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V ostatných rokoch pozorujeme 

na Slovensku postupný posun 

herbicídnych ošetrení obilnín 

v prospech jesenných aplikácií, ako je 

to zaužívané v krajinách prímorského 

podnebia s vyššími úhrnmi zrážok 

a miernymi zimami. Tento logický krok 

našich pestovateľov je v podstate 

reakciou na meniaci sa priebeh 

počasia v jesennom a zimnom období, 

mierne zimy a vyššie úhrny zrážok, 

ktorých následkom je neregulovaný 

rast a vývin burín. Ich škodlivosť 

spočíva v skorej konkurencii pre 

vysiate porasty ozimných obilnín  

o vlahu a drahocenné živiny, čo je 

pre porasty vegetujúce takmer bez 

prestávky vyčerpávajúce. Prevraciate 

každú euro v ruke viac krát, kým sa 

rozhodnete? Rozhodnite sa správne 

a investujte do skorého jesenného 

ošetrenia vašich obilnín pretože to nie 

je mrhanie fi nanciami. 

Poznáte výhody jesenného ošetrenia?
– nový prístup likvidujúci na jar ťažko niči-

teľné buriny v ich najcitlivejšom štádiu t.j. 
manažment rezistencie

– šetrenie živín a vlahy pre vaše obilniny – vý-
znamná úspora financií na hnojivá

– lepšie zakorenenie, odnožovanie a prezi-
movanie 

– odľahčenie jarných prác
– obilniny v tomto období znášajú herbicídne 

zásahy lepšie ako na jar

Všetky tieto benefity vám nakoniec prinesú 
ekonomický efekt,  čo potvrdzujú aj výsled-
ky Výskumného ústavu v Kroměříži (Agro-
manuál 8/2014, str.12-15), podľa ktorých 
EPOST a POST jesenné aplikácie herbicídov 
dokážu navýšiť úrodu pšenice ozimnej  prie-
merne o 54,9% a taktiež majú významný 
vplyv na niektoré kvalitatívne parametre, 
ako napr. HTZ (nárast o 3,5-12,5%) či obje-
mová hmotnosť (nárast o 12,4-19,1%).

Podľa intenzity pestovania obilnín na vašom 
podniku si z portfólia spoločnosti ADAMA mô-

žete vybrať variant jesenného herbicídneho 
ošetrenia, ktorý vám najviac ekonomicky vyho-
vuje.

1. Kompletným riešením pre pestovateľov s vy-
sokou intenzitou je tohtoročná novinka TRINI-
TY – trojzložkový širokospektrálny jesenný 
herbicíd registrovaný v pšenici, jačmeni, raži 
a tritikale. Využite spolupôsobenie originálnej 
kombinácie účinných látok diflufenican, chloro-
toluron a pendimethalin v šetrnej SC formulácii 
na našom trhu a jednou aplikáciou v dávke 2 l/
ha zbavte svoje porasty problematických burín 
hneď na začiatku ich vývinu. 

 „ÚČINNOSŤ PRÍPRAVKU TRINITY NEMOŽNO VY-
JADRIŤ JEDNODUCHÝM SČÍTANÍM ÚČINNOSTI 
TROCH ZNÁMYCH ÚČINNÝCH LÁTOK, PREKVA-
PUJÚCA JE ICH VZÁJOMNÁ SYNERGIA AJ VĎA-
KA NAOZAJ VYDARENEJ FORMULÁCII.“ 

Spektrum účinku
Citlivé buriny
lipnica ročná, metlička obyčajná, peniažtek 
roľný, f ialka roľná, výmrv repky, rumanček 
kamilkový, veroniky, kapsička pastierska, lip-
kavec obyčajný, nevädza poľná (do 2. listov), 
pakost mäkký, hluchavky, nezábudka roľná, 
hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny
psiarka roľná, lipnica pospolitá, nevädza poľná 
(> 3 listy)

Odolné buriny
pýr plazivý, ovos hluchý, hlboko koreniace trá-
vovité buriny.

