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Zvyšujúce sa ceny repky v poslednom období 
a vyhliadky na dobrú úrodu zaručujú stabilitu 
a možno aj mierny nárast osiatych plôch. Urči-
te sa ju oplatí pestovať len intenzívne – a to už 
od začiatku – od založenia porastu. V skorých 
rastových fázach nie je repka konkurenčne 
silná, preto jej treba poskytnúť štart bez prob-
lémov a podmienky čo najvhodnejšie  pre jej 
ďalší  rast a vývoj. Základom úspešného pesto-
vania je jesenné herbicídne ošetrenie. V ošetre-
nom poraste buriny repke neodoberajú živiny 
a vlahu, a ich úspešná likvidácia je v mnohých 
prípadoch jednoduchšia na jeseň, ako v jarnom 
období.

Prvým krokom je základné herbicídne 
ošetrenie porastov repky ozimnej  – extra 
silnou formuláciou prípravku  SULTAN TOP. 

SULTAN TOP je herbicíd s vysokým obsahom 
dvoch osvedčených účinných látok, ktoré tvo-
ria základ herbicídnej ochrany repky olejnej.  
Z vyššieho obsahu účinných látok vyplýva aj 
väčšia  flexibilita použitej aplikácie a vyššia 
istota spoľahlivého účinku. Je určený na pre-
emergentnú a skorú postemergentnú apliká-
ciu. 
Zloženie a pôsobenie prípravku: účinnú lát-
ku metazachlór (375 g/l) prijímajú klíčiace 
buriny  predovšetkým hypokotylom a koreň-
mi, po vzídení čiastočne listami. Účinnú látku 
quinmerac (125 g/l) buriny prijímajú predo-
všetkým koreňmi a z časti taktiež listami. Pôso-
benie týchto dvoch účinných látok vedie k de-
formáciám listov burín, inhibícii rastu koreňov 
a výhonkov. 
Aplikácia prípravku SULTAN TOP  je veľmi fle-
xibilná. Základom je preemergentná aplikácia 
do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a burín. 
Aplikačné okno počas sucha možno predĺžiť, 
vhodnejšie je  použiť skorú postemergentnú 
aplikáciu (EPOST), pričom buriny by mali byť 
v štádiu klíčnych až 1. páru pravých listov. Aj 
pri EPOST aplikácii sa prípravok vyznačuje 

veľkou selektivitou k repke. Tak ako pre rep-
ku, aj pre dobré a kvalitné pôsobenie príprav-
ku  je dôležitá  príprava pôdy, na povrchu bez 
väčších hrúd, v prípade potreby utužená ľah-
kými valcami a dostatočná pôdna vlhkosť. Pri 
prechodnom suchšom období nastupuje účinok 
po prvých zrážkach. Výsledkom je vybielenie, 
zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.
Komplexné spektrum účinku: hluchavky, 
hviezdica prostredná, ježatka kuria, kapsička 
pastierska, láskavec ohnutý,  lipkavec obyčaj-
ný, lipnica ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, 
parumanček nevoňavý, rumančeky, veroniky, 
úhorník, psiarka roľná, mrlík biely.

Dávkovanie: 1,75-2 l/ha, na ľahších pôdach 
použite spodnú hranicu dávky a na stredných 
a ťažkých pôdach zvýšte dávku na 2 l/ha. 

V dávke 1,75 l/ha získate 218,75 g quin-
meracu + 656,25 metazachloru, a  plná 
dávka s obsahom 250 g quinmeracu + 750 
g metazachloru vám zaistí istou účinku aj 
za tých najťažších poľných podmienok. 

Cena ošetrenia: 75,86 - 86,12 €/ha (priemer 
cenníkových cien najväčších distribútorov na 
trhu). Pri nákupe balíku SULTAN TOP 60 l + AGIL 
100 EC 20 l môžete cenu ošetrenia znížiť na 
71,5  - 81,8 €/ha.  

