ozimná BBCH 15 – 19 
regeneračné hnojenie

1 50
200

LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVOFOS
CHARAKTERISTIKA
Kvapalné viaczložkové hnojivo hnedej farby obsahujúce draslík, fosfor, 
stopové prvky a  humínové látky, ktoré sú na báze prepracovaných 
oxyhumolitov. Všetky živiny sú v rýchle pôsobiacej vodorozpustnej forme.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 6,0

Fosfor ako P2O5   v % 12,0

Draslík ako K2O v % 6,0

Zinok ako Zn v % 0,005

Meď ako Cu v % 0,005

Molybdém ako Mo v % 0,002

Železo ako Fe v % min.0,02

Mangán ako Mn v % min.0,01

Bór ako B v % 1,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 7 – 9

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,24

POUŽITIE
Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. Po zriedení sa používa k  základnému hnojeniu pri pes-
tovaní väčšiny plodín a  kultúr na začiatku vegetácie. Humínové látky na 
bá ze prepracovaných oxyhumolitov, ktoré sú vo vodorozpustnej forme 
pozitívne ovplyvňujú príjem živín, ktoré hnojivo obsahuje. Okrem rýchlosti 
príjmu živín zároveň ovplyvňujú aj ich využitie. Zlepšujú činnosť fotosyntézy 
pri nižšej intenzite svetla, čím napomáhajú k vyrovnanej energetickej bilancii 
v  rastlinách. Následkom toho je stimulovaná tvorba koreňového vlásenia 
a  dochádza k  lepšiemu príjmu živín koreňmi. V  konečnom dôsledku tak 
dochádza k  intenzívnemu rastu stoniek a následne k zvyšovaniu hmotnosti 
sušiny rastlín.  Menšia časť draslíka je vo forme humátu draselného a je lepšie 
rastlinami využívaná. Hnojivo zároveň obsahuje významné množstvo bóru, 
ktoré zabezpečí zvýšenú odolnosť proti poškodeniu mrazom a  pozitívne 
ovplyvňuje obsah cukrov v  pletivách. Pri použití podľa požiadaviek na 
hnojenie rastlín je hnojivo spotrebované bezo zvyškov a nedochádza k za-
so ľovaniu pôdy. Používa sa i  k  dodatočnému mimokoreňovému hno je  niu 
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RAD NPKMgSOL 

LOVOFLOR NPK 4-2,5-3
CHARAKTERISTIKA
Kvapalné viaczložkové hnojivo hnedej farby obsahujúce draslík v bezchlo
ridovej forme.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA
Celkový dusík ako N v % 4,0
Amónny dusík ako N v % 2,0 

Dusičnanový dusík ako N v % 2,0

Fosfor ako P2O5 v % 2,5

Draslík ako K2O v % 3,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6,3 – 7,3

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,15

POUŽITIE
Hnojivo zaručuje zdravý a bujný rast a bohaté kvetenstvo izbových a balkó-
nových rastlín. 

APLIKÁCIA
Hnojivo sa používa vo forme zálievky. 15 ml (vrchnák od fľaše) sa naleje do  
1 litra vody a premieša. Na 2 kg zeminy sa dávkuje 0,1 litra takto pripraveného 
roztoku 1x za 14 dní počas celého vegetačného obdobia (apríl – september).

rastlín, najmä v  prípadoch, kedy je príjem živín koreňmi sťažený (napr. za ne-
priaznivého počasia). Hnojivo sa aplikuje v  ranných alebo večerných hodinách. 
Počas intenzívneho slnečného žiarenia hrozí pri citlivých kultúrach nebezpečenstvo 
spálenia. Mimokoreňová výživa sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby 
v dielčích dávkach aspoň v 14-dňových odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. 
Prípadný sediment nie je na škodu prípravku. Možné odporučiť použitie pre 
balkónové a záhradné kvetiny.

APLIKÁCIA
Na použitie k zálievke nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 5l alebo 20l 
balenia) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne rozmiešame. Aplikujeme minimálne 
v 14-dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sa maximálne odporúčané dávky pohybujú v  rozmedzí  
3 – 6 l/ha. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny je najvhodnejšia v rozmedzí 0,5 – 1% 
roztoku.

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií 

Dávka 
v l/ha

Obilniny použitie pri aplikácii pesticídov 3 – 5 5

Strukoviny 1. pred kvitnutím,  
ďalšia po 3 týždňoch

4 – 5 5

Repka olejná, 
olejniny

1. po vzídení, vo fáze 3-4 pravých 
listov

2 2 – 5

2. vo fáze predlžovacieho rastu

Plodová zelenina 2x pred kvitnutím, 
3-4x po nasadení plodov 5 – 6 4 – 6

Listová zelenina počas vegetácie spolu s  pesticídmi 
ako 0,5 – 1% roztok

4 – 6  

Vinná réva po dokvitnutí pri použití pesticídov 
ako 0,5 % roztok

6 – 8 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

po dokvitnutí pri použití pesticídov 
ako 0,5 % roztok

5 – 10  

Chmeľ počas celého vegetačného obdobia 
spolu s pesticídmi

4 – 6 3 – 5

Jahody v intervale 14 dní až do zberu úrody 
ako 0,2% roztok

2 – 4  



LI
ST

O
V

É
 H

N
O

JI
V

Á

2120 LISTOVÉ HNOJIVÁ

sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v  dielčich dávkach najmenej 
v  4-dňových odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. Prípadný sediment 
nie je na závadu prípravku. Odporúčame použiť pre balkónové i zahradné 
kvetiny.

LISTOVÁ APLIKÁCIA
Pre použitie k zálievke nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 5 
a 20 l balenia) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne premiešame. Aplikujeme 
minimálne v 14-dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sa maximálne odporučené dávky pohybujú v intervale 
3 – 6 l koncentrátu na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny je naj vhod-
nejšia v intervale 0,5–1% roztoku. 