Praktické rady pre aplikáciu
V ozimných obilninách aplikujte TRINITY na 
jeseň v rastovej fáze prvého až tretieho listu 
(BBCH 11 -13), najlepšie je však riadiť sa rasto-
vou fázou burín: od fázy krátko pred vzídením 
až do  tretieho listu (BBCH 00-13). Tri rôzne 
mechanizmy účinku zaručujú veľmi široké 
spektrum účinku, a to vrátane metličky, ktorá 
je už rezistentná na účinné látky zo skupiny 
sulfonylmočovín. TRINITY sa vyznačuje  dlho-
dobým pôsobením. Prípravok je veľmi popu-
lárny v Nemecku a Českej republike, kde s ním 
majú výborné viacročné skúsenosti. 

Tank mix s pôdnym zmáčadlom Grounded
Zaujímavou možnosťou, ako obmedziť nežia-
duci úlet postrekovej kvapaliny na necieľové 
plochy, predĺžiť a zvýšiť účinok prípravku na 
problematické buriny, znížiť splavovanie účin-
ných látok do spodných vôd, je jeho tank-mix 
so špeciálnym pôdnym zmáčadlom Grounded. 

Investujte v správny čas do 
herbicídneho ošetrenia obilnín
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Informácie o cene novinky TRINITY získate 
u svojho dodávateľa  prípravkov na ochranu 
rastlín.

2. Ekonomickým variantom z portfólia spo-
ločnosti ADAMA je TM kombinácia prípravkov 
TOLUREX 50 SC 1,5 l/ha + LEGATO 500 SC 0,2 
– 0,25 l za 30,77 – 33,7 €/ha podľa prieme-
ru cenníkových cien najväčších distribútorov. 
Ide o spojenie účinných látok chlorotoluron 
a diflufenican. Tolurex 50 SC ničí jednoročné 
trávovité a dvojklíčnolistové buriny. Je prijíma-
ný koreňmi aj listami burín, môže byť použitý 
ako PRE- aj POST- herbicíd. Najlepší účinok vy-
kazuje v skorých rastových fázach burín. Účin-
kuje 6 – 8 týždňov a je možné ho aplikovať aj 
na zamrznutú pôdu bez snehovej pokrývky. 
Legato 500 SC obsahuje 500 g/l čoraz obľúbe-
nejšieho diflufenicanu cenovo výhodného a fle-
xibilného TM partnera ako pre Tolurex 50 SC, 
tak aj pre chlorsulfuron 750 g/kg.  Poskytuje 
široký aplikačný interval pre PRE- aj POST-ošet-
renia, pričom rozširuje spektrum účinku tank-
-mixu o rezistentné buriny spodného poschodia 
ako veroniky, fialky, hviezdicu prostrednú, hlu-
chavky, ale aj lipkavec, či pohánkovec. 

3. Úsporným variantom je  TM LEGATO 500 SC 
0,25 l/ha + chlorsulfuron 750 g/kg 7 g/ha 
za 22,12 €/ha alebo TRIMMER 20 g/ha + LE-
GATO 500 SC 0,25 l/ha za 21,58 €/ha podľa 
priemeru cenníkových cien najväčších distri-
bútorov. Prípravok Trimmer, naša tohtoročná 
jarná novinka, obsahuje 500 g/kg tribenuron-
-methylu, známej účinnej látky zo skupiny sul-
fonylmočovín. Umožňuje ošetrenie na jeseň od 
2 – 3 listov obilnín, pričom cieľové buriny by 
mali byť vo fáze 2 – 4 pravých listov a pichliač 
vo fáze listovej ružice až začiatku predlžovacie-
ho rastu. Rozširuje spektrum účinku tank-mixu 
o pichliač roľný, výmrv repky, mak vlčí, úhor-
ník, reďkev ohnicovú, rumany a rumančeky, 
hluchavky fialky a iné dvojklíčnolistové buriny. 

 Pre viac informácií o našich užitočných rieše-
niach navštívte našu webstránku www.adama.
com/slovensko/sk alebo sa obráťte na náš skú-
sený technicko-poradenský servis. 

Ing. Dalibor Báti, ADAMA Slovensko

Poľné dni Kroměříž 2016, neošetrená kontrola s umelou infekciou maku vlčieho   a ďalších problema-
tických burín ako nevädza, lipkavec, či metlička.

Poľné dni Kroměříž 2016, TM Trinity 2 l/ha + pôdne zmáčadlo Grounded v dávke 0,25 l/ha.


