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Téma: Herbicídna ochrana, výživa a stimulácia kukurice 

Vážený pestovateľ, 

kukurica v aktuálnom termíne sa nachádza vo fáze vzchádzania až 3. - 4. listu. Sejba a doterajší 

vývoj prebehol za sucha, ktoré sa stále prehlbuje. Buriny vzchádzajú etapovite a myslíme si, že bude 

potrebných viac herbicídnych vstupov ako je zvykom. I odber živín z pôdy bude závisieť od zrážok, 

ktoré očakávame. 

Z herbicídnej ochrany Vám ponúkame flexibilné riešenie pre ePOST a POST ošetrenie kukurice až 

do fázy 7. listu. Základom je RINCON STAR (Rincon 25 SG 0,6 kg + Starship 15 l) pre riešenie 

širokého spektra dvojklíčnolistových burín, jednoročných a trvácich tráv (pýr). Pre zvýšenie 

reziduálneho účinku v pôde pridávame k základnému ošetreniu pôdne zmáčadlo VIGO v obchodnom 

balíku RINCON STAR PLUS (Rincon 25 SG + Starship 15 l + Vigo 1 l). Pri výskyte trvácich burín ako 

napr. pichliač, je riešením prípravok OCEAL s účinnou látkou dicamba. Toto riešenie sa predáva pod 

obchodným balíkom RINCON TOTAL (Rincon 25 SG 0,6 kg + Starship 15 l + Oceal 4,5 kg). 

Ako som spomínal pre odber živín z pôdy bude limitujúca voda. Preto odporúčame spoločne 

s herbicídnou ochranou zamerať pozornosť na dodávku fosforu (P) pre rozvoj koreňového aparátu 

spoločne so zinkom (Zn) v sólo produktoch alebo spoločne vo viaczložkových hnojivách. Vhodné je 

i doplnenie bóru (B). 

Pre farmárov, ktorí sú zvyknutí ošetrovať porasty mechanicky plečkovaním s dodávkou hnojiva 

DAM, odporúčame použiť inhibítor nitrifikácie s názvom DELTALENT ACTIVE 1.8. Jedná sa 

o prípravok, ktorý zvyšuje účinnosť a predlžuje prístupnosť dusíku z pôdy po dobu až 10 týždňov. 

Odporúčanie pre herbicídnu ochranu: 

RINCON STAR 0,06 kg/ha + 1,5 l/ha 

 dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy (pýr) 

RINCON STAR PLUS 0,06 kg/ha + 1,5 l/ha + 0,1 l/ha 

 ošetrenie doplnené o pôdne zmáčadlo VIGO 

RINCON TOTAL 0,06 kg/ha + 1,5 l/ha + 0,5 kg/ha 

 kompletné spektru burín vrátane ťažko ničiteľných 

 

Odporúčanie pre stimuláciu a listovú výživu: 

Komplexná Dynamická Stimulačná 

OPTI kukurica 
Fitobella N-P-Mg + 
Fitobella Zn (100) 

ZEASTIM 

3,0-4,0 kg/ha 1,0 – 2,0 l/ha + 0,5 - 1,0 l/ha 1,5 – 2,0 l/ha 

 N 10%, P2O5 21%, K2O 14%, 
MgO 3%, SO3 14%, Zn 1,0%,  
B 0,5%, Cu 0,2%, Fe 0,1%,  

Mn 0,03% 

N 4%, P2O5 35%, MgO 10%  
+ Zn 10% 

N 6,7 %, P2O5 20%, Zn 2,2 %  
+ proauxínové stimulačné látky 

10,65 – 14,20 eur/ha 8,87 – 17,74 eur/l 18,00 – 24,00 eur/ha 


