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Ceny obilnín preÏívajú v ostatn˘ch rokoch silné v˘kyvy v dôsledku nestáleho ekonomického prostredia spôsobeného
finanãnou krízou a ‰pekuláciami s komoditami, ale aj v dôsledku zvy‰ujúcej sa variability klímy, ktorá zasahuje pestovateºov
prakticky v celej Európe. BohuÏiaº, po uplynulej sezóne profitujú z vy‰‰ích cien iba tie podniky, ktoré nepostihla nepriazeÀ
poãasia, a ktoré zoÏali produkt v dobrej kvalite. Hospodársky v˘sledok a t˘m aj moÏnosti investovaÈ do ochrany sa budú
lí‰iÈ v jednotliv˘ch regiónoch s t˘m, Ïe ekonomika ochrany bude jednou z priorít. Na rozdiel od ostatn˘ch oblastí ochrany
je v‰ak potrebné buriny potláãaÈ kaÏdoroãne a sústavne, s pribliÏne rovnakou intenzitou. Nedajú sa teda, s v˘nimkou
zavádzania nov˘ch prípravkov, oãakávaÈ v˘znamnej‰ie zmeny v systémoch ochrany. Je v‰ak potrebné reagovaÈ na rastúcu
‰kodlivosÈ trávovit˘ch burín, ãi uÏ v‰eobecne sa vyskytujúcej metliãky obyãajnej, alebo r˘chlo sa roz‰irujúcich druhov
ako je ovos hluch˘ a stoklas jalov˘. Veºmi r˘chlo rastie poãetnosÈ populácie metliãky obyãajnej s rezistenciou voãi herbicídom,
ktorá bola e‰te pred 2 - 3 rokmi spochybÀovaná, no dnes je jedn˘m z najdiskutovanej‰ích problémov ochrany obilnín
v strednej a severnej Európe. Aj v zdanlivo rutinnej oblasti, ktorou je ochrana proti burinám, sa ukazuje, Ïe dlhodobo
efektívny úãinok ochrany moÏno dosiahnuÈ iba integráciou poznatkov o biológii a ekológii burín a cielen˘m pouÏívaním
dostupn˘ch prostriedkov ochrany na základe poznania ich potenciálu z pohºadu úãinku, ekonomiky, ale aj vedºaj‰ích vplyvov.
4.1. Sledujme pozorne v˘skyt burín
Hlavn˘m predpokladom úspe‰nej ochrany proti burinám je cielené pouÏitie dostupn˘ch metód a prostriedkov, zaloÏené
na správnej diagnostike burín a potenciálu ‰kodlivosti jednotliv˘ch druhov. Obilniny sa pestujú prakticky vo v‰etk˘ch v˘robn˘ch
oblastiach, takÏe aj zloÏenie ich spoloãenstiev sa regionálne lí‰i v závislosti od prírodn˘ch podmienok, no naj‰kodlivej‰ie
buriny obilnín sú roz‰írené prakticky v celej republike. V súãasn˘ch spoloãenstvách poºn˘ch burín prevládajú vysoko adaptabilné
druhy s veºkou prispôsobivosÈou prírodn˘m faktorom, ale aj uplatÀovan˘m agrotechnick˘m postupom. Príãinou je okrem iného
dlhodob˘ proces zjednodu‰ovania osevn˘ch postupov a veºk˘ podiel obilnín a repky, ktoré vedú k ústupu druhov vzchádzajúcich
neskôr na jar a naopak sa vytvára priestor pre ozimné buriny, ktor˘m obilniny a repka umoÏÀujú uskutoãniÈ cel˘ Ïivotn˘
cyklus vrátane reprodukcie. V prieskume vykonávanom v ostatn˘ch rokoch pracovníkmi na‰ej katedry sa v porastoch obilnín
beÏne vyskytovalo len 5 - 10 rastlinn˘ch druhov, priãom najãastej‰ie boli zaznamenávané práve jednoroãné prezimujúce
buriny. Ich spoloãn˘m znakom je, Ïe beÏne vzchádzajú z povrchu pôdy uÏ na jeseÀ, do zimy vytvoria listové ruÏice ãi dokonca
zaãnú predlÏovací rast a prezimujú. Na jar regenerujú spravidla skôr ako plodina a majú tak predstih v prístupe k Ïivinám
a slneãnému Ïiareniu oproti neskôr regenerujúcej plodine. Jednotlivé prezimujúce druhy sa ãiastoãne lí‰ia periodicitou
vzchádzania. Niektoré prezimujúce druhy vzchádzajú rovnomerne prakticky poãas celej jesene (napr. hviezdica prostredná,
parumanãek nevoÀav˘, peniaÏtek roºn˘, mak vlãí), iné majú Ïivotn˘ rytmus viac vyhranen˘ a intenzívnej‰ie vzchádzajú
predov‰etk˘m v neskor‰om jesennom období (napr. metliãka obyãajná, fialka roºná, veronika perzská a breãtanolistá).
Mnoho prezimujúcich burín vzchádza nepravidelne vo viacer˘ch vlnách od jesene do jari (napr. lipkavec obyãajn˘, nevädza
poºná…), s ãím je potrebné poãítaÈ pri v˘bere herbicídov a ãasovania ochrany. Neskoro siate alebo riedke porasty ozimín
môÏu byÈ zaburinené aj niektor˘mi typicky jarn˘mi burinami, ako je pohánkovec ovíjav˘, konopnica napuchnutá a ovos hluch˘.
Spektrum burín v jarinách sa ãiastoãne lí‰i. Napriek tomu sa aj v jarinách vyskytujú vy‰‰ie uvedené prezimujúce buriny,
ich potenciál ‰kodlivosti nie je s ohºadom na krat‰iu dobu vegetácie a r˘chlej‰iemu zapojeniu porastu tak˘ vysok˘. Napriek
tomu je potrebné aj v jarinách úãinne potláãaÈ najmä tie najkonkurencieschopnej‰ie z nich ako sú: lipkavec obyãajn˘
a rumanãeky. Typick˘mi a naj‰kodlivej‰ími burinami jarn˘ch obilnín sú druhy vzchádzajúce na jar, predov‰etk˘m pohánkovec
ovíjav˘, mrlík biely, konopnica napuchnutá a stavikrv vtáãí. Popri dvojklíãnolistov˘ch druhoch patrí v miestach v˘skytu medzi
obávané buriny jarn˘ch obilnín aj ovos hluch˘ a to aj z dôvodov hospodárskej ‰kodlivosti, ale aj z pohºadu nákladnosti
ochrany vyÏadujúcej ‰peciálne herbicídy.
4.2. NajváÏnej‰ím problémom sa stávajú trávovité buriny
Zvlá‰tnu pozornosÈ si v obilninách zaslúÏia trávovité buriny a je moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe sa z mnoh˘ch dôvodov stávajú hrozbou
pre pestovateºov obilnín v celoeurópskom meradle. Zatiaº ão väã‰inu dvojklíãnolistov˘ch (‰irokolist˘ch) burín sme v súãasnosti
schopní v obilninách potláãaÈ pomerne rutinne a s prijateºn˘mi nákladmi, trávovité buriny sú s ohºadom na ich botanickú
príbuznosÈ s obilninami a niektoré ‰pecifické vlastnosti podstatne väã‰ím problémom. Ochrana proti nim je nákladnej‰ia
a pri v˘skyte niekoºk˘ch trávovit˘ch druhov súãasne, ãi rezistencie niektorého z nich, môÏu náklady na ochranu celkom pohltiÈ
profit z pestovania. V˘skyt burinov˘ch tráv sa zvy‰uje predov‰etk˘m ako dôsledok zjednodu‰ovania osevn˘ch postupov a spôsobov
spracovania pôdy. Na rozdiel od krajín západnej Európy, kde je najobávanej‰ou burinou obilnín psiarka roºná, v âeskej republike
