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Predslov

Pre dlhodobú udržateľnosť systému CONVISO® SMART je potrebné a kľúčové zaviesť a dodržiavať sú-
bor opatrení a odporúčaní pre prácu so systémom. Tieto pokyny a odporúčania musia dodržiavať všetky 
zúčastnené strany naprieč celým reťazcom. Zodpovednosť za dodržiavanie týchto pravidiel a odporú-
čaní musí prevziať cukrovarnícky priemysel rovnako ako obchodníci s osivom, poľnohospodári a poľ-
nohospodárske spoločnosti aj ktokoľvek ďalší, kto so systémom CONVISO® SMART bude pracovať. 
Tento dokument spoločne vytvorili spoločnosti KWS a Bayer tak, aby všetci zúčastnení mali k dispozícii 
pravidlá pre prácu so systémom, a aby všetci zúčastnení mali dostatok informácií a odporúčaní, ktoré 
im umožnia správnu a zodpovednú prácu so systémom CONVISO® SMART.

Súčasný stav
Dobrá kontrola burín v cukrovej repe je rozhodujúcim faktorom pre zabezpečenie a udržanie dobrých 
a spoľahlivých výnosov z produkcie repy. Bez regulácie burín môže v cukrovej repe dochádzať k stratám 
na výnose vo výške 50 – 95% (May, 2001, May & Wilson, 2006 citované z Schweizer & Dexter, 1987). 
V súčasnej dobe sú možnosti regulácie burín v cukrovej repe obmedzené na použitie limitovaného počtu 
herbicídov. Do budúcnosti nemožno v  tomto smere počítať s nejakým významným pozitívnym vývo-
jom. Herbicídy, ktoré máme momentálne na cukrovú repu k dispozícii, majú len obmedzené spektrum 
účinnosti a  je nutné používať kombináciu dvoch a viac produktov pre úspešné zvládnutie a redukciu 
širokého spektra burín. Proti trávovitým burinám sa navyše musia nasadzovať graminicídy. Pre úspešnú 
kontrolu burín v cukrovej repe sú potrebné tri a viac postemergentné aplikácie načasované presne do 
štádia klíčnych lístkov burín (Cion & Maines, 2010).
Hoci súčasné produkty sú pre repu pomerne bezpečné, môžu sa objavovať prejavy fytotoxicity (Roeb, 
2014; May & Wilson 2006; May M. J., 2000), ktoré Pfleiderer et al. (2001) kvantifikuje merateľnou stratou 
výnosu až 5%.

CONVISO® SMART systém
CONVISO® SMART ponúka moderný a inovatívny systém na kontrolu burín založený na herbicídne to-
lerantných odrodách cukrovej repy (tolerancia k inhibítorom acetolaktát-syntetázy – ALS) a zodpoveda-
júcom herbicíde.
Základným stavebným kameňom nového systému kontroly burín sú odrody SMART KWS so špeciálnou 
herbicídnou toleranciou. Tie umožňujú použitie dvoch nových účinných látok zo skupiny ALS inhibítorov. 
Herbicídna tolerancia nebola umelo vytvorená ani indukovaná pomocou genetickej modifikácie. Zmeny 
v rastlinných bunkách, ktoré toleranciu umožňujú, sa dejú prirodzene počas bunkového delenia alebo 
meiózy. Akonáhle bola táto vlastnosť – herbicídnej tolerancie – identifikovaná, bola za použitia klasic-
kých šľachtiteľských metód spätného kríženia implementovaná do šľachtiteľských línií.
Inovatívny systém CONVISO® SMART pomáha v mnohých situáciách zlepšiť ochranu v cukrovej repe. 
Umožňuje jedinečnú kontrolu širokolistých burín, citlivých tráv a veľkého počtu ťažko ničiteľných bu-
rín. Vo väčšine prípadov k tomu stačia iba dve aplikácie – prvá v štádiu dvoch pravých listov mrlí-
ka bieleho (Chenopodium album) alebo iných indikačných burín. Optimálna bezpečnosť z hľadiska 
fytotoxicity, založená na špecifickej tolerancii cukrovej repy, umožňuje aplikovať herbicíd v menšej 
závislosti na rastovej fáze repy. Nedochádza tak k spomaleniu rastu repy a stratám na výnose. Preto 
je CONVISO® SMART systém vysoko efektívnou alternatívou pre dosiahnutie optimálnej kontroly burín 
v cukrovej repe.
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1. Použitie SMART KWS osiva cukrovej repy

