
 

  
Kukurica sa aktuálne nachádza v rastovej fáze .....Po relatívne suchom priebehu 

jarného počasia, budú mať zasiate plodiny limitovaný príjem živín z pôdy. 

 

      Herbicídna ochrana 
 

Z herbicídnej ochrany sa 

budeme sústrediť na ePOST a 

POST ošetrenia, ktorých 

základom sú riešenia RINCON 

STAR a RINCON TOTAL.  

RINCON STAR  

Poskytne efektívne riešenie pre 

široké spektrum 

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 TOTAL  

Pri výskyte trvácich burín ako napr. pichliač roľný, je riešením prípravok OCEAL s 

účinnou látkou dicamba. Vyznačuje sa vysokou toleranciou voči ošetrovaným 

rastlinám. 

 

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 
RINCON STAR  

RINCON 25 SG (rimsulfuron 250g/l) 0,6kg + 

 STARSHIP (mesotrione 100 g/l) 15l 

 
 
 

RINCON STAR PLUS 
RINCON STAR + VIGO 

 

 
  

 

RINCON TOTAL 

RINCON 25 SG (rimsulfuron 250g/l) 0,6kg + 

STARSHIP (mesotrione 100 g/l) 15l  + 

 OCEAL (dicamba 700 g/l) 4,5kg  

 

 

 

Vhodné riešenia z nášho portfólia: 

Herbicídna ochrana a výživa kukurice 
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Obrázok 1 Účinok prípravku OCEAL na pichliač roľný 



 

 

 

 

      

  Listová výživa  

 

V prípade nedostatku zrážok, bude príjem živín z pôdy pre kukuricu limitovaný, čo 

môže mať negatívne dopady na kvalitu a množstvo úrody. Kukurica má pomerne 

vysoké nároky na príjem fosforu (P), prvku, ktorý je ťažko dostupný pre  mladé 

rastliny so slabo rozvinutým koreňovým systémom. Preto je vhodné doplniť fosfor cez 

list, prípravkami OPTI KUKURICA alebo FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10). 

Kukurica je plodina so zvýšeným príjmom zinku (Zn), bez ktorého začínajú mladé 

listy žltnúť a môže byť obmedzený prirodzený rast plodiny.  Obsah prvkov môžete nájsť 

v sólo produktoch ako je FITOBELLA Zn alebo vo viaczložkových hnojivách. 

 Zároveň odporúčame s každou 

listovou výživou aplikáciu 

prípravku AMINOCAT 30 

s obsahom aminokyselín 

a N,P,K, aby plodiny lepšie 

prekonávali už spomínané periódy 

sucha. Ďalšou výhodou je 

uľahčenie absorpcie dusíka 

a zlepšenie fotosyntézy !  

 

 

 

NAŠE ODPORÚČANIA: 

OPTI KUKURICA 

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% 

  

 
FITOBELLA N-P-Mg +  

FITOBELLA Zn 

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

+ AMINOCAT 30 
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Kontrola OPTI kukurica 4 kg

Vplyv aplikácie na úrodu zrna 

Úroda zrna (t.ha-1)
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