je najroz‰írenej‰ím a hospodársky najv˘znamnej‰ím druhom trávy metliãka obyãajná. Aj keì sa v botanick˘ch publikáciách
stále uvádza oblasÈ v˘skytu metliãky na ºah‰ích, kyslej‰ích a menej úrodn˘ch pôdach stredn˘ch a vy‰‰ích polôh, situácia
sa poãas ostatn˘ch desaÈroãí zmenila a podºa na‰ich pozorovaní sa metliãka v súãasnosti vyskytuje v ‰kodlivej miere na cca
80 % územia âR, vrátane ãernozemnej oblasti. Jej ‰kodlivosÈ je pri vy‰‰om v˘skyte znaãná. NajzávaÏnej‰ie ‰kody spôsobuje
v druhej ãasti vegetácie - v období od klasenia obilniny do konca vegetácie, kedy priestranné metliny zakryjú porast obilniny
a konkurenãn˘m vplyvom bránia tvorbe a ukladaniu asimilátov do zrna. Zrno je potom nedostatoãne vyvinuté, scvrknuté a má
nízku HTS. Preto je nevyhnutné kaÏdoroãne porasty na jar revidovaÈ a to aj po vykonanej jesennej ochrane, pretoÏe rastliny
metliãky je moÏné v poraste obilniny ºahko prehliadnuÈ. Po vyklasení uÏ ochrana nie je moÏná a jej konkurenãn˘ vplyv môÏe maÈ
váÏne následky. Produkcia obiliek metliãky obyãajnej je vysoká, cca 5000 na rastlinu. Obilky vypadávajú z väã‰ej ãasti e‰te
pred Ïatvou a vìaka nízkej hmotnosti sú ºahko rozná‰ané vetrom. Charakteristick˘m rysom metliãky obyãajnej je oproti in˘m
prezimujúcim burinám vzchádzanie prevaÏne na jeseÀ (prípadne skoro na jar), takÏe je schopná sa v ‰kodlivej miere uplatÀovaÈ
prakticky iba v oziminách. Situáciu v ostatn˘ch rokoch v˘razne komplikuje v˘skyt populácií rezistentn˘ch voãi sulfonylmoãovinám
a ìal‰ím herbicídom zo skupiny tzv. ALS inhibítorov. V âR uÏ evidujeme desiatky lokalít so silnou rezistenciou metabolického
a aj target-site typu - vÏdy spravidla voãi niekoºk˘m úãinn˘m látkam a pouÏívanie t˘chto prípravkov je prakticky vylúãené.
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Z pohºadu hospodárskeho v˘znamu je u nás druhou naj‰kodlivej‰ou trávovitou burinou obilnín ovos hluch˘. Na rozdiel
od metliãky obyãajnej nezasahuje v ‰kodlivej miere také veºké územie, ale má skôr lokálny v˘znam. Kedysi sa vyskytoval
najmä na ÈaÏk˘ch pôdach repárskej v˘robnej oblasti, ale postupne sa presunul aj do vy‰‰ích oblastí - prevaÏne
ako neãistota v osive. Ak mu ale nebola hneì po introdukcii venovaná pozornosÈ vo fáze poãiatoãného v˘skytu,
získal na mnoh˘ch pozemkoch lokálnu stabilitu a vyÏaduje pravidelnú ochranu. Obilky ovsa hluchého b˘vajú po dozretí
niekoºko t˘ÏdÀov aÏ mesiacov neklíãivé. Rastliny vzídené na jeseÀ väã‰inou neprezimujú, a preto ‰kodia predov‰etk˘m
v jarinách, hoci zaburinenie ozimín je stále ãastej‰ie.
Veºmi závaÏnou inváznou burinou, na‰Èastie s veºmi obmedzenou plochou v˘skytu v âR, je psiarka roºná. Aj napriek
tomu, Ïe sa jedná o prezimujúci druh, získala poãas uplynul˘ch desaÈroãí schopnosÈ vzchádzaÈ z pôdnej zásoby rovnomerne
po cel˘ rok a zaburiÀovaÈ prakticky v‰etky ozimné i jarné plodiny. Obilky psiarky roºnej sú podstatne väã‰ie, neÏ aké má
metliãka obyãajná a z toho pramení aj vy‰‰ia dlhovekosÈ v pôde, vysoká energia vzchádzania rastlín a tieÏ aj vy‰‰ia
odolnosÈ voãi herbicídom. Psiarka roºná vytvára konkurenãn˘ vplyv omnoho skôr, ako je tomu pri in˘ch jednoroãn˘ch
trávach. V západnej Európe je psiarka roºná jednoznaãne hospodársky najzávaÏnej‰ou burinou obilnín a prakticky
vo v‰etk˘ch populáciách sa navy‰e vyskytuje vysok˘ stupeÀ tolerancie ãi dokonca rezistencie voãi herbicídom.
Pomerne novo sa roz‰irujúcim druhom je stoklas jalov˘ a v men‰ej miere aj stoklas strechov˘. Poãiatoãné, hospodársky
v˘znamné v˘skyty v Európe pred cca 15 rokmi sú dávané do súvislosti s prechodom na jednoduché osevné postupy
s oziminami a minimalizáciou spracovania pôdy, ktoré tomuto druhu vyhovujú z hºadiska jeho ekológie. Stoklas jalov˘ je
ozimná, r˘chlo rastúca tráva. Dozrieva väã‰inou pred Ïatvou, väã‰ia ãasÈ obiliek vypadáva pred Ïatvou a dostáva sa
do pôdnej zásoby a pretoÏe majú len slabú dormanciu, vzchádzajú bezprostredne v podmietke ãi v nasledujúcej ozimine.
Obilky sú veºké s dlh˘m ostím a preto sa ºahko prená‰ajú aj mechanizáciou a Ïatevn˘mi zvy‰kami na nové pozemky.
NároãnosÈ ochrany proti stoklasu spoãíva v tom, Ïe proti nemu úãinkuje len niekoºko ‰pecifick˘ch herbicídov, ktoré navy‰e
úãinkujú len v skor˘ch rastov˘ch fázach, takÏe ak nie je vãas identifikovan˘, neskor‰ia ochrana neb˘va úãinná a silno
konkurencieschopné rastliny vytvoria perzistentné ohniská zaburinenia r˘chlo po zavleãení na pozemok. Vysok˘ poãet odnoÏí
a vysok˘ vzrast radí stoklas jalov˘ medzi najkonkurencieschopnej‰ie druhy tráv a straty na úrode môÏu dosiahnuÈ aÏ 80 %.
4.3. Kritické obdobie poãas vegetácie z pohºadu ‰kodlivosti hlavn˘ch burín
V obilninách sa môÏu uplatniÈ iba také druhy burín, ktoré sú schopné vzdorovaÈ ich hustému zapojovaniu a dynamickému
rastu. Nie v‰etky druhy burín majú v obilninách rovnak˘ potenciál ‰kodlivosti. Konkurenãne sa môÏu prejaviÈ iba tie, ktoré sú
schopné sa uplatniÈ buì na zaãiatku vegetácie (v priebehu odnoÏovania), alebo naopak v druhej polovici vegetácie (poãas
predlÏovacieho rastu aÏ dozrievania). Medzi naj‰kodlivej‰ie preto patria jednoroãné prezimujúce a skoré jarné druhy. Trváce
buriny sú dlhodobej‰ou záleÏitosÈou v celom osevnom postupe, ale obilniny sú veºmi vhodn˘m miestom na ich potláãanie,
najmä ak sa jedná o dvojklíãnolistové. UÏ poãas odnoÏovania v jesennom a skorom jarnom období zaãínajú ‰kodiÈ tzv. buriny
spodného poschodia, ktoré veºmi dynamicky rastú a silne konkurujú o svetlo a Ïiviny, ãím môÏu pri silnej‰om v˘skyte