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií

Dávka 
v l/ha

Obilniny, olejniny použitie pri aplikácii pesticídov 3 – 5 5

strukoviny 1.  pred kvetom, 
ďalšia po 3 týždňoch 4 – 5 5

repka olejná 2. Vo fáze predlžovacieho rastu
2. pri tvorbe pukov až do 

začiatku kvitnutia 
2 2 – 5

Plodová zelenina 2 x pred kvetom, 
3 až 4 x po nasadení plodov 5 – 6 4 – 6

Listová zelenina v priebehu vegetácie spolu 
s pesticídmi ako 0,5 % roztok 4 – 6

Vinič po odkvitnutí po aplikácii 
pesticídov ako 0,5% roztok 6 – 8 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

po odkvitnutí po aplikácii 
pesticídov ako 0,5% roztok 5 – 10

Chmeľ Počas celej vegetácie spolu 
s pesticídmi 4 – 6 3 – 5

Jahody v intervale 14 dní až do zberu  
ako 0,2% roztok 2 – 4

RAD LOVOHUMINE

LOVOHUMINE N
CHARAKTERISTIKA 
Kvapalné viaczložkové hnojivo hnedej farbyobsahujúce dusík, forfor, 
draslík, stopové prvky a humínové látky. Všetly živiny sú v rýchlo pôsobiacej 
vodorozpustnej forme.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 12,0

Močovinový dusík ako N v % 12,0

Fosfor ako P2O5 v % 4,0

Draslík ako K2O v % 6,0

Zinok ako Zn v % 0,005

Meď ako Cu v % 0,005

Molybdén ako Mo v % 0,002

Železo ako Fe v % min. 0,02

Mangán ako Mn v % min. 0,01 

Bór ako B v % min. 0,01

pH zriedeného roztoku (1:5) 7,0 – 9,5

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,18

POUŽITIE
Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu pri pes to vaní väčšiny plodín 
a kultúr. Je vhodné pre koreňovú i mimokoreňovú aplikáciu. Huminové látky, 
ktoré sú rozpustné vo vode, pozitívne ovplyvňujú príjem živín. Okrem rýchlosti 
príjmu zároveň ovplyvňujú aj ich využitie. Zlepšujú účinnosť fotosyntézy pri 
nižšej intenzite svetla, čím napomáhajú k energetickej rovnováhe v rastlinách. 
Následkom toho je stimulovaná tvorba koreňového vlásenia a  dochádza 
k  lepšiemu príjmu živín cez korene. V  ko nečnom výsledku tak dochádza 
k intenzívnemu rastu stoniek a následne k zvy šovaniu hmotnosti sušiny rastlín. 
Pri použití podľa požadaviek na hnojenie rast lín je hnojivo spotrebované bez 
akéhokošvek zostatku a nedochádza k zasoľovaniu pôdy. 
U  vytrvalých kultúr možno hnojenie vykonať aj po zbere. Používa sa i  na 
dodatočné mimokoreňové hnojenie rastlín živinami, najmä keď je príjem živín 
ku koreňom sťažený (napr.počas nepriaznivého počasia). Hnojivo sa aplikuje 
v ranných alebo večerných hodinách. Počas intenzívneho slnečného žiarenia 
hrozí pri citlivých kultúrach nebezpečenstvo popálenia. Mimokoreňová výživa 
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RAD NPKMgSOL 

MgN sol
CHARAKTERISTIKA
Kvapalné hnojivo hnedej farby s obsahom dusíka a horčíka v rýchlo pô so bia-
cej vodorozpustnej forme.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Dusičnanový dusík jako N v % 7,3
Horčík ako MgO v % 10,0
pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8
Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,37

POUŽITIE
Používa sa predovšetkým na jar pred sejbou alebo výsadbou resp. pred za-
čatím vegetácie záhradných plodín, pokiaľ je príjem živín koreň mi sťažený. 
Pri vytrvalých kultúrach je možné hnojenie aj po zbere. Mi mo koreňová výživa 
sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v diel čích dávkach v minimálne 
14-dňových odstupoch. Je vhodný hlavne pre rastliny náročné na horčík 
(obilniny, olejniny, chmeľ, karfiol, ka pus  ta, hrach, fazuľa, zemiaky, rajčiny, paprika 
a iné) a pre pôdy s veľ  mi nízkym až vyhovujúcim obsahom horčíka. Dobre sa 
uplatňuje pri mi mo ko reňovej výžive v  úžitkovom a  okras nom záhradníctve. 
Mimokoreňová výživa sa používa v ranných alebo večerných hodinách. Počas 
intenzívneho žiarenia je u citlivých kultúr nebezpečenstvo spálenia.

APLIKÁCIA Doporučená koncentrácia hnojiva vo forme postreku je následovná:

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Zelenina 1. dva týždne po výsadbe, ďalšie 
v intervaloch dvoch týždňov 5 – 10 3 – 6

Olejniny
Obilniny

1. regeneračné hnojenie, ďalšie 
v intervaloch dvoch týždňov 5 – 8 3 – 4

Vinič 1. tesne pred kvitnutím, ďalšie pri tvorbe 
bobulí 6 – 8 3 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. po odkvete, dalšie v 14 dňových 
intervaloch 3 – 4 5 – 10

Okrasné kvetiny behom veget. obdobia – 0,6 až 1,0% roztok 4 – 6
Jahody 1. regen. hnojenie, dalšie po 2 týždňoch 4 – 8 2 – 4
Zemiaky 1. po zapojení porastu, ďalšie po 3 týžd.  5 – 10 2 – 4

Pri zálievke odporúčame pridávať hnojivo v koncentrácii 0,03 % (aplikácia hno-
jiva v každej zálievke). V prípade občasného prídavku odporúčame zvýšiť kon-
centráciu na 0,2 % aplikačnej kvapaliny.

RAD LOVOMIKRO 

MANGAN Forte
CHARAKTERISTIKA 
je číry slabo ružový roztok s obsahom mangánu. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Mangán ako Mn 11,0 % 152 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 2 – 3

POUŽITIE
Hnojivo je koncentrát mangánu určený k  preventívnemu či kuratívnemu 
odstraňovaniu nedostatku využiteľného mangánu v  rastlinách. K plodinám 
ná ročným na dostatok prístupného mangánu patria napríklad obilniny, kŕmna 
a cukrová repa, repka olejná, slnečnica, kukurica a zemiaky.

Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistení kultúr. 
Od tejto doby možno hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch 2 – 3 x 
za sebou okrem doby kvitnutia, kedy sú porasty citlivejšie a  je potrebné 
aplikovať polovičnú dávku. Inak je možné hnojivo aplikovať počas celej doby 
vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny na začiatku vegetácie 2 1

Olejniny na začiatku vegetácie pred kvitnutím 1 – 2 1 – 2

Okopaniny v období intenzívneho rastu 1 – 2 1 – 2

Zelenina počas vegetácie 1 – 2 1 – 2
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Pri vytrvalých kultúrach sa hnojenie môže vykonávať aj po zbere. Používa sa 
aj na dodatočné hnojenie rastlín živinami, najmä keď je sťažený príjem živín 
koreňmi. To môže byť napríklad pri nepriaznivom počasí. Mimokoreňová 
výživa sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v  čiastkových dávkach 
v minimálne 14-dňových (pri obilninách 21-dňových) odstupoch. Hnojivo je 
vhodné najmä pri rastlinách náročných na horčík (obilniny, olejniny, chmeľ, 
karfiol, kapusta, hrach, fazuľa, zemiaky, paradajky, papriky, mrkva, vinič, 
ruže a  iné) a  pre pôdy s  veľmi nízkym až vyhovujúcim obsahom horčíka. 
V chmeliarstve sa hnojivo používa na mimokoreňovú výživu a dosahujú sa 
ním dobré výsledky, a to nielen pri zvyšovaní výnosov, ale aj kvality. Dobre sa 
uplatňuje pri mimokoreňovej výžive v úžitkovom a okrasnom záhradníctve. 
Hnojivo neobsahuje žiadny dusík, môže sa teda používať po celú dobu 
vegetácie bez rizika, že pri aplikácii koncom leta nedôjde k vyzrievaniu leto-
rastov.