Pre zaistenie úspešného pestovania odrôd cukrovej repy SMART KWS musí byť striktne vylúčené aké-
koľvek zmiešanie klasického osiva a osiva SMART KWS. Toto platí ako pre logistiku, tak aj pre sklado-
vanie a výsev. KWS používa pre odlíšenie oboch druhov osiva jednoznačné znaky ako názov odrody, 
balenie osiva a obalový materiál, ktoré jasne odlišujú osivo SMART KWS od klasického osiva.
Praktická manipulácia s  osivom, ako napríklad plnenie sejačky, vyžaduje jasne definované postupy, 
ktoré zamedzia kontaminácii SMART KWS osiva klasickým osivom. Ďalšou požiadavkou v  priebehu 
vegetácie je potom efektívna likvidácia vybehlíc a dodržiavanie hygieny pozemku. Je potrebné veľmi 
striktne predchádzať vysemeneniu vybehlíc z osiva SMART KWS alebo z pozberových regenerovaných 
úlomkov repných buliev.

1.1. Odlišnosti SMART KWS osiva cukrovej repy od klasického osiva

1.1.1. Označenie odrôd
SMART KWS odrody cukrovej repy majú pred samotným menom vždy prefix „SMART“. Celé meno vrá-
tane prefixu je vždy súčasťou registrácie odrody.
Príklad:

■ SMART KWS odroda  SMART „Meno“ KWS  à SMART KALLEDONIA KWS

■ Klasická odroda:  „Meno“ KWS  à Lisanne KWS

Obrázok 1: Názvy odrôd CONVISO® SMART 

Prefix „SMART“ ako 
neoddeliteľná súčasť 
názvu odrody

Výslovné upozornenie, 
že sa jedná o odrodu 
pre systém 
CONVISO® SMART

Upozornenie na 
toleranciu k herbicídu 
CONVISO® ONE 
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1.1.2. Dizajn obalov osiva SMART KWS
Krabice s osivami pre SMART KWS osivo cukrovej repy sa jasne odlišujú od krabíc pre klasické odrody 
KWS nasledujúcimi znakmi:

■  Zelená farba hornej časti krabice

■  Zelený pruh s logom CONVISO® SMART na oboch stranách krabice

■  Odlišný obrázok porastu repy v hornej časti krabice

■  Pripojená je dodatočná informácia a varovanie vo forme leporela

■  Etiketa, ktorá jasne odlišuje SMART KWS osivo od klasického osiva

Obrázok 2: Dizajn obalu pre a) klasické a b) SMART KWS osivo cukrovej repy

Farba hornej časti

Etiketa pre pestovateľa Varovanie

Iný obrázok

Zelený pruh + logo

Etiketa pre pestovateľov 
poskytuje ďalšie informácie 
o systéme
CONVISO® SMART

Varovanie obsahuje 
doplnkové informácie 
k systému 
CONVISO® SMART 
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1.1.3. Farba osiva
SMART KWS osivo obsahuje fialovo sfarbenú obaľovaciu hmotu, zatiaľ čo osivo klasických odrôd je 
vnútri šedé (viď obrázok nižšie).

Foto 1: Klasické osivo a osivo SMART KWS cukrovej repy

Farbu vnútornej obaľovacej hmoty zistíte, keď guličku osiva rozdrvíte. Pri drvení osiva použite prosím 
rukavice, aby ste zamedzili priamemu kontaktu s látkami aplikovanými na osivo pri morení.
Vonkajšia farba osiva SMART KWS je – takisto ako pri klasickom osive – oranžová. Preto je potrebné na-
príklad pri kontrole sejačky pred sejbou prípadné zvyšky osiva kontrolovať vyššie zmienenou metódou 
pre zistenie, o aké osivo sa jedná.

Foto 2: SMART KWS semienko na staršej repe

Klasické osivo 
cukrovej repy

SMART KWS
osivo

Fialová farba obaľovacej hmoty 
umožňuje identifikáciu osiva 
SMART KWS ešte niekoľko 
týždňov po výseve.
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1.2. Praktické rady a odporúčania pre používanie osiva cukrovky SMART KWS

1.2.1.Skladovanie osiva
Odporúča sa skladovať SMART KWS osivo v originálnych jasne označených SMART KWS škatuliach 
oddelene od klasického osiva. Toto odporúčanie má dva dôvody:
1. Jasnú identifikáciu osiva SMART KWS
2. Len originálny obal s osivami je vybavený vrstvou neprepúšťajúcu vlhkosť, ktorá udržuje osivo v suchu.
Osivo je potrebné vždy skladovať v chlade a suchu. 