nepriaznivo ovplyvniÈ poãet odnoÏí a spomaliÈ poãiatoãn˘ rast. V˘skyt burín spodného poschodia, najmä fialky trojfarebnej
a roºnej, veroniky perzskej, breãtanolistej a poºnej vykazuje v ostatn˘ch rokoch stúpajúcu tendenciu. Ku skupine burín
spodného poschodia môÏeme zaradiÈ taktieÏ hviezdicu prostrednú, lipnicu roãnú, hluchavku purpurovú, pakost nízky a iné.
Hlavn˘m dôvodom ich zvy‰ujúcej sa ‰kodlivosti je dlhodobé zanedbávanie ochrany proti t˘mto spoãiatku nenápadn˘m
druhom a aj ich pomerne vysoká odolnosÈ voãi beÏne pouÏívan˘m herbicídom. V priebehu niekoºk˘ch rokov do‰lo
k obohateniu pôdnej zásoby semien, ktorá je teraz hlavnou príãinou opakujúceho sa v˘skytu. Ak je na pozemku oãakávan˘
zv˘‰en˘ v˘skyt a ‰kodlivosÈ zástupcov tejto skupiny, mala by byÈ nosná ãasÈ ochrany smerovaná uÏ do jesenného obdobia.
Hlavná pozornosÈ z pohºadu ‰kodlivosti b˘va venovaná prerasten˘m a konkurenãne siln˘m burinám, ktoré sú schopné
dosiahnuÈ v˘‰ku porastu, ãi dokonca ju presiahnuÈ a ‰kodiÈ tak i v druhej ãasti vegetácie, vrátane komplikácií pri zbere.
Medzi najbeÏnej‰ie buriny tejto skupiny patria najmä metliãka obyãajná, lipkavec obyãajn˘, parumanãek nevoÀav˘, mak
vlãí, ale v ostatnom ãase aj nevädza poºná, ostrôÏka v˘chodná a prirodzene aj trváce buriny, ktoré môÏu ºahko uplatniÈ svoju konkurenãnú prevahu poãas celej vegetácie.
Jarné obilniny majú kvôli krat‰iemu vegetaãnému obdobiu a r˘chlej‰ieho rastu prirodzenú schopnosÈ lep‰ie vzdorovaÈ
burinám. Spektrum burín v jarinách b˘va pestrej‰ie, keìÏe popri skor˘ch jarn˘ch druhoch musíme poãítaÈ aj s v˘skytom
prezimujúcich druhov schopn˘ch vzchádzaÈ i na jar. Z dvojklíãnolistov˘ch sú za naj‰kodlivej‰ie buriny jarín povaÏované
pohánkovec ovíjav˘, konopnica napuchnutá, mrlík biely, lipkavec obyãajn˘, rumanãekovité buriny, horãica roºná ãi reìkev
ohnicová a ãasto tieÏ v˘mrv repky alebo slneãnice. V riedkych a medzerovit˘ch porastoch sa môÏeme stretnúÈ aj s neskoro
vzchádzajúcimi druhmi, ako je láskavec ohnut˘ alebo jeÏatka kuria. Na rozdiel od ozimín je obdobie medzi odnoÏovaním
a steblovaním veºmi krátke, takÏe buriny spodného poschodia nemajú veºkú ‰ancu sa konkurenãne uplatniÈ a pri ochrane
sa zameriavame len na vy‰‰ie vymenované druhy. S ohºadom na r˘chly rast jarín je obdobie pre aplikáciu herbicídu
pomerne krátke a je dôleÏité vystihnúÈ správny termín, kedy porast obilniny má pribliÏne 50 %-né pokrytie a odolné buriny
e‰te nepre‰li do predlÏovacieho rastu.
4.4. Nechemické a preventívne metódy ochrany
Zanedbávanou, ale dôleÏitou súãasÈou ochrany proti ‰kodliv˘m organizmom, vrátane burín, sú nepriame a preventívne metódy
ochrany. Ich pouÏívanie je v súãasnom období síce v˘razne obmedzované ekonomick˘m prostredím, ale podniky, ktoré sa
usilujú o dlhodobú úspe‰nosÈ v ochrane rastlín, sa snaÏia v ão najväã‰ej miere hlavné agrotechnické zásady dodrÏiavaÈ.
Z hºadiska zloÏenia spoloãenstiev burín a zachovania vyrovnanosti medzi jednotliv˘mi druhmi (v˘skyt - ‰kodlivosÈ)
má nezastupiteºnú úlohu práve osevn˘ postup. Predov‰etk˘m v menej úrodn˘ch oblastiach je z hºadiska konkurencieschopnosti plodín vplyv predplodiny nenahraditeºn˘. MoÏnosti z hºadiska v˘beru vhodn˘ch predplodín sú v súãasnosti síce
dosÈ obmedzené, ale dobrá predplodina a zaloÏenie porastu v optimálnom termíne posilÀuje konkurencieschopnosÈ
porastu, obmedzuje prirodzené buriny a zjednodu‰uje priamu ochranu. Najmä v menej úrodn˘ch oblastiach je druhá
obilnina v osevnom slede handicapovaná a je potrebné poãítaÈ aj s vy‰‰ou ‰kodlivosÈou burín. Sledy obilnín, ãasto e‰te
v kombinácii s minimalizáciou spracovania pôdy, podporujú ‰írenie a ‰kodlivosÈ prakticky v‰etk˘ch trávovit˘ch burín.
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Termín sejby je urãovan˘ mnoh˘mi okolnosÈami nielen agrotechnického charakteru. Skôr zaloÏené porasty b˘vajú uÏ
na jeseÀ spravidla viac zaburinené a vyÏadujú aplikáciu herbicídov na jeseÀ. Obzvlá‰È v prípade vysokého v˘skytu
niektor˘ch ÈaÏko likvidovateºn˘ch burín ako sú: stoklasy alebo psiarka roºná je na silno zaburinen˘ch pozemkoch
prikazovaná skôr sejba v druhej polovici agrotechnického termínu. T˘m je utlmené tak ich vzchádzanie, ako aj konkurenãná
schopnosÈ v neskorom jesennom, prípadne skorom jarnom období, kedy nie je moÏné pouÏiÈ herbicídy.
Z hºadiska konkurencieschopnosti porastov obilnín pôsobí negatívne zväã‰ovanie medziriadkovej vzdialenosti
aÏ na 18 cm a viac. Toto je nevyhnutné pri minimalizaãn˘ch technológiách a vedie k tomu, Ïe rastliny uzatvárajú
medziriadkov˘ priestor omnoho neskôr. V prípade väã‰ej medziriadkovej vzdialenosti by mali byÈ pouÏívané sejacie botky
pre pásovú sejbu, ktoré dokáÏu lep‰ie rozmiestniÈ osivo do ‰írky a optimalizovaÈ plochu vyuÏívanú jednotliv˘mi rastlinami.
Veºk˘ v˘znam z hºadiska konkurencieschopnosti plodiny a ‰kodlivosti burín má cielená v˘Ïiva rastlín. Plodina dokáÏe
vyuÏívaÈ Ïiviny efektívnej‰ie a kumulovaÈ viac biomasy ako burina, pretoÏe je na tento úãel ‰ºachtená. To v‰ak iba
za predpokladu, Ïe má ºah‰í prístup k zdrojom, ako burina. UÏ poãas odnoÏovania zaãína dochádzaÈ ku konkurenãnému
boju o Ïiviny, pretoÏe rastliny (tak kultúrne, ako aj buriny) vyãerpajú zásobu z najbliÏ‰ieho okolia. Obzvlá‰È siln˘mi
konkurentmi o Ïiviny sú v tomto období p˘r plaziv˘ a hviezdica prostredná, ktoré by preto mali byÈ odstránené ão najskôr
– p˘r v mimovegetaãnom období, buriny spodného poschodia pred zaãiatkom odnoÏovania. âerpanie a vyuÏívanie Ïivín
ovplyvÀujú konkurenãné vzÈahy natoºko, Ïe nie je jednoznaãná odpoveì na otázku, nakoºko súvisí úroveÀ hnojenia so ‰kodlivosÈou