APLIKÁCIA
Aplikáciu na list je vhodné vykonávať v ranných alebo večerných hodinách. 
Pri intenzívnom slnečnom žiarení hrozí pri citlivých kultúrach nebezpečenstvo 
popálenia.

ODPORÚČANÁ KONCENTRÁCIA HNOJIVA VO FORME POSTREKU

Plodina
Koncentrácia 

roztoku hnojiva vo 
vode v %

Dávkovanie  
v l/ha Počet aplikácií

Zelenina 0,5 – 1,0 4 – 6 3 – 6

Vinič 1,0 – 2,0 6 – 8 3 – 8

Jadroviny, kôstkoviny 1,0 – 2,0 6 – 8 3 – 4

Črepníkové kvetiny 0,6 – 1,0 4 – 6
počas 

vegetačného 
obdobia

Rýchlená zelenina, 
mladé rastliny (sadba) 0,1 – 0,3 2 – 3

počas 
vegetačného 

obdobia

Jahody 0,5 – 1,5 4 – 8 2 – 4

Obilniny a olejniny 3,0 – 4,0 5 – 10 2 – 4

Pri zálievke odporúčame pridávať hnojivo v  koncentrácii 0,03% (aplikácia 
hno jiva pri každej závlahe). V  prípade občasného prídavku odporúčame 
zvýšiť koncentráciu na 0,2 % aplikačnej kvapaliny.

Hnojivo a jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd 
podľa zákona 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. 
o vodách a je potrebné s ním podľa zákona manipulovať.

RAD NPKMgSOL 

MgS sol – horká soľ
CHARAKTERISTIKA
MgS sol je bezdusíkaté horečnaté hnojivo červenej farby. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Horčík ako MgO v % 7,5

Síra ako SO4 v % 18,0

Zinok ako Zn v % 0,005 

Bór ako B v % min. 0,01

Molybdén ako Mo v % min. 0,001

pH zriedeného roztoku (1:5) 5 – 7

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,22

POUŽITIE
Hnojivo sa používa ako bezdusíkaté horečnaté hnojivo najmä na jar pred 
siatím alebo výsadbou, resp. pred začiatkom vegetácie záhradných plodín. 
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RAD LOVOMIKRO 

MOLYSOL
CHARAKTERISTIKA
je číre kvapalné hnojivo modrej farby s obsahom molybdénu. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Molybdén ako Mo 4,0 % 43 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 5,5 – 7,5

POUŽITIE
Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistení kultúr. Ďalšie 
aplikácie robíme v priebehu vegetácie. Aplikuje sa v dávke 2 – 3 l hnojiva 
v minimálne 300 l vo dy na 1 ha.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka ozimná 1. aplikácia postemergentne
2. aplikácia do kvitnutia 1 – 2 2

Karfiol, kapusta 1. aplikácia do kvitnutia
2. aplikácia do tvorby ružíc 2 2

Jadroviny, kôstkoviny začiatok rastu plodov 2 1 

Hrach preemergentne 2 1

Ďatelina v priebehu vegetácie 2 2

RAD LOVOMIKRO 

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
CHARAKTERISTIKA
je číra modrozelená kvapalina bez zápachu s  obsahom medi, mangánu  
a zin ku, ktoré sú viazané v komplexnej forme. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Meď ako Cu 1,2 % 17 g/l

Mangán ako Mn 6,5 % 92 g/l

Zinok ako Zn 4,8 % 68 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 2,5 – 4

POUŽITIE
Používa sa na kuratívne zásahy počas vegetácie, kedy sú pred po kladané 
prejavy ich nedostatku (nevhodné pH pôdy, sucho, ľahké piesčité pôdy, pôdy 
s vysokým obsahom organických látok) a pri akútnom nedostatku Cu, Mn, Zn 
na základe rozboru rastliny. 

Plodina Termín aplikácie Dávka
v l/ha

Počet
aplikácií

Obilniny
1. aplikácia na jeseň
2. aplikácia začiatkom odnožovania
3. aplikácia vo fáze stĺpkovania

2
2
1

3

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. listu,
2. aplikácia po 3 – 4 týždňoch 2 2

Zemiaky zapojenie porastu 2 1

Strukoviny zapojenie porastu 2 1

Záhradné plodiny v priebehu vegetácie 2 2



LI
ST

O
V

É
 H

N
O

JI
V

Á

2928 LISTOVÉ HNOJIVÁ

RAD NPKMgSOL 

NP sol NP 8-24
CHARAKTERISTIKA 
Je číre bezfarebné hnojivo obsahujúce dusík a  fosfor, ktoré sa používa 
jednak na povrchové hnojenie pôdy, jednak na mimokoreňovú výživu.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Amónny dusík ako N v % 8,0

Fosfor ako P2O5 v % 24,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,25

POUŽITIE
Používa sa v zriedenom stave vo forme zálievky alebo postreku jednak na 
povrchové hnojenie pôdy, jednak na mimokoreňovú, pomáha riešiť aktuálny 
deficit fosforu. Pri vhodných podmienkach je možné pre foliárnu aplikáciu 
voliť koncentráciu 0,6% bez nebezpečenstva poškodenia kultúr. V  tomto 
období odporúčame postrek aplikovať v 14-dňových intervaloch v závislosti 
na vjazdoch do porastu. Pre obilniny odporúčame aplikáciu na jar, kedy je 
hnojivo zdrojom ľahko prístupného fosforu. Optimálne je spojiť výživu kultúr 
s insekticídnou alebo fungicídnou ochranou (postreky proti chrastavitosti). 

