
 

 

 
Vzhľadom na priebeh počasia v zime a súčasnom období je dôležité zamerať sa na celkový 

štart a rozvoj koreňovej sústavy pre všetky vývojové fázy pšenice ozimnej.  

 

     Neskorý termín sejby pšenice 
 

Rastliny sa nachádzajú vo vývojovej fáze začiatku 

odnožovania. Porasty, ktoré boli v nemalej miere 

ovplyvnené nízkymi teplotami a mrazom, potrebujú pre 

počiatočný rast podporu, ktorú dokáže poskytnúť 

aplikácia prípravku RAYKAT START. Obsah NPK, 

voľných aminokyselín, polysacharidov a cytokinínov 

dodá rastlinám potrebnú energiu a aktivuje rast koreňov 

i nadzemnej časti rastliny. RAYKAT START je 

vhodným riešením jarnej regenerácie.  

Rovnako vhodné je doplnenie fosforu pre naštartovanie 

koreňového aparátu. Prípravok FITOBELLA N-P-Mg (4-

35-10) okrem fosforu obsahuje aj horčík, ktorý je dôležitý 

pri procese fotosyntézy a spolupodieľa sa na spevňovaní 

bunkovej steny.  

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

 

 

  

    Porasty s potrebou zahustenia  

 

Pri pestovaní pšenice je dôležité vytváranie dostatočného počtu odnoží a následne 

dosiahnutie požadovaného počtu klasov na jednotku plochy. Porastom, od vývojovej fázy 

vytvárania 2. odnože, už niekoľko sezón odporúčame aplikáciu prípravku RETABELLA 750 

SL. Prípravok na báze CCC s účinnou látkou chlormequat podporuje zahustenie porastov.  

Ako súčasť jarnej regenerácie porastov odporúčame doplnenie mangánu, ktorý poskytuje 

podporu pre spevnenie odnoží. Jeho nedostatok 

môže spomaliť až zastaviť rast rastlín, rovnako sa 

znižuje kvalita celej produkcie. Prípravok FITOBELLA 

Mn (40) dokáže efektívne pokryť zvýšené nároky 

plodín na príjem mangánu. Alebo prípravok 

FITOBELLA Mn-Mo (80-4) obohatený o molybdén. 

 

Rovnako vhodné je doplnenie fosforu pre 

naštartovanie koreňového aparátu. Prípravok 

FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10) okrem fosforu 

obsahuje aj horčík, ktorý podporuje fotosyntézu.   

 

 

                                             

 
RAYKAT START 

0,5 l/ha  

 
FITOBELLA N-P-Mg 

1,0 – 1,5 l/ha 

Vhodné riešenia z nášho portfólia: 

AKTUÁLNE ODPORÚČANIA PRE PŠENICU OZIMNÚ 

 

 

Vedeli ste že, obsah mangánu 

(Mn) v rastlinách, závisí od pH 

pôdy? 

Zásaditejšie pH predpokladá 

nižší obsah mangánu! 

 

Pšenica ozimná- rastová fáza  vytvorenia 
prvej odnože 
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https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/raykat-start/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/raykat-start/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-p-mg/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-p-mg/
https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/retabella-750-sl/
https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/retabella-750-sl/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-mn/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-mn/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-mn-mo/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-p-mg/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-mn-mo/


 

 

 

 

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 
RETABELLA 750 SL 

0,7 – 1,0 l/ha 

 
FITOBELLA Mn (40) 

1,0 l/ha 

FITOBELLA Mn- Mo (80-4) 
0,5 l/ha 

  

 
FITOBELLA N-P-Mg  

(4-35-10) 
1,0 – 1,5 l/ha 

 
      

    Silné porasty pšenice 

Pre porasty pšenice ktoré sú po prezimovaní v dobrej kondícii sa z našich skúseností 

odporúčame počkať na koniec odnožovania a následne aplikáciu prípravku RETABELLA 750 

SL pre spevnenie päty stebla. Vhodné doplnenie o prípravok OPTI OBILNINY. 

NAŠE ODPORÚČANIA:   

 
RETABELLA 750 SL 

0,7 – 1,0 l/ha 

 
OPTI OBILNINY 

2-4 kg/ha 

 

  

 

V súčasnom období by sa pozornosť mala sústrediť na zvýšenie využiteľnosti dusíka 

dodávaného hnojivami typu DAM. Prípravok UREAFIN NBPT zvyšuje využiteľnosť dusíka 

z hnojiva o 15-20% zabraňuje aktivite enzýmu ureáza a tým spomaľuje rozklad amidického 

dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Odporúčané dávkovanie je 0,9 – 1,3 l/m3 DAMu. 
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 Vyššia účinnosť DAMu 

https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/retabella-750-sl/
https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/retabella-750-sl/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/opti-obilniny/
https://www.belbaplus.sk/produkty/zmacadla-a-pomocne-latky/ureafin-nbpt/