burín. Zatiaº ão väã‰ina dvojklíãnolistov˘ch burín (najmä spodného poschodia) je pri vy‰‰om N-hnojení potláãaná silnej‰ím
porastom obilniny, trávovité buriny reagujú rozdielne. Vo vy‰‰ích, konkurenãne siln˘ch, kultúrnych odrodách b˘vajú trávovité
buriny pri vy‰‰om N-hnojení potláãané, v konkurenãne slab‰ích odrodách N-hnojenie posilÀuje rast burinov˘ch tráv.
Vplyv postupov základnej agrotechniky sa síce so zavedením úãinn˘ch prostriedkov chemickej ochrany zníÏil, av‰ak
to neznamená, Ïe by mali ostaÈ tie zostávajúce moÏnosti nevyuÏívané. Ich potenciál síce nevyzerá na prv˘ pohºad príli‰
veºk˘, ale ak sa vyuÏívajú systematicky, komplexne a cielene, sú dôleÏitou a najmä lacnou súãasÈou systému ochrany.
4.5. Charakteristika herbicídov pouÏívan˘ch v obilninách
V obilninách je registrované veºké mnoÏstvo prípravkov z rôznych chemick˘ch skupín, ktoré disponujú rôznymi
mechanizmami úãinku. Doposiaº ale nebola fyziologickému úãinku herbicídov venovaná väã‰ia pozornosÈ - hlavnou
charakteristikou bola oblasÈ pouÏitia a spektrum úãinku, av‰ak situácia sa v ostatnom období mení a ako jeden
z povinn˘ch údajov na etikete prípravkov musí byÈ uveden˘ fyziologick˘ mechanizmus úãinku. Ten je okrem iného dôleÏit˘
z hºadiska prevencie vzniku rezistencie. Mechanizmus úãinku herbicídov je predurãen˘ chemickou ‰truktúrou v nich
obsiahnutej úãinnej látky, a preto herbicídy patriace k jednej chemickej skupine majú rovnak˘ fyziologick˘ mechanizmus
úãinku. Rovnak˘ mechanizmus úãinku môÏe ale vykazovaÈ aj viacero chemick˘ch skupín.
Medzi najdlh‰ie pouÏívané herbicídy patria deriváty organick˘ch kyselín a pyridínu, naz˘vané podºa mechanizmu úãinku
ako syntetické auxíny, ktoré sa zaãali pouÏívaÈ uÏ po 2. svetovej vojne. Svojím pôsobením narú‰ajú v cieºov˘ch (burinov˘ch)
rastlinách fytohormonálny reÏim, ktor˘ je inak riaden˘ v rastline prirodzen˘mi auxínmi. T˘m spôsobujú rastové deformácie
listov aj stoniek, rastové disproporcie a neskôr nekrózy a vysychanie cel˘ch rastlín. Vzhºadom na listov˘ príjem a dobrú vodivosÈ
lykovou ãasÈou cievnych zväzkov majú v˘born˘ systémov˘ úãinok a sú najúãinnej‰ou herbicídnou skupinou proti dvojklíãnolistov˘m trvácim burinám. K najãastej‰ie pouÏívan˘m úãinn˘m látkam tejto skupiny patria 2,4 D, dicamba, MCPA, MCPP,
fluroxypyr a clopyralid. Väã‰ina z nich je pre svoje ‰pecifické vlastnosti (r˘chly a v˘razn˘ systémov˘ úãinok, vysoká
selektivita) pouÏívaná v zmesiach prípravkov alebo v tank-mixoch. Príkladom môÏu byÈ herbicídy Mustang obsahujúci
dve úãinné látky (florasulam a 2,4 D) a nedávno zaveden˘ trojzloÏkov˘ Mustang Forte obsahujúci navy‰e ìal‰iu úãinnú
látku – aminopyralid. Kombinácia niekoºk˘ch úãinn˘ch látok a dvoch mechanizmov úãinku umoÏÀuje ich pouÏitie proti ‰irokej
‰kále odoln˘ch jednoroãn˘ch aj trvácich dvojklíãnolistov˘ch burín v jednom zásahu, priãom hrozí nízke riziko vzniku
rezistencie. Dlhé roky pouÏívané herbicídy obsahujúce 2,4 D (Esteron), clopyralid (Lontrel 300) a fluroxypyr (Starane 250 EC)
sa v súãasnosti naopak pouÏívajú skôr samostatne, proti trvácim burinám, v ‰pecifick˘ch prípadoch neskorého zaburinenia
napr.: proti lipkavcu obyãajnému a pod., alebo aj do tank-mix kombinácií. Pri pouÏívaní herbicídov zo skupiny syntetick˘ch
auxínov a kombinovan˘ch prípravkov s ich obsahom je potrebné maÈ na mysli, Ïe najlep‰ia úãinnosÈ sa dosahuje
pri vy‰‰ích teplotách a pri aplikáciách v období intenzívneho rastu burín, najlep‰ie v období plného nástupu vegetácie na jar.
Z herbicídov s úãinkom proti trávovit˘m burinám patria k najdlh‰ie, av‰ak stále hojne, pouÏívan˘m látkam substituované
moãoviny, ktoré sú na súãasnom trhu herbicídov do obilnín reprezentované dvomi úãinn˘mi látkami - isoproturonom (IPU)
a chlorotoluronom (CHT). Uvedené herbicídy blokujú miesta väzby pre elektrónové prená‰aãe vo fotosystéme II, a preto sa
v klasifikácii mechanizmov úãinku naz˘vajú PS II inhibítory. Obe herbicídne látky sú urãené najmä proti jednoroãn˘m
trávovit˘m burinám v skor‰ích rastov˘ch fázach a niektor˘m citlivej‰ím dvojklíãnolistov˘m druhom. Pre zaistenie úãinnosti
aj proti odolnej‰ím burinám ako sú napr.: lipkavec obyãajn˘, fialka roºná, veronika perzská a in˘m, b˘vajú IPU a CHT
kombinované s ìal‰ími úãinn˘mi látkami - najãastej‰ie pendimethalínom (Maraton) alebo diflufenicanom (Cougar). Tieto
kombinované herbicídy sú urãené pre skoré postemergentné o‰etrenie. Pre postemergentné o‰etrenie na jeseÀ alebo skoro
na jar, ak sú uÏ buriny vzídené, je moÏné vytváraÈ vlastné tank-mix kombinácie prípravkov obsahujúcich IPU a CT s herbicídom
Kantor, ktor˘ IPU a CHT vhodne dopæÀa svojou úãinnosÈou proti odoln˘m dvojklíãnolistov˘m burinám a odli‰n˘m mechanizmom
úãinku. ëal‰ou priaznivou kombinaãnou vlastnosÈou herbicídu Kantor je nízka závislosÈ jeho úãinnosti na vonkaj‰ej teplote,
takÏe môÏe byÈ aplikovan˘ práve v jesennom a skorom jarnom období, ão je beÏn˘ termín aplikácie IPU i CHT.
IPU a CHT boli dlh˘ ãas nosn˘mi prípravkami pouÏívan˘mi v ozimn˘ch obilninách proti metliãke obyãajnej, ale pribliÏne
od polovice osemdesiatych rokov zaãali byÈ vytláãané novo objavenou skupinou sulfonylmoãovín, ktoré sú dnes v obilninách
najpouÏívanej‰ími. Ich mechanizmom úãinku je inhibícia enz˘mu acetolaktát syntázy (ALS), ktor˘ katalyzuje syntézu
alifatick˘ch aminokyselín. Z tohto dôvodu sú spolu s niekoºk˘mi ìal‰ími skupinami herbicídov oznaãované ako ALS
inhibítory. Sulfonylmoãoviny sú z hºadiska spektra úãinnosti veºmi rôznorodou skupinou. Lí‰ia sa úãinnosÈou proti trávovit˘m