Plodina Dávkovanie v l/ha

Fazuľa, hrach 2 – 3

Uhorky, cibuľa, rajčiny zemiaky 4 – 6

Jadroviny, kôstkovice, vinič 3 – 6

Obilniny 4 – 6

Bobuľoviny 3 – 4

Jahody 4 – 6

Olejniny a cukrová repa 3 – 5

RAD NPKMgSOL  

NITROZINOK
CHARAKTERISTIKA
Hnojivo sa používa ako zdroj dusíku a zinku k základnému hnojeniu plodín 
– predovšetkým chmeľu s dobrou a strednou reakciou na hnojenie zinkom. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 26,0 100 g/l

Močovinový dusík ako N v % 11,0

Amonný dusík ako N v % 9,0

Dusičnanový dusík ako N v % 6,0 125 g/l

Zinok ako Zn v % 5,0 25 g/l

Síra ako S v % 2,0 

pH zriedeného roztoku (1:5) 7,5 – 8,5

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,34

POUŽITIE
Hnojivo sa používa koncentrované k  priamej aplikacii do pôdy ako zdroj 
dusíku a zinku k základnému hnojeniu a prihnojeniu chmelu, poprípade ďal-
ších plodín s dobrou a strednou reakciou na hnojenie zinkom. Dodaním to-
hoto stopového prvku sa eliminuje možnosť vzniku kučeravosti chmelu.

Hnojivo se nesmie riediť vodou a nesmie sa miešať s  inými druhmi hnojív 
s výnimkou hnojiva LOVODAM 30, s ktorým je miešateľné v ľubovolnom po-
mere.

APLIKÁCIE

Druh hnojenia Dávkovanie v l/ha Termín aplikácie

základné 130 – 200 marec – apríl

1. prihnojenie 50 – 160 máj

2. prihnojenie 50 – 160 máj

Hnojivo sa aplikuje do pôdy pomocou aplikátora kvapalných hnojív. Zariadenie 
sa namontuje na univerzálnu plečku do chmelníc. Týmto spôsobom je možné 
odstrániť namáhavú fyzickú prácu pri manipulácii s hnojivom.
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RAD NPKMgSOL 

PK sol PK 20-24
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové bezfarebné hnojivo s obsahom fosforu a draslíka. 
Neobsahuje chlo ridy ani vápnik.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Fosfor ako P2O5
20,0 % 296 g/l

Draslík ako K2O 24 % 355 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

POUŽITIE
Používa sa najmä na jar pri zahájení vegetácie poľných plodín na pôdach 
s nízkym obsahom fosforu a draslíka, prípadne v priebehu rastu pri zistení 
akútneho nedostatku draslíka a fosforu.

Plodina Dávkovanie v l / ha 

Fazuľa, hrach 2 – 3

Uhorky, cibuľa, rajčiny, paprika 4 – 6

Jadroviny, kôstkoviny, vinič 3 – 6

Obilniny 4 – 6

Bobuľoviny 3 – 4

Jahody 4 – 6

Olejniny, cukrová repa 3 – 5

RAD NPKMgSOL

SK sol
CHARAKTERISTIKA
Je číre kvapalné bezfarebné hnojivo s  obsahom síry a  draslíka v  rýchlo 
pôsobiacej vodorozpustnej forme.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Draslík ako K2O 26,0 % 390 g/l

Síra ako S 17,0 % 255 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 7,5 – 9,5

POUŽITIE
Používa sa na pôdach trpiacich nedostatkom draslíka a síry a pri mimo ko-
reňovej aplikácii pri zistení nedostatku uvedených živín pri analýze vý živ-
ného stavu rastlín. Vzhľadom na formu, v akej sa síra v hnojive nachádza, 
má hnojivo okrem výživovej aj významnú fungistatickú funkciu, kedy sa po 
listovej aplikácii hnojiva uvoľňuje na povrch listov síra v koloidnej forme a tá 
potláča šírenie hubovitých chorôb. 
Maximálna doporučená dávka hnojiva je 3 – 5 l / ha. Aplikuje sa v intervale 
14 dní.

Plodina Koncentrácia v % Dávkovanie v ml
do 10 l vody

Olejniny, mak, ľan 0,4 – 0,8 40 – 80

Obilniny 0,4 – 0,6 40 – 60

Cukrová a kŕmna repa 0,4 – 0,8 40 – 80

Šalát, fazuľa, uhorky 0,2 – 0,3 20 – 30

Mrkva, cibuľa, rajčiny, zemiaky 0,4 – 0,6 40 – 60

Jadroviny, kôstkoviny, vinič 0,3 – 06 30 – 60

Zeler a hlúboviny 0,6 – 1,0 60 – 100

Bobuľoviny 0,3 – 0,4 30 – 40

Jahody 0,4 – 0,6 40 – 60

Okrasné rastliny 0,1 – 0,4 10 – 40
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POMOCNÝ PRÍPRAVOK

LOVOSTABIL
– úprava tvrdosti vody

CHARAKTERISTIKA
je pomocný rastlinný prípravok na úpravu tvrdosti vody s  prídavkom  
kar   bo    nyldiamidu. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Kyselina 2hydroxy1,2,3,propántrikarboxylová 42 – 48 %

pH zriedeného roztoku (1:5) 1,5 – 2,5

POUŽITIE 
Pomocný rastlinný prípravok na úpravu tvrdosti vody s prí dav kom karbo ny-
diamidu. Takto upravená voda sa násled ne používa na riedenie  kvapalných 
viaczložkových hnojív. Po aplikácii LOVOSTABIL do zriedenej vody a  ná-
slednom riedení viaczložkových kvapalných hnojív sa tak to upravenou vo-
dou významne potlačí vypadávanie nerozpustných solí. Odmeraná dávka 
LOVOSTABIL sa najprv intenzívne zmieša s  postrekovou vodou, nechá sa 
od stáť 20 minút a následne sa zmiešajú ostatné zložky.

APLIKÁCIA 

CELKOVÁ TVRDOSŤ VODY
POMER  

LOVOSTABIL : vodaV mmol/l V nemeckých 
stupňoch °dH slovne

0,7 – 1,25 3,9 – 7 mäkká 0,5 : 100
1,26 – 2,5 7 – 14 stredne tvrdá 0,75 : 100
2,5 – 3,75 14 – 21 tvrdá 1 : 100

>3,76 >21,01 veľmi tvrdá 1,25 : 100

RAD LOVOMIKRO

ZINKOSOL Forte
CHARAKTERISTIKA
je koncentrát zinku, viazaný v komplexovej forme. 
Jedná sa o číru bezfa rebnú kvapalinu bez zápachu.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Zinok ako Zn 11,0 % 154 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 3 – 5

APLIKÁCIA NA PÔDU   
Ak sa na základe pôdnych rozborov nejedná o extrémny nedostatok zinku, 
dá sa všeobecne odporučiť toto dávkovanie: ľahké pôdy 10 l/ha 
   ťažké pôdy 25 l/ha
Pokiaľ nie je pôdnymi rozbormi zistené niečo iné, odporúča sa opakovať 
tieto aplikácie po 6 rokoch. Výnimkou je chmeľ, pri ktorom pre jeho vysoké 
nároky od porúčame každoročne aplikovať 10 l/ha.

