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Ak porovnáme mesiace február a marec 2020 a 2021 môžeme skonštatovať, že sme zrážkovo na rovnakej úrovni. Posledné 
prijateľné dažde sme namerali 10. februára a od tej doby neprší, alebo namerané hodnoty zrážok sú minimálne. V konečnom 
dôsledku globálne oteplovanie nie je len výmysel, či dobrá téma pre meteorológov. Cítime to na vlastnej koži, ako sa to 
hovorí ľudovo. Za posledné 3 až 4 roky je jar mimoriadne suchá a studená.

Ak sa oteplí a pôdna teplota dosiahne optimálne parametre pre sejbu kukurice, je čas začať. Intenzívne pestovanie 
vyžaduje aj skoré herbicídne ošetrenie porastov.  

Je dokázané, že najnegatívnejší vplyv na úrodu má počiatočná zaburinenosť, tzn: ak je kukurica zaburinená už od 
obdobia jej vzchádzania!

Výhody preemergentnej herbicídnej ochrany: 
- Skorá eliminácia  burín = nenarušený vývoj v kritickom období rastu 
- Pôdna reziduálna účinnosť
- Menšia fytotoxicita
- Rozloženie jarných prác
- Nižšie náklady
- Možnosť následnej opravy

S ohľadom na túto skutočnosť, spoločnosť AM - AGRO ponúka riešenie pre pestovateľov kukurice:

CAMIX + PREFIN
Výhodná cena + Výnimočná účinnosť

CAMIX je postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie určený na
preemergentné a skoro-postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných
tráv v kukurici.
Účinné látky: S-metolachlor 500 g/l, Mesotrione 60 g/l
Dávkovanie: 2,5 l/ha

Kombinácia týchto dvoch účinných látok ponúka vynikajúcu účinnosť tak pri preemergentnej, ako aj pri skorej 
postemergentnej aplikácii. 
Spoľahlivo likviduje dvojklíčnolistové buriny, ako sú napr.: mrlíky, láskavce, rumančekovité buriny, durman, stavikrvy, 
pohánkovec ovíjavý atď. a takisto aj jednoročné trávy: ježatka kuria, moháre, ovos hluchý, proso, atď.

PREFIN® je pomocný prípravok „adjuvant“ – určený na zlepšenie fyzikálno-chemických
vlastností postrekovej kvapaliny, na zníženie úletu pri aplikácii, rovnomerné pokrytie
ošetreného povrchu a zvýšenie adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami.

Naše odporúčanie
Preemergentná herbicídna aplikácia v kukurici s adjuvantom PREFIN

CAMIX + PREFIN (2,5 l/ha + 0,05 l/ha)

O čom sa dočítate v tomto vydaní:
 ķ Preemergentné ošetrenie kukuríc prípravkom CAMIX + adjuvant PREFIN
 ķ EPOST a POST ošetrenie 3 zložkovým komplexným prípravkom NIKITA
 ķ ZEA PACK TURBO, COMPLETE, RESIDUAL – overená klasika do kukuríc od  

spoločnosti AM-AGRO

   Vážený pestovateľ,



www.am-agro.com

AKTUALITY č. 4

V prípade ak preferujete postemergentné ošetrenie kukuríc, napríklad kvôli obavám zo sucha po aplikácii preemergentných 
prípravkov, odporúčame nasledovné riešenie: 

Postemergentné ošetrenie kukurice od AM – AGRO:

NIKITA + KINETIC
Jedinečné riešenie v herbicídnej ochrane kukurice

Tri pevné body v ochrane kukurice

Účinné látky: mesotrion 150 g/l, nicosulfuron 100 g/l, dicamba 312,5 g/l

Komplexný EPOST a POST herbicíd na ničenie jednoročných, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.  Jedinečné 
spojenie časom preverených účinných látok v novej granulovanej formulácii. V spojení s naším zmáčadlom KINETIC 
zabezpečí komplexné a jednoduché riešenie celého spektra burín v kukurici.

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá, loboda konáristá, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman 
obyčajný, mrkva obyčajná, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, ibištek trojdielny, rumanček kamilkový, bažanka ročná, 
horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, čistec ročný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná, voškovník 
obyčajný, voškovník tŕnistý, ježatka kuria, proso siate, lipnica ročná, pichliač roľný, štiavec kučeravý, podslnečník Theofrastov, 
portulaka zeleninová, mlieč roľný, starček obyčajný, pýr plazivý, moháre (sivý, zelený, praslenatý), cirok alepský, prstovka 
krvavá

Stredne citlivé buriny: pakosty (pakost strihaný), stavikrv vtáči, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný

NIKITA + KINETIC (0,6 kg/ha + 0,2 l/ha)
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Ďalšie herbicídne kombinácie do kukurice :

NAŠE ODPORÚČANIE:

ZEA PACK TURBO (BANDERA 1 l + BARRACUDA 1 l + PONANT 0,3 kg)
Účinné látky: BANDERA (nicosulfuron 40 g/l) + BARRACUDA (mesotrione 100 g/l) + PONANT (dicamba 700 g/kg)

Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú buriny vzídené. Odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené 
trávami a problematickými dvojklíčnolistovými burinami ako sú napr. pichliač, durman, rumany, ambrózia, podslnečník  
a iné. Veľmi rýchly a kvalitný účinok na buriny. Herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka účinnej látke mesotrione. 
V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU.

ZEA PACK RESIDUAL (BANDERA 1 l + BARRACUDA 1 l + ZEAGRAN 340 SE 1 l)
Účinné látky: BANDERA (nicosulfuron 40 g/l) + BARRACUDA (mesotrione 100 g/l) + ZEAGRAN 340 SE (bromoxynil 90 g/l  
+ terbuthylazine 250 g/l)

Aplikujte postemergentne, od 3 do 6 listov kukurice, na pozemkoch zaburinených dominantne širokolistovými burinami  
v  čase, keď je väčšina trávovitých burín už vzídená a očakávate ešte ďalšiu vlnu vzchádzajúcich burín. Herbicídna kombinácia 
má aj pôdny účinok vďaka 2 účinným látkam - mesotrione a terbuthylazine až do uzatvorenia porastu. Odporúčame 
aplikovať na pozemky zaburinené predovšetkým dvojklíčnolistovými burinami s nižším zaburinením trávovitými burinami. 
V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU (neodporúčame použiť olejové zmáčadlo).
Dátum dopredaja (distribúcie) a poslednej spotreby prírpavku ZEAGRAN 340 SE je 17.09.2021.

ZEA PACK COMPLETE (BANDERA 1 l + BARRACUDA 0,75 l + SULCOGAN 1 l) 
Účinné látky: BANDERA (nicosulfuron 40 g/l) + BARRACUDA (mesotrione 100 g/l) + SULCOGAN  (sulcotrione 300 g/l)

Aplikujte postemergentne, od 2 do 8 listov kukurice, keď sú buriny vzídené a neočakávate ďalšiu vlnu burín. Odporúčame 
aplikovať na pozemky, kde prevládajú jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ale aj jednoročné trávy. V prípade veľkého sucha 
odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU.
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Tím spoločnosti AM-AGRO

Vážený zákazník,
ďakujeme za pozornosť venovanú Aktualitám č. 4. V prípade otázok v oblasti aktuálnej problematiky 
neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov.