a dvojklíãnolistov˘m burinám, dæÏkou reziduálneho pôsobenia v pôde, pouÏiteºnosti v jednotliv˘ch druhoch obilnín a pod.
Preferované sú ‰irokospektrálne herbicídy úãinkujúce proti metliãke obyãajnej aj dvojklíãnolistov˘m, takÏe medzi najpouÏívanej‰ie z tejto skupiny patria Glean 75 WG, Husar a Monitor 75 WG. Do skupiny ALS inhibítorov patria aj úãinné látky
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firmy Dow AgroSciences zo skupiny triazolopyrimidínov - florasulam, ktor˘ je obsiahnut˘ v herbicídoch Kantor a Kantor Plus,
pyroxsulam potom v neskôr registrovan˘ch herbicídoch Huricane a Corello. Zatiaº ão Kantor a Kantor Plus sú prípravky
predov‰etk˘m do tank-mixov na posilnenie úãinnosti proti lipkavcu obyãajnému a ìal‰ím odoln˘m dvojklíãnolistov˘m burinám,
Huricane je viaczloÏkov˘ herbicíd urãen˘ na komplexné o‰etrenie s úãinnosÈou proti odoln˘m trávovit˘m aj dvojklíãnolistov˘m
burinám. Corello ako jednozloÏkov˘ herbicíd s úãinnou látkou pyroxsulam nájde uplatnenie tam, kde je potrebné zasahovaÈ
predov‰etk˘m proti trávovit˘m burinám. Proti odoln˘m dvojklíãnolistov˘m burinám je potrebné ho aplikovaÈ v skor˘ch rastov˘ch
fázach na jeseÀ, prípadne skoro na jar. Herbicídnymi skupinami s úãinkom len na trávovité buriny sú aryloxy-fenoxypropionáty
a cyklohexandióny, ktor˘ch mechanizmom úãinku je inhibícia enz˘mu acetyl-CoA-karboxylázy. Preto sa tieto herbicídy naz˘vajú
ako inhibítory ACC-ázy. V dôsledku ich pôsobenia dochádza k zastaveniu syntézy lipidov a následne i stavby bunkov˘ch
membrán. Zatiaº ão v zahraniãí sú prípravky na tejto báze pouÏívané pomerne hojne, v âR je ich spotreba s ohºadom na úzke
spektrum úãinku a vy‰‰iu cenu pomerne nízka. Sú vyuÏívané najmä proti ovsu hluchému a na potláãanie metliãky obyãajnej
v neskor˘ch rastov˘ch fázach alebo pri rezistencií voãi sulfonylmoãovinám. V súãasnom období sú z tejto skupiny k dispozícii
prípravky Puma Extra, Axial a Grasp. Pokiaº majú byÈ pouÏité na komplexné o‰etrenie, je treba ich kombinovaÈ so ‰irokospektrálnym herbicídom proti dvojklíãnolistov˘m burinám. Pre zaistenie úãinnosti na lipkavec a ìal‰ím odoln˘m dvojklíãnolistov˘m burinám je vhodn˘m kombinaãn˘m partnerom napr. herbicíd Kantor Plus alebo niektorá zo ‰irokospektrálnych
sulfonylmoãovín, ako je herbicíd Logran 20 WG. Neodporúãajú sa kombinácie s herbicídmi zo skupiny syntetick˘ch auxínov.
Z hºadiska mechanizmu úãinku je uveden˘mi herbicídnymi skupinami reprezentovaná drvivá väã‰ina herbicídov
pouÏívan˘ch v obilninách. Správny v˘ber prípravkov a aplikácia vo vhodnom termíne (z pohºadu spektra burín a ich rastovej
fázy s prihliadnutím k citlivosti voãi jednotliv˘m herbicídnym skupinám) je hlavn˘m predpokladom prevencie vzniku
neÏiaducich zmien v zloÏení spoloãenstiev burín a vzniku herbicídnej rezistencie.
4.6. PouÏitie herbicídov v ozimn˘ch obilninách
Systémy herbicídnej ochrany by mali re‰pektovaÈ tak prírodné podmienky (najmä v˘skyt burín, pôdne vlastnosti
a klimatické podmienky v oblasti), ako aj uplatÀované technologické postupy. O voºbe prípravkov vo v˘znamnej miere
rozhoduje predplodina, termín a spôsob spracovania pôdy, hospodárenie so Ïatevn˘mi zvy‰kami a iné. V poºnohospodárskej
praxi je moÏné v ostatn˘ch rokoch pozorovaÈ medzi jednotliv˘mi podnikmi veºkú variabilitu v ‰truktúre pestovan˘ch plodín
a spôsoboch spracovania pôdy, ktor˘m je potrebné prispôsobiÈ ochranu proti trvácim burinám a rastlinám zaburiÀujúcim
zo Ïatevn˘ch strát v období mimo vegetácie, ale aj termín hlavného zásahu proti jednoroãn˘m i trvácim burinám poãas
vegetácie.
Potláãanie v˘mrvu a p˘ru plazivého v období mimo vegetácie
Zvy‰ujúci sa podiel plôch zaloÏen˘ch plytk˘m spracovaním pôdy a vysok˘ podiel plodín s dlh˘m vegetaãn˘m obdobím
priná‰ajú potrebu chemickej ochrany proti burinám aj v mimovegetaãnom období. Terãom ochrany sú najmä trváce buriny
– predov‰etk˘m p˘r plaziv˘, niekedy tieÏ vegetujúce zvy‰ky jednoroãn˘ch burín a v˘mrv predplodín. Najúãinnej‰ou ochranou
je pouÏitie neselektívnych prípravkov na báze glyphosate, ktoré sú dnes zastúpené na trhu radom prípravkov vrátane
herbicídu Dominator od firmy Dow AgroSciences. Pre dobrú úãinnosÈ je nevyhnutná dostatoãná listová plocha, a preto
tieto herbicídy aplikujeme buì krátko pred Ïatvou, alebo po Ïatve na zregenerované vegetujúce buriny. Pre dobrú
translokáciu prípravkov do celej rastliny vrátane koreÀového systému je treba aspoÀ 3 - 5 dní, poãas ktor˘ch by nemal byÈ
vykonávan˘ zber ãi spracovanie pôdy. Ak dosahuje zaburinenie porastu vy‰‰iu úrovneÀ, je v˘hodnej‰ie pouÏiÈ aplikáciu
cca 10 - 12 dní pred Ïatvou, ktorá okrem potlaãenia burín zároveÀ zrovnomerní a ur˘chli dozrievanie, uºahãí zber a zníÏi
vlhkosÈ zoÏatého produktu. Ak sa rozhodneme aplikovaÈ tieto herbicídy aÏ po Ïatve, je moÏné podºa situácie buì ponechaÈ
pozemok nepodmietnut˘ a aplikovaÈ herbicíd na buriny zregenerované po Ïatve (vhodn˘ postup pri krátkom mimovegetaãnom
období), alebo pozemok podmietnuÈ a aplikovaÈ herbicíd na rastliny regenerujúce z poru‰en˘ch vegetatívnych rozmnoÏovacích
orgánov. Na to je ale potrebné dlh‰ie mimovegetaãné obdobie a dostatok zráÏok, ktoré podporujú regeneráciu a tvorbu
listovej plochy. Aplikácia na podmietku je v˘hodnej‰ia aj pri pouÏití bezorbov˘ch technológií, pretoÏe sú pri nej odstránené
aj vegetujúce buriny a vzídené Ïatevné straty, takÏe sa uºahãí predsejbové spracovanie pôdy. Na vãasné odstránenie
Ïatevn˘ch strát e‰te pred zaloÏením nov˘ch porastov (aj na susediacich pozemkoch) je v ostatn˘ch rokoch potrebné
pamätaÈ tak pri obilninách, ako aj pri repke ozimnej z dôvodu prevencie prenosu chorôb.