LISTOVÉ APLIKÁCIE
Na listovú aplikáciu sa používa vodný roztok v koncentrácii 0,5 %. Pri listovej 
apli kácii sa dávka na 1 hektár pohybuje v rozsahu 1 – 2 l. Je možné použiť aj 
nižšiu dáv ku ako súčasť optimalizačnej výživy u rastlín priaznivo reagujúcich 
na prídavok zinku.

Plodina Termín aplikácie Dávka
v l/ha

Počet
aplikácií

Kukurica Vo fáze 4. – 8. listu 2 – 3 1

Obilniny 1. aplikácia na začiatku vegetácie
2. aplikácia po 14 dňoch 1 2

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. listu
2. aplikácia po 3 – 4 týždňoch 2 – 3 2

Chmeľ 1. po olistení
2. po 14 dňoch 10 1 – 2

Jadroviny, kôstkoviny po olistení 2 1

Strukoviny po zapojenie porastu 2 1

Záhradné plodiny v priebehu vegetácie 2 2

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.
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VŠEOBECNÉ ZÁSADY  
LISTOVEJ VÝŽIVY

• Aplikujte mimokoreňovú výživu pri vyššej relatívnej vlhkosti 
a niž šej intenzite slneč ného žiarenia (skoro ráno, večer, keď je 
zamračené), pri optimálnych rastových podmienkach rastlín, 
minimálna teplota by nemala ani nasledujúci deň po aplikácii 
klesnúť pod 5°C.

• Večerné aplikácie hnojív s  vysokým obsahom dusíka môžu 
spô sobiť nekrózy na listo vej ploche rastlín.

• Neaplikujte hnojivá foliárne, keď je porast stresovaný škod-
cami, chorobami, extrémnou teplotou alebo suchom.

• Na korekciu obsahu danej živiny použite hnojivá s jej zvýšeným 
obsahom.

• Aplikujte listové hnojivá pri zhoršených podmienkach príjmu 
živín koreňmi, najlepšie pred nástupom stresového faktoru.

• Opakujte ošetrenia pri dlhotrvajúcom nepriaznivom období 
alebo nedostatku živín v pôde.

• Zvoľte kvalitnú mechanizáciu vrátene postrekových trysiek. 
Výber trysiek prispôsobte v prípade TM pesticídom použitým 
na ochranu rastlín. 

MIEŠATEĽNOSŤ
• Vykonávajte skúšku miešateľnosti pri TM v menšej nádobe, 

a to aj s oh ľa dom na kvalitu a najmä tvrdosť vody.

• V prípade vysokej tvrdosti vody, najmä pri aplikácii kvapal-
ných hnojív s ob sahom fosforu, odporúčame použiť prípravok 
LOVOSTABIL (výrobca Lo vochemie).

• Tank – mix pripravujte bezprostredne pred aplikáciou. Prip-
ravený roz tok spotrebujte ešte v  ten deň. Termín aplikácie 
stanovte s oh ľa dom na všetky aplikované látky.

Certiikované hnojivá dostupné pre každého
Prípravky na ochranu rastlín

ACHP Levice a.s. Podhradie 31, 934 01 Levice

Osivá obilnín, kukurice, slnečnice a repky

Hnojivá v malospotrebiteľskom balení 5, 10, 25 kg

Obchod s komoditami
Predaj nafty
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GRANULOVANÉ 
HNOJIVÁ
BEZ MACHU

CERERIT  
GSH NPK 8-13-11

LOVOGREEN  
MICROGRADE  
NPK 10-5-20 + 4 MgO

LOVOGREEN  
MICROGRADE  
NPK 20-5-8 + 2 MgO
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3938 GRANULOVANÉ HNOJIVÁ

GRANULOVANÉ HNOJIVO 

CERERIT GSH NPK 8-13-11
CHARAKTERISTIKA 
je viaczložkové granulované hnojivo so stopovými prvkami šedo bielej 
farby, veľkosť granúl 1 – 5 mm. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 8,0 % 37 g/l

Fosfor ako P2O5 13,0 % 25 g/l

Draslík ako K2O 11,0 % 49 g/l

Horčík ako MgO 2,0 % 25 g/l

Síra ako S 15,0 % 8 g/l

Chloridy ako Cl max. 1 %

Používa sa k výžive ovocia, zeleniny, chmeľu a okrasných rastlín. Aplikuje sa 
ako zá kladné hnojenie pred sejbou alebo výsadbou a ako prihnojenie v prie-
behu vegetácie. 

Plodina Doporučená dávka 
v g/10m2 za rok 

Hlúboviny 400 – 1 000

Koreňová zelenina 200 – 600

Plodová zelenina 400 – 600

Zemiaky 300 – 500

Okrasné rastliny 100 – 300

Jadroviny 500 – 600

Kôstkoviny 300 – 500

Drobné ovocie 300 – 1 000

Chmeľ 200 – 600

GRANULOVANÉ HNOJIVO 

BEZ MACHU
CHARAKTERISTIKA 
Hnojivo je určené k  výžive trávnikov a  k  ošetreniu trávnatých porastov 
proti väčšine druhov machu. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 15,0

Síra rozpustná vo vode ako S v % 17,0

Železo ako Fe v % 8,0

POUŽITIE
Vďaka dusíku podporuje rast tráv, čím dochádza k rýchlejšej regenerácii tráv-
natého porastu a voľné plochy vzniknuté po odstránení machu sú rychlejšie 
zapojené do základného porastu. Doporučený termín aplikácie je od marca 
do novembra. Ošetrenie trávnikov robíme max. 2x do roka s  odstupom 
najmenej 45 dní. 

APLIKÁCIA
Pre dosiahnutie optimálneho účinku, aplikujte hnojivo 3 – 4 dni po sejbe 
na čiastočne vyrastený trávnik a dva dni po aplikácii trávnik zavlažte vodou. 
Trávnik by sa mal kosiť najskôr 4 dni po aplikácii. Po 10 – 14 dňoch sa môže 
odumretý hnedý mach mechanicky odstrániť vertikulátorom alebo železnými 
hrablami a na voľných miestach urobíme dosev trávy. Aplikácia počas suchých 
alebo naopak daždivých dní sa nedoporučuje. Pri silnom alebo opakovanom 
výskyte machu sa môže urobiť ošetrenie 2x do roka pri dodržaní minimálneho 
odstupu 45 dní medzi aplikáciami. 
Železo obsiahnuté v hnojivo môže spôsobovať hnedé zafarbenie na dlažbe, 
oblečení či topánkach, preto je nutné zabrániť kontaktu hnojiva s  týmito 
povrchmi. Treba dávať pozor aj na domáce zvieratá.

