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Investovať do predzberového ošetrenia 
porastov repky olejnej sa vždy vyplatí. 

 
 

Dôsledkom počasia na jeseň ( jednorazové vysoké úhrny zrážok ) a suchého apríla nie všetky 
porasty  repky olejnej sú vo veľmi dobrej kondícii. Riedkych a zaburinených porastov bude 
tento rok rekordne veľa, preto je ich ošetrenie pred zberom určite dôležité. Pokiaľ chceme 
dosiahnuť čo najvyššiu úrodu, predzberové a zberové straty znížiť na úplné minimum, je 
ošetrenie pred zberom posledným dôležitým krokom v pestovaní repky olejnej. Základom 

je jednoznačne „zalepenie“. 
 
Zníženie predzberových 
a zberových strát. 

AGROVITAL® – 96 % 
pinolen multifunkčná pomocná 
látka určená na zníženie 
predzberových a zberových strát 
semenných plodín obsahujúca 
prírodný terpén. Odporúčame 
sólo aplikáciu 18 – 21 dní pred 

zberom,  keď polovica šešúľ prechádza zo zelenej do zelenožltej farby. Najneskorší termín 
aplikácie je v čase, keď sú šešule žlté, ale ešte pružné a dajú 
sa ohnúť do tvaru písmena „U“. Na uľahčenie zberu 
nasleduje ošetrenie  desikantom alebo glyfosátom. 

Výhody použitia: 

 zabezpečuje rovnomerné a prirodzené  fyziologické 
dozrievanie a vyfarbenie semien 

 vytvára polopriepustný film, ktorý zamedzuje 
navlhnutiu šešúľ v prípade zrážok 

 znižuje predzberové a zberové straty vplyvom 
vlhka, rosy, zrážok, slnka, vetra  

 prirodzeným dozrievaním sa zvyšuje HTZ, úroda 
a obsah oleja v semenách 

 možné miešať s desikantmi a glyfosátmi 
 povolený aj na leteckú aplikáciu 
 neškodný pre včely 

 
Dávka: 0,7 l/ha  v 300 l vody/ha 
Náklady na ošetrenie: 18,80 €/ha (sólo) podľa priemeru cenníkov distribútorov 
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Použitie  AGROVITAL®u  v obilninách  a hlavne u tvrdej pšenice 14 dní pred predpokladaným 
zberom pomáha vytvoriť polopriepustnú membránu, čo umožňuje pri aplikácii, pri vlhkosti 
zrna pod 30%, zachovať jeden z najdôležitejších parametrov – sklovitosť. 
 
 
OŠETRENIE STRNÍSK 
 
CONTANS WG (1x1012 g-1 spór hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans) - biologický 
prípravok na báze hyperparazitickej huby Coniothyrium minitans určený na ozdravenie pôdy 
od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp.  Spóry C. minitans infikujú a parazitujú prítomné 
skleróciá húb a pomerne rýchlo ich rozkladajú, čím dochádza k vyčisteniu pôdneho profilu 
a prerušeniu vývojového cyklu patogénu. K ich rozvoju dochádza v prevzdušnenej vrstve pôdy 
do hĺbky cca 10 cm pri teplotách nad +1°C, s optimom medzi 12 až 25 °C. Prípravok aplikujte 

na napadnuté pozberové 
zvyšky repky postrekom 
a zapracujte 
podmietačom do hĺbky 
cca 10 cm.  Následný 
výsev repky, resp. 
následnej plodiny, robte  
s minimálnym 
spracovaním pôdy. 
Neaplikujte súčasne 
s DAM 390. 
 
 

 
Výhody použitia: 
 

 prvý biologický prípravok na dezinfekciu pôdy od sklerócií bielej hniloby 
 vysokoúčinný (95 – 100%) a ekonomicky najvýhodnejší spôsob likvidácie sklerócií  

bielej hniloby 
 významne znižuje riziko poškodenia rastlín bielou hnilobou počas vegetácie 
 ničí zdroj (príčinu) primárnej infekcie bielou hnilobou 
 pravidelným používaním umožňuje ozdraviť pôdu od sklerócií do 3 rokov a tým 

zvýšiť zastúpenie olejnín v osevnom postupe 
 vhodný do ekologického poľnohospodárstva 

 
Dávka : 1–2 kg/ha  v 300-500 l vody/ha 
Náklady na ošetrenie: 25,00 € – 50,00 €/ha podľa priemeru cenníkov distribútorov  
 
O aktuálnych cenách sa informujte u svojho dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín. 
Ďalšie informácie o našich prípravkoch nájdete na našich stránkach www.asra.sk 
Tento Informačný servis vypracovali a na Vaše otázky zodpovedia 
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