Tab. 1: PouÏitie neselektívneho herbicídu Dominator
Cieº aplikácie
Predzberová aplikácia v predplodine
- trváce buriny
Aplikácia v období mimo vegetácie
- jednoroãné buriny, v˘mrv predplodiny
- p˘r plaziv˘
- dvojklíãnolistové buriny

Dávka

Poznámka
pri vlhkosti zrna pod 30 %
120 l vody/ha

3 - 4 l/ha
1,2 - 2 l/ha
3 l/ha
4 - 5 l/ha

7 dní pred ìal‰ím spracovaním pôdy
nechaÈ vytvoriÈ listovú plochu
proti pichliaãu a paline vhodn˘ TM s ìal‰ími herbicídmi
(Galera alebo Lontrel 300 - 0,25 l/ha)

Zavedenie modern˘ch herbicídnych prípravkov umoÏÀuje veºmi flexibilnú voºbu termínu ochrany poãas vegetácie.
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Predov‰etk˘m v˘mrv kultúrnych plodín, ale aj trváce a jednoroãné buriny je moÏné niãiÈ aplikáciou DOMINATORU pred Ïatvou
obilnín alebo na obrastené strnisko ãi podmietku.

4.7. Jesenná ochrana ozimn˘ch obilnín
Jesenné aplikácie herbicídov ponúkajú väã‰iu istotu odstránenia burín skôr, ako môÏe dôjsÈ k uplatneniu ich konkurenãného vplyvu v poraste. Navy‰e je stále moÏná oprava neúspe‰ného zásahu, pretoÏe prípadné zvy‰né buriny uÏ nie sú
spravidla do jari schopné ‰kodiÈ. Jesennú ochranu uprednostÀujeme obzvlá‰È v porastoch, ktoré sú zasiate v agrotechnickom
termíne a na pozemkoch s vy‰‰ou pôdnou zásobou semien burín. Neskôr zaloÏené porasty je naopak v˘hodnej‰ie ponechaÈ
na o‰etrenie aÏ v jarnom období, kedy je jednak vzídená uÏ väã‰ina burín a herbicídny úãinok je podporen˘ aj konkurenãnou
schopnosÈou steblujúceho porastu obilniny. Z hºadiska v˘beru herbicídov je rozhodujúce ãi bude potrebné potláãaÈ iba
dvojklíãnolistové buriny, alebo ãi je potrebné poãítaÈ aj s v˘skytom metliãky obyãajnej, prípadne ìal‰ích tráv ako sú: psiarka
roºná ãi stoklas jalov˘. V˘skyt burinov˘ch tráv ochranu podstatne predraÏuje a ochrana proti nim b˘va úãinnej‰ia v skor˘ch
rastov˘ch fázach aj napriek tomu, Ïe v tom ãase e‰te nedosahujú konkurenãného vplyvu. Kvôli veºk˘m plochám ozimín je
úãelné rozloÏiÈ aplikácie do dlh‰ieho ãasového obdobia od zaãiatku vzchádzania aÏ do konca vegetácie.
Preemergentná ochrana
Preemergentná ochrana nie je v praxi po ukonãení registrácie trifluralínu (Treflan 48 EC) príli‰ pouÏívaná. Prípravky pre
tento aplikaãn˘ termín musia byÈ dostatoãne perzistentné a maÈ dobrú reziduálnu pôdnu úãinnosÈ, ktorá preklenie pokiaº
moÏno celé jesenné obdobie vzchádzania burín. Problémom z pohºadu úãinnosti prípravkov v tomto aplikaãnom termíne
môÏu byÈ ãasté jesenné prísu‰ky a tieÏ organické zvy‰ky na povrchu pôdy, ktoré ostávajú po bezorbovom spracovaní pôdy.
Pri preemergentnej aplikácii sa pouÏívajú prípravky obsahujúce úãinné látky chlorotoluron (isoproturon), prosulfocarb,
diflufenican, pendimethalín a ich kombinácie, napr. Boxer, Cougar SC alebo Maraton. Podmienkou pre dobrú úãinnosÈ
preemergentn˘ch herbicídov je dobrá pôdna ‰truktúra bez väã‰ích hrúd a organick˘ch zvy‰kov na povrchu, vy‰‰ia dávka
vody (300 - 400 l/ha) zaisÈujúca vytvorenie súvislého filmu a dostatoãná pôdna vlhkosÈ ãi zráÏky po aplikácii.
Jesenná postemergentná ochrana
Jesenná postemergentná ochrana je v praxi veºmi obºúbená a roz‰írená, pretoÏe poskytuje pestovateºovi istotu,
Ïe nedôjde ku konkurenãnému ovplyvneniu porastu burinami. Tento aplikaãn˘ termín sa e‰te niekedy rozli‰uje na aplikáciu
skorú postemergentnú do rastovej fáze 2 - 3 listov obilniny (CPOST, EPOST) a beÏnú postemergentnú (POST) v neskor‰om
období.
Rozhodujúce je, ãi sa oãakáva zaburinenie trávovit˘mi burinami. Mnoho pestovateºov pristupuje v ostatnom ãase
z rôznych dôvodov aÏ k jarnému niãeniu burinov˘ch tráv a systém s jesenn˘m odstránením iba dvojklíãnolistov˘ch burín
sa stáva stále obºúbenej‰ím z dôvodu flexibility pri ochrane na jar.
Ak sa v˘skyt trávovit˘ch burín oãakáva, je moÏné pouÏiÈ ‰irokú ‰kálu prípravkov a ãasovanie ochrany sa riadi nástupom
konkurenãného vplyvu burín. Pokiaº je aplikácia vykonávaná skôr (CPOST), sú vhodnej‰ie prípravky vykazujúce reziduálnu
pôdnu úãinnosÈ, ako napríklad sulfonylmoãoviny Logran 20 WG alebo Glean 75 WG, prípadne doplnené herbicídom Kantor
v dávke 0,05 - 0,06 l/ha na posilnenie úãinku proti lipkavcu. Tieto prípravky je moÏné pouÏiÈ aj v neskor‰om jesennom
období. Pokiaº sú uÏ dvojklíãnolistové buriny z prevaÏnej ãasti vzídené, je moÏn˘m rie‰ením pouÏitie aj samotného
kombinovaného prípravku Mustang Forte v dávke 0,8 l/ha. Prípravky obsahujúce úãinné látky na báze ALS inhibítorov
(sulfonylmoãoviny, triazolopyrimidíny) je úãelné pouÏívaÈ najmä pri oãakávanom v˘skyte v˘mru repky.
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Ak sa na pozemku vyskytujú vo väã‰ej miere aj trávovité buriny, rozhoduje o voºbe prípravku predov‰etk˘m druh
trávovit˘ch burín a ich rastová fáza. NajbeÏnej‰ím prípadom je v˘skyt metliãky obyãajnej. Táto burinová tráva je pomerne
citlivá na mnohé úãinné latky, ale o‰etrenie je vhodnej‰ie vykonávaÈ v skor‰ích rastov˘ch fázach z dôvodu väã‰ieho
v˘beru prípravkov a moÏnosti pouÏitia niÏ‰ích dávok. V skor‰om aplikaãnom termíne (2 - 3 listy obilniny), kedy metliãka
obyãajná e‰te len zaãína vzchádzaÈ, sú vhodnej‰ie prípravky vykazujúce reziduálnu pôdnu úãinnosÈ. Do úvahy pripadajú
predov‰etk˘m herbicídy na báze substituovan˘ch moãovín, sulfonylmoãovín, ale aj niektor˘ch ìal‰ích skupín. Pre tento
aplikaãn˘ termín (CPOST) sú vhodné napr.: uÏ skôr spomenuté kombinované prípravky Cougar SC, Cougar Forte, Maraton
ãi Boxer. ëal‰ou moÏnosÈou je pouÏitie jednozloÏkov˘ch prípravkov obsahujúcich IPU alebo CHT (napr. Protugan 50 SC,
Tolkan Flo, Lentipur 500 FW), prípadne sulfonylmoãovín s dlh‰ou reziduálnou úãinnosÈou ako je Glean 75 WG alebo
Monitor 75 WG. Tieto jednozloÏkové prípravky v‰ak takmer vÏdy vyÏadujú na posilnenie úãinku proti lipkavcu obyãajnému
a ìal‰ím odoln˘m burinám kombinaãného partnera, ktor˘m môÏe byÈ v tank-mixe prípravok Kantor Plus (29 - 33 g/ha).
Pri aplikácii v neskor‰om jesennom období je uÏ väã‰ina burín vzíden˘ch a je moÏné pouÏiÈ aj herbicídy, ktoré majú
niÏ‰iu reziduálnu úãinnosÈ. O tom, ãi budú pouÏité uÏ na jeseÀ, alebo aÏ na jar, rozhoduje predov‰etk˘m úroveÀ v˘skytu
dvojklíãnolistov˘ch burín a ich rastová fáza. Ak hrozí nebezpeãenstvo, Ïe by mohli konkurenãne ovplyvniÈ odnoÏujúci porast,
alebo sa dostaÈ do pokroãil˘ch rastov˘ch fáz (najmä lipkavec obyãajn˘), pristupujeme rad‰ej k jesennej aplikácii. UÏ od tohto
obdobia (cca od 3 listov obilniny) je po novom moÏné aplikovaÈ herbicíd Corello v dávke 125 g/ha, ktor˘ pri pouÏití
v skor˘ch rastov˘ch fázach burín úãinkuje proti metliãke obyãajnej, kapustovit˘m burinám (peniaÏteku roºnému,
kapsiãke pastierskej, úhorníku lieãivému, v˘mrvu repky), hviezdici prostrednej, veronikám, ale aj proti ìal‰ím odoln˘m
burinám (ako fialkám, rumanãekovit˘m burinám, lipkavcu obyãajnému apod.) Pôsobí teda na v‰etky buriny, ktor˘ch
konkurenãnú schopnosÈ je treba odstrániÈ, alebo obmedziÈ uÏ na jeseÀ.
O‰etrenie herbicídom Corello je ekonomicky priaznivej‰ie ako pouÏitie beÏn˘ch ‰irokospektrálnych kombinovan˘ch
herbicídov. Dvojklíãnolistové buriny, ktoré by sa t˘mto zásahom nepodarilo celkom potlaãiÈ, uÏ nemajú v˘znamnej‰í
konkurenãn˘ vplyv a v prípade potreby je moÏné ich kedykoºvek na jar odstrániÈ spolu s ìal‰ími novo vzíden˘mi burinami
(vrátane trvácich) pouÏitím herbicídu Mustang Forte v dávke 0,8 - 1,0 l/ha.

PouÏitie komplexn˘ch jesenn˘ch herbicídov v obilninách ãasto vyÏaduje jarné opravy. Tento problém rie‰i registrácia nového
jesenného herbicídu CORELLO, ktor˘ odstráni metliãku obyãajnú a odstráni, ãi dostatoãne potlaãí väã‰inu dvojklíãnolistov˘ch
burín za nízku cenu. Na jar sa potom podºa potreby aplikuje Mustang Forte v dávke 0,8 - 1,0 l/ha.