DÁVKOVANIE
Doporučená dávka je 35 g/m2.
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4140 GRANULOVANÉ HNOJIVÁ

APLIKÁCIA
Hnojivo je vhodné pre hnojenie stredne až vysoko zaťažované ihriskové trávniky, 
jako aj golfové ihriská, okrasné trávniky v obytných aj priemyselných zónách.

APLIKAČNÉ DÁVKY

Oblasť použitia kg/
100m2

Dávka hnojív
g/m2  

na 1 dávku

Počet 
dávok 
za rok

Termín aplikácie

Parky, verejná zeleň

Odpaliská (tee), foregreeny

Trávnaté ihriská

Okrasné trávniky, fairway

Greeny

3 – 5

3 – 4

4 – 6

3 – 5

2 – 4

30 – 50

30 – 40

40 – 60

30 – 50

20 – 40

1 – 2

3 – 4

2 – 3

1 – 3

4 – 5

marec – august

marec – november

 marec – november

marec – august

marec – august

GRANULOVANÉ HNOJIVO 

LOVOGREEN MICROGRADE 
NPK 20-5-8 + 2 MgO
CHARAKTERISTIKA 
Jemne granulované viaczložkové dlhodobo pôsobiace hnojivo obsahujúce 
časť dusíkatej zložky vo forme močovinoformaldehydu pre ihriskové 
a okra sné trávnikové plochy či porasty pestované na pozemkoch podlie
ha jú cich sprísneným režimom ochrany vôd. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 20,0

Dusík močovinový ako N v % 5,0

Dusík amónny ako N v % 9,0

Dusík močovinoformaldehydový ako N v % 6,0

Fosfor rozpustný vo vode a  neutrálnom citrane 
amónnom ako P2O5

5,0

Fosfor rozpustný vo vode ako P2O5 v % 3,0

Draslík ako K2O v % 8,0

Horčík ako MgO v % 2,0

Bór v % 0,01

Meď v % 0,002

Železo v % 0,3

Zinok v % 0,002

Mangán v % 0,01

POUŽITIE
LOVOGREEN MICROGRADE NPK 20-5-8 + 2 MgO je špeciálne granulované 
hnojivo so stopovými prvkami určené k  hnojeniu trávnikov pre strednú 
a vysokú intenzitu ošetrovania. Dusíkatá zložka zaisťuje pozvoľné uvoľňovanie 
dusíku v období 2 až 3 mesiacov v závislosti od poveternostných vplyvov. Na 
rozdiel od granulovaného hnojiva LOVOGREEN MICROGRADE NPK 10-5-
20 + 4 MgO (ktoré sa aplikuje v období od augusta do novembra) je možné 
toto hnojivo aplikovať skôr na jar – od marca do augusta, u niektorých typov 
trávnikov až do novembra.
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APLIKÁCIA
Hnojivo je vhodné pre hnojenie stredne až vysoko zaťažovaných trávnikov 
ako sú napr. futbalové a golfové ihriská, ako aj okrasné trávniky v obytných 
a priemyselných zónách.

APLIKAČNÉ DÁVKY

Oblasť použitia kg
/100m2

Dávka hnojív
g/m2  

na 1 dávku

Počet 
dávok za 

rok
Termín aplikácie

Parky, verejná zeleň

Odpaliská (tee), greeny

Trávnaté ihriská

Okrasné trávniky

3 – 5

4 – 6

4 – 6

3 – 4

30 – 50

40 – 60

40 – 60

30 – 40

1 – 2

4 – 5

2 – 3

1 – 2

august – november

august – november

august – november

august – november

GRANULOVANÉ HNOJIVO 

LOVOGREEN MICROGRA DE 

NPK 10-5-20+4 MgO
CHARAKTERISTIKA 
Špeciálne jemne granulované viaczložkové hnojivo s horčíkom a stopovými 
živinami obsahujúce časť dusíkatej zložky vo forme močovinoformaldehydu 
pre ihriskové a  okrasné trávnikové plochy alebo porasty pestované na 
pozemkoch podliehajúcich sprísneným, režimom ochrany vôd. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % hm. 10,0

Dusík močovinový ako N v % hm. 2,5

Dusík amónny ako N v % 5,0

Dusík močovinoformaldehydový ako N v % hm. 2,5

Fosfor rozpustný vo vode a neutrálnom citrane 
amónnom ako P2O5 v % hm. 5,0

Fosfor rozpustný vo vode ako P2O5 v % hm. 3,0

Vodorozpustný draslík ako K2O v % hm. 20,0

Horčík ako MgO v % hm. 4,0

Bór ako B v % hm. 0,01

Železo ako Fe v % hm. 0,3

Zinok ako Zn v % hm. 0,002

Meď ako Cu v % hm. 0,002

Mangán ako Mn v % hm. 0,01

POUŽITIE
LOVOGREEN MICROGRADE je špeciálne granulované hnojivo so sto po-
vými prvkami určené k  hnojeniu trávnikov pre strednú a  vysokú intenzitu 
ošetrovania. Dusíkatá zložka zaisťuje pozvoľné uvoľňovanie dusíku v období 
vegetačního kľudu podľa potrieb porastu v  závislosti na klimatických 
vplyvoch. Hnojivo je vhodné pre hnojenie trávnatých plôch (predovšetkým 
pre vysoko zaťažované ihriskové trávniky a  okrasné plochy) v  pásmach 
hygienckej ochrany vôd, kde je požiadavka na minimálne vyplavovanie 
nitrátov do spodných vrstiev pôdy. Veľkosť granúl sa pohybuje v rozmedzí 
0,7 – 1,5 mm.
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STABILIZÁTOR DUSÍKA 

PIADIN® 
CHARAKTERISTIKA 
Stabilizátor dusíka pre organické hnojivá znižuje prácnosť, zvyšuje  
výnosy a je šetrný k životnému prostrediu.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Inhibítor nitrifikácie pre organické hnojivá 
Kombinácia účinných látok v kvapalnej forme H1,2,4triazol a 3metylpyrazol

