
 

 
Podobne ako minulý rok, vám prinášame aktuálne odporúčania herbicídneho ošetrenia pre 

sezónu 2022. Ako sme si mohli všimnúť, v súčasnom období ovplyvňuje porasty obilnín 

obdobie sucha, ktoré sa onedlho skončí a prvé zrážky so sebou prinesú aj výskyt rôznych 

druhov burín na poliach. 

Podľa burinného spektra odporúčame nasledovné z herbicídnych ošetrení: 

 

               Odporúčanie č.1 

Základom pre herbicídne ošetrenie obilnín je naša novinka v portfóliu pod obchodným názvom 

SUPERSSEL. Predstavuje efektívne riešenie proti dvojklíčnolistovým burinám vrátane 

lipkavca so silným synergickým efektom dvoch účinných látok: florasulam a metsulfuron 

methyl.  

Účinná látka florasulam je prijímaná prevažne listami (pomer príjmu list/ koreň je 95/5) 

a rýchlo translokovaná v celej rastline. Účinok je možno spozorovať v priebehu niekoľkých dní 

a k úplnému úhynu burín dochádza v priebehu 10 dní. V dávke 0,05 l/ha spoľahlivo kontroluje 

buriny ako hviezdica prostredná, mak vlčí, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, výmrv 

repky a ďalšie. 

Metsulfuron-methyl je prijímaný listami a koreňmi burín (pomer príjmu list/ koreň je 60/40) 

a okamžite zastavuje rast burín. Táto účinná látka vykazuje čiastočný pôdny účinok na 

vzchádzajúce buriny. K celkovému úhynu burín dochádza v priebehu 14 dní. Spoľahlivo 

kontroluje buriny ako fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavky, mak vlčí a ďalšie.   

Výhodou aplikácie oboch účinných látok je ich dobrá aktivita i za nižších teplôt (teploty okolo 

5-7°C). Aplikácia sa vykonáva na jar, od štádia začiatku odnožovania, kedy sa buriny 

nachádzajú v ideálnej rastovej fáze, od 2 do 6 pravých listov. Pre dostatočnú penetráciu 

účinnej látky do pletív burín odporúčame pridať zmáčadlo ADJUVINN 0,05 l/ha. 

V prípade výskytu trávovitých burín (metlička obyčajná a pod.) odporúčame riešenie pod 

názvom SUPERSSEL GRASS, riešenie doplnené o prípravok FENOXINN 110 EC. 

 

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUPERSSEL 

SUPERHERB 20 SG, (25) 
 RASSEL 100 SC (0,05l) 

 

 

  

 
SUPERSSEL GRASS 

SUPERSSEL + FENOXINN 110 EC (0,5l) 

Vhodné riešenia z nášho portfólia: 

ODPORÚČANIA HERBICÍDNEHO OŠETRENIA 

2
0

2
2

 

38,75 €/ha 15,55 €/ha 

Odporúčaná cena 

 

Odporúčaná cena 

https://www.belbaplus.sk/wp-content/uploads/2022/02/leta%CC%81k-superssel-2022.pdf
https://www.belbaplus.sk/produkty/zmacadla-a-pomocne-latky/adjuvinn/
https://www.belbaplus.sk/wp-content/uploads/2022/02/leta%CC%81k-superssel-2022.pdf


 

 

 

 

 

 

               Odporúčanie č.2 

Pre herbicídne ošetrenie pšenice odporúčame zvoliť kombináciu troch účinných látok pod 

jedným obchodným názvom TYTAN POWER, jedinečné riešenie autorizované pre použitie v 

obilninách s účinnou látkou thifensulfuron- methyl. Zloženie obsahuje  účinné látky 

thifensulfuron- methyl a metsulfuron- methy, ktoré rýchlo preniknú do zelených častí 

rastlín, ktoré následne viditeľne žltnú až úplne odumrú.  

Spolu s  účinnú látku florasulam, ktorá je prijímaná prevažne listami, má TYTAN POWER 

účinok aj na ťažko ničiteľné buriny ako je PALINA alebo LIPKAVEC.  

Aplikáciu odporúčame na mladé, intenzívne rastúce buriny, v rastovej fáze pšenice od 3 listov 

do fázy prvého kolienka (BBCH 13-31). Pre dostatočnú penetráciu účinnej látky do pletív burín 

odporúčame pridať zmáčadlo ADJUVINN 0,05 l/ha. 

 

V prípade výskytu trávovitých burín ako je metlička a pod., odporúčame riešenie s názvom 

TYTAN EXTRA, ktorý okrem účinných látok thifensulfuron- methyl a metsulfuron- methy 

obsahuje prípravok FENNOXIN 110 EC s účinnou látkou fenoxaprop p-ethyl. 

 

NAŠE ODPORÚČANIA:   

 
TYTAN  POWER 

TYTAN 75 SG (70g) 
RASSEL 100 SC (0,05l) 

 
 
 
 
 
  

 
TYTAN EXTRA 

TYTAN 75 SG (70g) 
FENOXINN 110 EC (0,6l) 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELBA PLUS s.r.o. 
Palánok 4605/5 

Nitra 949 01 
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42,03 €/ha 19,95 €/ha 

Odporúčaná cena Odporúčaná cena 

 

https://www.belbaplus.sk/katalogy-rocnik/katalogy-2022/
https://www.belbaplus.sk/produkty/herbicidy/tytan-75-sg/
https://www.belbaplus.sk/katalogy-rocnik/katalogy-2022/
https://www.belbaplus.sk/produkty/zmacadla-a-pomocne-latky/adjuvinn/
https://www.belbaplus.sk/katalogy-rocnik/katalogy-2022/
https://www.belbaplus.sk/produkty/herbicidy/fenoxinn-110-ec/