1.2.2.Čistenie sejacieho stroja
Zvyšky osiva klasických odrôd cukrovky musia byť zo sejacieho stroja kompletne odstránené pred tým, 
než začneme plniť sejačku osivom SMART KWS. SMART KWS osivo a klasické osivo by sa nikdy ne-
malo v sejačke miešať.
Pestovatelia a poskytovatelia služieb (siatie) musia byť vždy upozornení a preškolení tak, aby jednoznač-
ne vedeli, že je potrebné vždy celkom a bezozbytku vyčistiť sejací stroj. To je dôležité predovšetkým 
v prípade, keď sa po výseve klasickej odrody pripravujú na siatie odrody SMART KWS.
Informačné materiály, ako napríklad príručka „Manuál pre pestovateľov“, informačné plagáty, samolep-
ky na sejačky a inštruktážne videá, by mali pestovateľom a poskytovateľom služieb pomôcť v zoznáme-
ní sa so správnym postupom pri sejbe SMART KWS odrôd. 

1.2.3.Dokumentácia a identifikácia pozemkov s CONVISO® SMART cukrovou repou
Pozemky, na ktorých sa pestuje SMART KWS odroda, musia byť rovnako ako pozemky s klasickými 
odrodami zdokumentované spôsobom vyžadovaným národnými predpismi.
Navyše by pozemky, využité pre systém pestovania CONVISO® SMART, mali byť vždy označené tak, 
aby ich všetky zúčastnené osoby, ktoré budú na pozemku vykonávať akékoľvek činnosti (zamestnanci, 
poskytovatelia služieb a pod.), bez problémov rozpoznali. Pre označenie pozemkov CONVISO® SMART 
budú k dispozícii cedule, označovacie terčíky a ďalšie nástroje, ktoré si môžte vyžiadať od lokálneho 
tímu KWS. 

1.2.4.Vybehlice a regenerované zbytky buliev – manažment
Vybehlice
Postup v prípade výskytu vybehlíc sa nijako nelíši od postupu známeho z klasického systému pestova-
nia cukrovky. Základom sú dve kľúčové opatrenia: predchádzanie vybiehania a likvidácia vybehlíc.
Ak chceme predísť vybiehaniu, je potrebné zvoliť správny termín sejby. Nízke teploty indukujú jarovizá-
ciu, ktorá môže viesť k neskoršiemu vybiehaniu. Rovnako ako klasické odrody, mali by byť SMART KWS 
odrody osiate v čase, keď teplota pôdy dosiahne 7 °C a nie sú predpokladané ďalšie výrazné poklesy 
teplôt.
Ak sa vybehlice objavia, je nevyhnutné ich z pozemku odstrániť pred tým, než by mohlo dôjsť k  ich 
opeleniu, alebo najneskôr pred tým, než vytvoria semená. Je nutné zabrániť vysemeneniu SMART KWS 
cukrovky na pozemok. Takto vzniknuté burinné repy nemôžu byť následne likvidované ani klasickými 
herbicídmi, ani herbicídom CONVISO® ONE alebo iným ALS herbicídom. Vybehlice je potrebné odstrániť 
a zlikvidovať čo najskôr.

Regenerované repy z pozberových zostatkov
Je potrebné zabrániť vzniku regenerovaných riep z buliev alebo ich úlomkov po zbere cukrovej repy. 
Ak sa takéto regenerované repy objavia, mali by byť v následnej plodine zlikvidované herbicídom, ktorý 
nepatrí do skupiny ALS herbicídov. Všetky takto zregenerované repy, ktoré môžu vybehnúť a vytvoriť 
semená, musia byť z pozemku odstránené. 
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1.2.5.Odporúčania pre druhé sejby
Po cukrovej repe pestovanej v systéme CONVISO® SMART existujú určité obmedzenia v ďalšom osev-
nom postupe. Pokiaľ dôjde k zničeniu SMART KWS cukrovej repy po výseve (z dôvodu vymrznutia, po 
zaplavení a pod.) a tento porast bol už ošetrený herbicídom CONVISO® ONE, možno na pozemku zasiať 
znova iba osivo SMART KWS alebo po 3 týždňoch kukuricu. Pred vysiatím kukurice je ale potrebné po-
zemok na 15-20 cm zorať. Priamy výsev nie je možný a minimálne spracovanie pôdy nie je dostačujúce.
Pre jesenný výsev po zbere cukrovky SMART KWS sa odporúča výhradne ozimná pšenica.
Po zbere cukrovej repy je možné bez obmedzenia pestovať ozimú pšenicu a ozimný jačmeň. Na jar na-
sledujúceho roka sa môžu pestovať plodiny bez obmedzenia (pozri obrázok 3). Ďalšie informácie získate 
od zástupcov spoločnosti KWS alebo Bayer.