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY

HODNOTA pH 6 – 7

Merná hmotnosť ca. 1,27 kg/l

bod kryštalizácie ca. – 20 °C

VÝHODY PRE VÁS, PRI POUŽITÍ PIADINu
• ekologické hnojenie a efektivnejšie využitie živín pri výrazne nižších stratách 

dusíka
• Väčšia efektívnosť − pri hnojení hnojom ide zlúčiť niekoľko termínov  

Hnojenia až do jedného jediného termínu, kedy hnojíme skoro na jar
• možnosť hnojiť v predstihu, čo eliminuje pracovné špičky a uľahčuje aj skla-

dovacie priestory 
• ochrana pôdnej štruktúry a  nižšie straty amoniaku, pretože je možné skôr 

hnojiť
• vysoké výnosy a dobrá kvalita plodín v dôsledku vyváženej výživy dusí kom
• Zamedzenie nežiadúcej spotreby dusíka a znížené riziko škôd spôso bených 

zlľahnutým obilím a náchylnosťou k patogénnym mikro organizmom
• Ľahká manipulácia jednoduchá miešateľnosť a  možnosť aplikovať hno ji vo 

pomocou bežnej postrekovej techniky 
• zaručene vysoká a spoľahlivá kvalita značkových výrobkov z Piesteritzu

PIADIN® je ľahko aplikovateľný roztok pre efektívnu stabilizáciu dusíka  
v or ganic kých hnojivách
S produktom PIADIN® dusík zvládnete. PIADIN® spomaľuje premenu amón neho 
dusíka obsiahnutého v organických hnojivách na nitrátový dusík. Tým sa dusík lep-
šie využíva a výrazne sa tak znižujú jeho straty. 
Stabilizovaný dusík zostáva v ornici a zabezpečuje vyváženú výživu plodín, tak ako 
to plodiny potrebujú. V pôde je dusík viazaný, čo zabraňuje jeho vyplavovaniu. 
Môžete zlučovať viac termínov hnojení do jedného, čím si ušetríte výjazdy na pole. 
Okrem toho nie ste toľko viazaní na ročné obdobia a výrazne znižujete ekologickú 
záťaž.

stratách dusíka 

PIADIN®

Chemie pro budoucnost.

Stabilizátor dusíka pre organické  
hnojivá znižuje prácnosť, zvyšuje výnosy  
a je šetrný k životnému prostrediu.
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PIADIN® znižuje náklady a zlepšuje výnosy. 
PIADIN® vám umožní, že nebudete musieť hnojiť tak často. Vzhľadom k pomalšej 
premene dusíka môžete v závislosti na poľnohospodárskej kultúre vyviezť prípadne 
aj akúkoľvek močovku v jednom jedinom termíne. Nebudete tak často mechanicky 
zaťažovať pôdu, lepšie využijete techniku a predovšetkým skrátite pracovnú dobu. 
Budete si môcť pružnejšie rozvrhnúť termíny hnojení, keďže vďaka stabilnému 
dusíku budete môcť bez problémov začínať s hnojením skôr. 
PIADIN® vám okrem toho zaistí lepšie výnosy. S PIADINOM® budete môcť i pri 
hnojení organickými hnojivami využiť výhody, ktoré ponúka výživa plodín amónnym 
dusíkom. Dosiahnete lepší rast koreňov, vyváženú výživu plodín. Tým, že zamedzíte 
nežiadúcej nadbytočnej spotrebe dusíka, si zaistíte vyššiu kvalitu plodín a výrazne 
vyššie výnosy. 

Výrazne sa tak znižuje uvoľňovanie amoniaku pri vyšších teplotách a nepríjemný 
zápach, ku ktorému pri hnojení dochádza. PIADIN®

Výnosy v pomere k spotrebovanému množstvu dusíka.

Kultúra Ozimné obilniny Kukurica na zrno Silážna kukurica

pokusy 10 8 5

močovka Výnos
Odber N

100=7,76 t/ha
100=121,8 kg/ha 

N

100=9,01 t/ha
100=116,0 kg/ha 

N

100=14,9 t/ha
100=169,7 kg/ha 

N

močovka + 
PIADIN®

Výnos
Odber N

103
104

109
109

115
120

POUŽITIE PIADINU® JE JEDNODUCHÉ
PIADINOM® sa zmieša s organickým hnojivom a spoločne s ním sa aplikuje na pole. 
Zmiešanie je veľmi jednoduché pri použití dávkovacieho zariadenia. Existujú rôzne 
manuálne alebo automatické prídavné dávkovacie zariadenia k  samochodným 
alebo prívesným aplikátorom močovky. Na dávkovači iba nastavíte požadované 
množstvo PIADIN® na kapacitu aplikátora a  zostávajúce operácie už prebehnú 
automaticky. Dávkovač si bude sám pomocou čerpadla a  elektronickej čítačky 
prietoku odoberať presné dávky priamo z prepravného obalu (sud 200 l, IBC 1 000 
l). Dávkovač vám aplikáciu PIADIN® ešte viac uľahčí a  vždy si budete môcť byť istí, 
že používate optimálne množstvo. 

PIADIN® sa prepravuje a uskladňuje bez problémov.
PIADIN® nepatrí medzi nebezpečné výrobky a nepodlieha preprave podľa ADR. 
PIADIN® je možné bez problémov skladovať i pri teplotách do –20 °C.

DOPORUČENIA PRE HNOJENIE PRÍPRAVKOM PIADIN®.
PIADIN® je možné používať so všetkými organickými hnojivami, ktoré obsahujú 
vysoký podiel amónneho dusíka alebo v ktorých dochádza k rýchlej mineralizácii 
dusíka. Napríklad močovka a močovina, organické zvyšky z výroby bioplynu, suchý 
kurací trus, kostná múčka alebo zvyšky po zbere úrody, napr. zeleniny. Aplikácia 

Pri hnojení PIADINOM® víťazíte na celej čiare. PIADIN® vám ušetrí pracovné jazdy 
a tým i prácu, čas a peniaze. PIADIN® pozitívne pôsobí na rast plodín, a tak zvyšuje 
výnosy a kvalitu plodín. PIADIN® sa ľahko aplikuje a bez problémov sa prepravuje 
a skladuje. 

PIADIN® – je lepšie hnojiť so stabilizovaným dusíkom
PIADIN® je inovatívnym riešením pre ekologicky i  ekonomicky optimalizované 
hnojenie organickými hnojivami. PIADIN® je značkovým výrobkom spoločnosti 
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH a trvale vykazuje vysokú kvalitu.

PIADIN® umožňuje plodinám lepšie rásť, zvyšuje využiteľnosť dusíka a  jeho 
aplikácia je ekologická.