V praxi sa stále ãasto vyuÏívajú aj prípravky obsahujúce IPU a CHT, ale s ohºadom na potrebu potláãaÈ aj prerastenej‰ie
dvojklíãnolistové buriny by mali byÈ pouÏité v tank-mixe s prípravkom Kantor Plus (29 - 33 g/ha), rovnako ako v prípade herbicídov
Glean 75 WG, Monitor 75 WG ãi Husar, pri ktor˘ch je taktieÏ posilnenie úãinku proti lipkavcu obyãajnému veºmi úãelné.
UÏ v tomto aplikaãnom termíne je tieÏ moÏné pouÏiÈ herbicíd Huricane od firmy Dow AgroSciences aj napriek tomu, Ïe vzhºadom
na jeho vlastnosti a úãinnosÈ aj proti prerasten˘m burinám vrátane trvácich je odporúãané pouÏitie skôr v jarnej aplikácii.
Komplikovanej‰ia situácia v ochrane nastáva, ak sa vyskytujú na pozemkoch stoklasy, ktoré sa likvidujú veºmi ÈaÏko a herbicídy
proti nim musia byÈ aplikované v ran˘ch rastov˘ch fázach a niekedy aj opakovane na jeseÀ i na jar. Jednou z najlep‰ích úãinn˘ch
látok proti stoklasom na súãasnom svetovom trhu sa stal pyroxsulam obsiahnut˘ u nás práve v prípravkoch Corello a Huricane.
Jesenná aplikácia zaruãuje lep‰í herbicídny úãinok, ale podºa praktick˘ch skúseností zo zahraniãia dosahuje aj pri jarnej
aplikácii lep‰ieho efektu ako konkurenãné prípravky. Pri pyroxsulame je v‰ak proti stoklasom potrebné zasiahnuÈ vãas
a optimálne v dávke 15 g/ha pyroxsulamu. V tejto dávke pôsobí pyroxsulam uÏ aj na p˘r plaziv˘. Z prípravkov in˘ch firiem
je moÏné pouÏiÈ v prípade v˘skytu stoklasov Atribut SG 70 alebo Monitor 75 WG, najlep‰ie v slede jesenná a jarná aplikácia
na hornej hranici odporúãan˘ch dávok a s pouÏitím adjuvantov. Obidva uvedené prípravky pôsobia aj na metliãku obyãajnú
a ìal‰ie trávovité buriny vrátané p˘ru plazivého, takÏe je vhodné optimalizovaÈ termín ochrany aj s ohºadom na ne.
25

Metliãka obyãajná je v Slovenskej republike hospodársky naj‰kodlivej‰ia trávovitá burina v obilninách. Aj metliãku obyãajnú
spoºahlivo niãí novo registrovan˘ ‰irokospektrálny herbicíd HURICANE.

4.8. Jarná ochrana
Vzhºadom na roz‰irujúcu sa ponuku nov˘ch úãinn˘ch prípravkov získava na obºube jarná ochrana. V˘hodou jarnej
aplikácie herbicídov je, Ïe buriny uÏ b˘vajú kompletne vzídené, takÏe je moÏné rozhodnúÈ sa pre najvhodnej‰í prípravok
a nie je spravidla potrebné obávaÈ sa ìal‰ieho ‰kodlivého v˘skytu burín po o‰etrení, ako tomu ãasto b˘va po aplikácii
herbicídov na jeseÀ, kedy je proti niektor˘m nepravidelne vzchádzajúcim burinám nevyhnutné vykonaÈ e‰te opravn˘ jarn˘
zásah. O‰etrenie v‰ak môÏeme ponechaÈ na jar iba ak máme istotu, Ïe buriny nezaãnú plodine konkurovaÈ uÏ poãas
jesene a predjaria.
Komplexné o‰etrenie na jar
Pre v˘ber väã‰iny herbicídov v jarnom období je dôleÏitá rastová fáza burín a teplota vzduchu, na ktorej je úãinnosÈ
niektor˘ch prípravkov závislá. Pokiaº chceme aplikovaÈ herbicídy na báze IPU a CHT, nie je moÏné s o‰etrením príli‰ dlho
váhaÈ, pretoÏe sú pouÏiteºné maximálne do zaãiatku odnoÏovania metliãky obyãajnej a neskôr úãinnosÈ t˘chto látok
prudko klesá. KeìÏe v tomto skorom jarnom období e‰te b˘vajú nízke teploty vzduchu, je treba s nimi v tank-mixe
pouÏívaÈ herbicídy proti lipkavcu a odoln˘m dvojklíãnolistov˘m burinám, ktor˘ch úãinnosÈ nie je na teplote príli‰ závislá
(napr. Kantor Plus v dávke 33 g/ha). NajpouÏívanej‰ími skupinami herbicídov pre jarné o‰etrenie ozimn˘ch obilnín sa
stali sulfonylmoãoviny a trialzolopyrimidíny. Moderné úãinné látky z t˘chto skupín pôsobia na metliãku obyãajnú aj vo fáze
odnoÏovania aÏ poãiatku steblovania a navy‰e má väã‰ina z nich podstatne ‰ir‰ie spektrum úãinku proti dvojklíãnolistov˘m
ako IPU a CHT. Veºmi pouÏívan˘mi herbicídmi poãas celého jarného obdobia (odnoÏovanie metliãky) boli herbicídy Husar
a Monitor 75 WG, av‰ak v ostatnom ãase sú nahrádzané prípravkami pôsobiacimi spoºahlivo aj v neskor‰ích rastov˘ch
fázach na dvojklíãnolistové buriny, ako napr. herbicíd Huricane, prípadne Atlantis WG (v kombinácii s herbicídmi Kantor Plus
alebo Sekator), ãi Chevalier. Prípravok Huricane má vyváÏenú úãinnosÈ proti trávovit˘m aj dvojklíãnolistov˘m burinám
v p‰enici ozimnej. Nie je potrebné ho kombinovaÈ s ìal‰ími prípravkami a je moÏné ho pouÏiÈ flexibilne poãas celého
jarného obdobia. ÚãinnosÈ proti metliãke obyãajnej je natoºko vysoká, Ïe o termíne aplikácie rozhoduje (aÏ na v˘nimky)
skôr nástup konkurenãnej schopnosti burín, neÏ ich rastová fáza. Je preto lep‰ie s termínom aplikácie vyãkaÈ tak dlho,
ako to okolnosti z pohºadu konkurenãného vplyvu burín dovoºujú. Ak je v ãase aplikácie vzíden˘ aj pichliaã roºn˘, bude
aplikáciou Huricane zniãen˘. Huricane v skor˘ch ‰tádiách niãí aj ovos hluch˘, a preto je vhodn˘ aj do oblastí, kde sa ovos
v oziminách pravidelne vyskytuje. V prípade, Ïe sú dvojklíãnolistové buriny odstránené uÏ na jeseÀ, je na potlaãenie tráv
moÏné pouÏiÈ aj prípravky zo skupiny inhibítorov ACC-ázy - Axial alebo Puma Extra, spravidla v kombinácii s herbicídmi
proti zvy‰n˘m dvojklíãnolistov˘m druhom podºa konkrétnej situácie. Pri Axiale sú veºmi vhodné kombinácie s Kantorom Plus.
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Ak chceme v p‰enici ozimnej, raÏi ãi tritikale niãiÈ kompletné spektrum dvojklíãnolistov˘ch burín vrátane metliãky obyãajnej,
je najvhodnej‰ím prípravkom ‰irokospektrálny herbicíd HURICANE. Îiadny in˘, v súãasnosti registrovan˘, prípravok nemá také
‰iroké spektrum úãinnosti ako práve HURICANE.