Pre jeseň 2016 ADAMA tradične pripravila pre 
pestovateľov zvýhodnené balíky, v ktorých náj-
dete aj ďalšie prípravky na ošetrenie porastov 
repky olejnej ozimnej:

AGIL 100 EC  (propaquizafop) je  graminicíd 
s výborným a  rýchlym účinkom – jednoklíčno-
listové  buriny po zasiahnutí prípravkom už po 
1-2 dňoch zastavujú svoj rast a vývoj, čo je za-
bezpečené rýchlym prienikom účinnej látky do 
pletív a jej rýchlou translokáciou  (formulácia 
obsahuje zmáčadlo). Dážď 1 hodinu po apliká-
cii neznižuje účinnosť prípravku. Výmrv obilnín 

a jednoročné trávy ošetrujte v dávke 0,4-0,8 
l/ha,  pýr plazivý v dávke 1,2-1,5 l/ha. 

Nezabudnite využiť našu tradičnú akciu:                                     
K nákupu 50 l AGIL 100 EC dostanete 5 l 
prípravku AGIL 100 EC za 1 € 

ORIUS 25 EW  je jediný prípravok na báze te-
buconazolu s oficiálne registrovaným morfore-
gulačným účinkom v repke. Optimálny termín 
ošetrenia pre redukciu rastu je vo fáze 4-5 lis-
tov dávkou 0,5 l/ha, pri každom ďalšom liste 
zvýšte dávku o 0,1 l/ha. Veľmi vhodná  – naj-
mä pri skorých sejbách a počas dlhej a teplej 
jesene – je delená aplikácia fungicídu - 2x 0,5 
l/ha. Prvú aplikáciu urobte  pri 4-5 listoch rep-
ky, druhú následne o 2-3 týždne.  Pri výskyte 
chorôb v poraste repky  ošetrujte v akejkoľ-
vek rastovej fáze repky v dávke 1 l/ha.  

BULLDOCK 25 EC je najrazantnejší pyretroid 
so širokým spektrom účinku proti všetkým ci-
cavým a žravým škodcom v repke, ktorý apli-
kujte v dávke 0,2–0,3 l/ha. Pre viac informácií 
navštívte našu webstránku www.adama.com/
slovensko/sk.

Ing. Dalibor Báti, ADAMA Slovensko

Hľadáte ekonomicky únosné jesenné ošetrenie repky?

Porast ošetrený prípravkom Sultan Top v dávke 2 l/ha.
Porast repky ošetrený konkurenčným prípravkom s obsahom 3 účinných lá-
tok a so zníženým obsahom metazachlóru…

Využite zvýhodnený nákup užitočných 
balíkov a šetrite svoje náklady

HERBICÍDNY BALÍK DO REPKY OLEJNEJ
Sultan Top 60 l
Agil 100 EC 20 l
Zľava 5 % oproti sólo nákupu!

REPKA KOMPLET – KOMBINOVANÝ BALÍK 
DO REPKY OLEJNEJ
Agil 100 EC 20 l
Orius 25 EW 20 l
Bulldock 25 EC 5 l
Zľava 5 % oproti sólo nákupu!
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Sultan TOP
TOP ochrana 
& bezpečnosť

Sultan TOP je prípravok určený 
na PRE a EPOST kontrolu 
jednoklíčnolistových 
a dvojklíčnolistových burín, 
v repke ozimnej

Účinné látky: 
125 g/l quinmerac, 
375 g/l metazachlór

Formulácia:
suspenzný koncentrát (SC)

Balenie:
5, 10 l

Nový herbicíd do repky s výrazne vyšším 
obsahom osvedčených účinných látok
Extra silná formulácia
•  o 12 % metazachlóru /ha viac, ako ste boli zvyknutí
•  o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
•  istejší účinok
Preemergentná + Postemergentná aplikácia
•  predlžuje aplikačné okno až do 1. pravého listu burín
•  vysoká dávka quimeracku zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybieľovania
•  znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku 

aj za nestáleho počasia
Flexibilné dávkovanie 1,75–2 l/ha
•  prináša väčšiu variabilitu použitia
Jednoduchosť použita
•  dávkové rozpätie sa lepšie vykazuje