PIADIN® spomaľuje premenu stabilného amónneho dusíka na nestabilnú formu dusíka 
nitrátového. Na rozdiel od nitrátového dusíka sa amónny dusík viaže na čiastočky 
pôdy, nemôže sa vyplavovať a plodiny ho majú pri koreni dlho k dispozícii. Výživa 
plodín z amónneho dusíka má celý rad predností. Lepšie sa vyvíjajú korene, plodiny 
sa vyživujú rovnomernejšie a  podľa potreby, zamedzuje sa nežiadúcej nadmernej 
spotrebe dusíka a ďalším negatívnym javom. Skutočnosť, že sa zo zásobárne dusíka 
uvoľňuje dusík len vtedy, keď to plodina potrebuje, vedie k harmonickej výžive plodín 
a tá zase vedie k vyšším výnosom a lepšej kvalite plodín. Okrem toho vám PIADIN® 
umožní hnojiť s väčším množstvom močovky a skôr, ešte počas chladnejšieho počasia, 
a to bez rizika strát spôsobených vyplavovaním nitrátov! 

PIADIN® spomaľuje vznik nitrátov 

% nitrátový-N

120
100
80
60
40
20
0

MAREC APRÍL MÁJ JÚN

Marec Apríl Máj Jún Júl August September

PIADINOM®

organické
hnojivá

bez PIADINu

s PIADINom
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Dávkovanie a obdobie aplikácie

plodina
Množstvo v l/ha

august – 
október február marec apríl

Kukurica, repa, zemiaky – 7 6 5 

pastviny – 5 4 –

žito ozimné, jačmeň ozimný, repka 5* 6 5 4

pšenica ozimná 5* 7 6 5
Zvyšky po zbere úrody, napr. 
zeleniny 8** – – –

Čím viac sa doba aplikácie blíži obdobiu, kedy má plodina najväčšiu spotrebu 
dusíka, tým menej PIADINOM® budete potrebovať.
* k zamedzeniu nadmerného rastu plodín pri hnojení organickými hnojivami
** od októbra

Testované plodiny:
kukurica na zrno i siláž
repka ozimná
jačmeň jarný
zemiaky

Testované hnojivá:
Slepačia močovka
Bravčová močovka
suchý hydinový trus
digestát

Efektívny management kvality a životného prostredia
Na vysokú kvalitu našich produktov sa môžete kedy koľ vek spoľahnúť. Rovnako sa 
môžete spoľahnúť na to, že robíme a všetko pre to, aby sme zabránili eko lo gic kým 
záťažiam a zaistili v čo najväčšej možnej miere bezpečnosť.

Prvotriedne hnojivá z SKWP
Skúsenosti v podmienkach Českej republiky (od roku 2007).
Overovanie vlastné i nezávislé (ČZU, ÚKZÚZ, VÚRV).
Výsledky pokusov jednoznačne potvrdili deklarované vlastnosti a  prínosy ako 
z ekologického hľadiska, tak z po hľadu ekonomiky pestovania V závislosti na plodine 
a oblasti sa navýšenie výnosu pohybovalo v rozmedzí 2,8 – 19,6%.

PIADINu® je pritom o to výhodnejšia, čím viac dusíka hnojivo obsahuje a čím je 
dlhšia doba, ktorá uplynie medzi hnojením a obdobím s najvyššou spotrebou živín. 

Pri ozimných obilninách a  repke ozimnej môžete na začiatku vegetačného ob-
do bia alebo krátko pred ním vyviesť s  PIADINOM® na pole až 160 kg dusíka 
z organických hnojív, v závislosti na potrebách plodiny a na vlastnostiach močovky. 
Okopaniny a kukuricu je možné pri hutnejšej pôde hnojiť už od konca zimy až do 
doby tesne pred zahájením sejby. Tým sa včas zbavíte zásob močovky a nebudete 

toľko narušovať pôdnu štruktúru. S PIADINOM® lepšie využijete dusík obsiahnutý 
v organických hnojivách, zabránite tzv. luxusnej konzumácii a budete minimalizovať 
riziko strát spôsobených vyplavovaním nitrátov.

Stabilizácia dusíka s PIADINOM® sa však osvedčila i pred siatím repky a ozimných 
obilnín, kedy chceme na jeseň zabrániť nadmernému rastu plodín. Neskorým 
hno jením v  októbri alebo hnojením po zbere zeleniny na konci jesene máte 
s PIADINOM® o všetko postarané a plodinám zaistíte potrebnú výživu.
Ďalšie informácie získate na internete na adrese www.agrofert.cz alebo kedykoľvek 
od svojho predajcu hnojív. 

PIADIN® je možné miešať s tekutými organickými hnojivami.
Premiešajte PIADIN® krátko pred vyvezením hnojiva buď priamo do o odpadového 
zľabu alebo do aplikátoru močovky. Zmes v  žľabe by sa mala vyviesť najneskôr 
do 2 týždňov. Pri vákuových aplikátoroch môžete pracovať s jedným dávkovacím 
ventilom a používať ho ako by-pass, alebo môžete PIADIN® primiešavať pomocou 
nasávacej hadice. V  prípade cisterien s  čerpadlom pridajte PIADIN® ešte pred 
plnením cisterny. Pokiaľ to bude možné, zmes by sa mala premiešať.  
PIADINOM® môžete hnojiť i pri postreku pesticídmi. 
Pri hnojení PIADINOM® môžete rovnako bez problémov použiť bežné postrekovače 
so štandardnými tryskami. PIADIN® je možné kombinovať s pesticídmi. Používajte 
obvyklé množstvo vody na hektár a aplikujte PIADIN® bezprostredne pred hno-
jením močovkou alebo ho aplikujte priamo na organické zvyšky po zbere úrody.
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Nesené postrekovače
• kompaktné rozmery, záber do 28 m

Ťahané postrekovače
• od 2 000 do 11 200 litrov

Nesené rozmetadlá

AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra  
tel.: +421 37 692 68 33, 908 960 611
e-mail: agrics@agrics.sk, dusan.kollar@agrics.sk
Výhradné zastúpenie v SR. www.agrics.sk

Systém variabilného hnojenia

Je PRESNÁ, je RÝCHLA, je ELEGANTNÁ 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno
Je 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno

Ťahané rozmetadlá Samochody
• aj s výškovo nastaviteľným podvozkom

AMAZONE_inz AGRI CS Slovakia 148x210.indd   1 9.5.2016   14:23:14

V ponuke AGROFERT-u aj kompletný sortiment prípravkov na ochranu 
rastlín, osív, kvapalných hnojív a špecialít.

OKREM PRÍPRAVKOV UVEDENÝCH V KATALÓGU  

VÁM PONÚKAME

746 prípravkov v rôznych baleniach a balíčkoch
560 kvapalných hnojív a špecialít pre rastlinnú výrobu

324 hybridov kukurice
80 hybridov slnečnice

109 odrôd repky ozimnej

AGROFERT a.s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34, 836 05 Bratislava

AGROFERT a.s. je zakladajúcim členom SCPA

Karty bezpečnostných údajov nájdete na:
www.agrofert.sk v sekcii na stiahnutie
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