Opravné zásahy v oziminách na jar
Pomerne ãast˘m prípadom sú opravné jarné zásahy po vykonanej jesennej ochrane. Aj porasty na jeseÀ o‰etrené je
treba priebeÏne kontrolovaÈ a sledovaÈ v˘skyt burín z novej vlny vzchádzania, alebo ktoré po jesennom o‰etrení
zregenerovali. Väã‰inou zasahujeme uÏ iba proti prerasten˘m burinám, ktoré by mohli ‰kodiÈ v druhej polovici vegetácie,
ako sú trváce buriny, prerastené jednoroãné trávovité, lipkavec obyãajn˘, rumanãeky a pod. Vzhºadom na to, Ïe i po neúspe‰nom
jesennom o‰etrení uÏ nehrozí plodine akútna konkurencia, je moÏné a v˘hodnej‰ie poãkaÈ na neskor‰ie obdobe a spojiÈ
zásah proti burinám napr. s aplikáciou fungicídov proti chorobám päty stebiel alebo regulátorov rastu. Pokiaº je pozemok
zaburinen˘ iba dvojklíãnolistov˘mi burinami, je najúãinnej‰ím prípravkom pre toto obdobie dvojzloÏkov˘ herbicíd Mustang
Forte v dávke 1,0 l/ha. V prípade súãasného v˘skytu p˘ru plazivého, prípadne metliãky obyãajnej ãi stoklasov, je k nemu
vhodn˘m kombinaãn˘m partnerom herbicíd Attribut SG 70 alebo Axial, ale metliãku obyãajnú, stoklasy, ovos hluch˘ a dvojklíãnolistové buriny na jar najspoºahlivej‰ie zniãí aplikácia Huricane. Popri tom Huricane retarduje p˘r plaziv˘, takÏe väã‰inou
uÏ v danom roku nie je schopn˘ v obilnine vyklasiÈ. V období steblovania ozimn˘ch obilnín by mali byÈ v‰etky, aj potenciálne
nebezpeãné, buriny potlaãené, ale v riedkych a po‰koden˘ch porastoch môÏe dôjsÈ k zaburineniu aj neskôr a je potrebné
na túto situáciu reagovaÈ. Proti metliãke obyãajnej môÏeme e‰te pomerne úspe‰ne pouÏiÈ herbicídy Puma Extra alebo Axial.
Vzhºadom na prevenciu rezistencie by nemali byÈ opakované aplikácie prípravkov s rovnak˘m mechanizmom úãinku
v jesennom a jarnom období. To sa t˘ka predov‰etk˘m prípravkov na báze ALS inhibítorov, proti ktor˘m sa uÏ vzhºadom
na dlhodobé pouÏívanie rezistencia v SR vyskytuje. V prípade v˘skytu stoklasov v neskor‰ej rastovej fáze neb˘va uÏ jar
úãinnosÈ herbicídov uspokojivá, ale aj tak sa za priazniv˘ch podmienok podarí herbicídmi Corello ãi Huricane obmedziÈ
ich reprodukãnú schopnosÈ. V prípade ponechania porastu bez o‰etrenia je ich ‰kodlivosÈ devastujúca.
Proti psiarke roºnej vykazujú v na‰ich podmienkach veºmi dobrú úãinnosÈ kombinácie pendimethalínu napr. s pinoxadenom,
relatívne úãinné sú aj prípravky na báze IPU a CHT, ale iba v jesennom období. Voãi inhibítorom ALS je väã‰ina populácií
psiarky rezistentná. Vzhºadom na r˘chlu dynamiku rastu je treba jarn˘ opravn˘ zásah proti psiarke vykonaÈ ão najskôr,
najlep‰ie s pouÏitím fenoxapropu (Puma Extra) alebo pinoxadenu (Axial). S ohºadom na zvyklosti a rozdielnu históriu
herbicídnych o‰etrení v jednotliv˘ch lokalitách môÏe byÈ aj senzitivita lokálnych populácií tejto buriny na jednotlivé
herbicídy v˘razne odli‰ná.
Podstatne ºah‰ie sa dajú aj v neskorom období vegetácie potláãaÈ dvojklíãnolistové buriny. Proti lipkavcu obyãajnému
je najúãinnej‰ím herbicídom prakticky bez ohºadu na rastovú fázu Starane 250 EC v dávke 0,5 - 0,6 l/ha. V prípade v˘skytu
ìal‰ích burín, na ktoré má Starane 250 EC slab‰iu úãinnosÈ (rumanãekovité buriny, mak vlãí, úhorník lieãiv˘, v˘mrv repky
alebo slneãnice a iné), je úãelnej‰ie pouÏiÈ veºmi selektívny herbicíd Kantor Plus v dávke 33 g/ha. Pokiaº sa v spoloãenstve
burín lipkavec obyãajn˘ nenachádza, je ìal‰ím veºmi selektívnym herbicídom aj pre neskoré o‰etrenie Granstar 75 WG.
V‰etky dvojklíãnolistové buriny vo v‰etk˘ch ozimn˘ch i jarn˘ch obilninách potom spoºahlivo niãí novo registrovan˘
‰irokospektrálny herbicíd Mustang Forte.
27

Naj‰ir‰ie spektrum úãinku na dvojklíãnolistové buriny, ale aj najv˘hodnej‰í pomer ceny a úãinnosti má v súãasnosti ‰irokospektrálny
herbicíd MUSTANG FORTE. Mustang Forte je moÏné pouÏiÈ vo v‰etk˘ch ozimn˘ch i jarn˘ch obilninách.

4.9. Ochrana jarn˘ch obilnín
Ochrana jarn˘ch obilnín je ºah‰ia a podstatne lacnej‰ia ako v ozimn˘ch obilninách. Je v‰ak treba vychádzaÈ zo znalostí
zaburinenia pozemkov, postihnúÈ pokiaº moÏno v‰etky druhy s vysokou konkurenãnou schopnosÈou a vystihnúÈ optimálny
aplikaãn˘ termín. Na pozemkoch, ktoré nie sú zaburinené ovsom hluch˘m a trvácimi burinami, sa najãastej‰ie pouÏívajú
‰irokospektrálne prípravky s úãinkom na v˘znamnej‰ie dvojklíãnolistové buriny. Najuniverzálnej‰ím prípravkom proti dvojklíãnolistov˘m burinám je v súãasnosti herbicíd Mustang Forte, ktor˘ sa v jarinách aplikuje v dávke 0,8 l/ha. Vìaka kombinácii
troch úãinn˘ch látok s rôznym mechanizmom úãinku pokr˘va úãinnosÈou prakticky celé spektrum burín v jarinách okrem
trávovit˘ch burín. ëal‰ími kombinovan˘mi prípravkami so ‰irok˘m spektrom úãinnosti obsahujúcimi sulfonylmoãovinu a rastov˘ herbicíd sú Lintur 70 WG a Arrat. V prípade vy‰‰ieho v˘skytu lipkavca obyãajného je moÏné pouÏiÈ herbicíd Sekator.
Pre ‰pecifické prípady zaburinenia je moÏné si vytvoriÈ tank-mix dvoch herbicídov. Pred zavedením kombinovan˘ch herbicídov
typu Mustang, Lintur a in˘ch, boli v minulosti v jarinách ãasto pouÏívané herbicídy obsahujúce MCPA (Agritox, Dicopur M)
a Granstar 75 WG, ãasto aj v kombinácii. Vlastné kombinácie rôznych herbicídov na báze sulfonylmoãovín s prípravkami
obsahujúcimi 2,4 D (Esteron) alebo Lontrelem 300 je vhodné pouÏívaÈ v prípade v˘skytu pichliaãa roºného, hoci Mustang Forte
sa t˘mto kombináciám vyrovná aj v úãinku na pichliaã roºn˘. Ako je spomenuté v príspevku doc. Mikulku, jarné obilniny
sú vzhºadom na neskor‰í nástup predlÏovacieho rastu oproti oziminám vhodnej‰ie na potláãanie pichliaãa roºného a ìal‰ích
trvácich burín. Prípravky obsahujúce perzistentnej‰ie úãinné látky zo skupiny sulfonylmoãovín (triasulfuron, chlorsulfuron)
je vhodné pouÏívaÈ v prípade väã‰ieho mnoÏstva semien repky a slneãnice zo Ïatevn˘ch strát v pôdnej zásobe, pretoÏe zaistia úãinnosÈ tak na vzídené, ako aj postupne vzchádzajúce rastliny.
Z burinov˘ch tráv ‰kodí v jarinách najviac ovos hluch˘. V oblastiach, kde sa vyskytuje, sa ochrana podstatne
komplikuje a predraÏuje z dôvodu potreby pouÏitia ‰peciálnych prípravkov s graminicídnym úãinkom. Pestovatelia
najãastej‰ie pouÏívajú herbicídy Axial a Puma Extra, opätovne je tieÏ k dispozícii herbicíd Grasp. Vzhºadom na to, Ïe tieto
herbicídy majú obmedzenú mie‰ateºnosÈ, je treba daÈ zv˘‰enú pozornosÈ na odporúãania v˘robcu pre v˘ber kombinaãn˘ch
partnerov proti dvojklíãnolistov˘m, aby nedo‰lo k antagonizmu úãinn˘ch látok, ãi dokonca po‰kodeniu plodiny. Mnoho
pestovateºov z tohto dôvodu vykonáva rad‰ej postrek proti ovsu hluchému a dvojklíãnolistov˘m burinám oddelene.

V jarn˘ch obilninách je moÏné spoºahlivo a veºmi úãinne niãiÈ pichliaã roºn˘. Najsilnej‰í úãinok zo v‰etk˘ch súãasn˘ch prípravkov
vykazuje na pichliaã aplikácia ‰irokospektrálneho herbicídu MUSTANG FORTE.
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