Obrázok 3: Druhé osevy a odporúčania následnej plodiny po aplikácii herbicídu CONVISO® ONE 

1.3. Školenia a informačné materiály k systému CONVISO® SMART 

Všetci zúčastnení, ktorí sa budú akýmkoľvek spôsobom zaoberať problematikou pestovania cukrovej 
repy v systéme CONVISO® SMART, musia mať prístup k príslušným informačným materiálom, a ak je to 
potrebné, musia mať možnosť zúčastniť sa príslušných školení.
K dispozícii sú nasledujúce informačné materiály:

■  CONVISO® SMART príručka pre pestovateľov (KWS Manuál pre pestovateľov)

■  CONVISO® SMART informačný leták (factsheet)

■  Samolepky, plagáty

■  CONVISO® SMART webová stránka

■  Ďaľšie informačné materiály

Všetky materiály si možno vyžiadať u lokálneho tímu KWS, ak nie sú k dispozícii iným spôsobom.

Po vážnom 
poškodení 
porastu (napr. mráz, 
zaplavenie) na jar 
toho istého roku

Sejba na jeseň Sejba na jar 
nasledujúceho roku

■ SMART KWS 
cukrová repa

■ Kukurica 
 (po 15-20 cm orbe 

a 3 týždňoch)

■ Ozimná pšenica

■ Jačmeň ozimný

■ Jarná pšenica

■ Jarný jačmeň

■ Kukurica

■ Hrach

■ Sója

■ Fazuľa

■ Slnečnica

■ Jarná repka 

■ Horčica (zelené hnojenie)

■ Cukrová repa

MAREC (…)APRÍL SEPTEM-
BER

OKTÓBER NOVEM-
BER

(…)MÁJ MAREC APRÍL
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Školenia pokrývajú nasledujúce témy:

■  CONVISO® SMART – základné informácie o SMART KWS osive

■  CONVISO® ONE – používanie herbicídu

■  CONVISO® SMART – pokyny a odporúčania

■  antirezistentná stratégia / integrovaná ochrana rastlín (buriny)

Školenia pre skupiny poľnohospodárov a užívateľov alebo pre zamestnancov sú ponúkané buď lokál-
nym tímom KWS, alebo môžu byť od tohto tímu vyžiadané. Navyše sa odporúča účasť na ďalších špe-
ciálnych informačných akciách organizovaných spoločnosťami KWS alebo Bayer. 
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2. Odporúčania pre používanie herbicídu CONVISO® ONE 

Pri používaní herbicídu je nevyhnutné dodržať všetky zákonné ustanovenia a predpisy. S herbicídom 
smú nakladať iba osoby na to oprávnené. Okrem toho je pri manipulácii s herbicídom nevyhnutné 
používať príslušné osobné ochranné pomôcky.
Pri aplikácii herbicídu je nutné dbať a dodržiavať zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

2.1. CONVISO® ONE – praktické odporúčania

2.1.1. CONVISO® ONE – účinné látky a formulácie
CONVISO® ONE je postemergentný herbicíd, registrovaný pre aplikáciu od rastového štádia cukro-
vej repy BBCH 10 do štádia BBCH 18. Obsahuje dve účinné látky foramsulfuron (sulfonylmočovina) 
a thiencarbazone-metyl (sulfonylamino-carbonyl-triazonlinone). Obidve účinné látky patria do skupiny 
ALS inhibítorov a patria do HRAC skupiny B.
CONVISO® ONE je formulovaný ako olejová disperzia (OD) a pôsobí systémovo ako cez listy burín, tak 
i pôdne.

Obrázok 4: CONVISO® ONE účinné látky, pôdne a listové pôsobenie

30 g

50 g

Tiénkarbazón-metyl
Listová a pôdna aktivita

Foramsulfuron
Predovšetkým 
listová aktivita
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2.1.2. Spektrum účinnosti herbicídu CONVISO® ONE
CONVISO® ONE spoľahlivo účinkuje proti širokému spektru trávovitých a  dvojklíčnolistových burín. 
 Nasledujúce tabuľky obsahujú informáciu o účinnosti na jednotlivé špecifické burinné druhy. 

Stupnica hodnotenia účinnosti

■■■ Výborná účinnosť

■■ Dobrá účinnosť

■ Nedostatočná účinnosť

Tabuľka 1: Spektrum trávovitých burín a ich citlivosť k herbicídu CONVISO® ONE 

Mohár sivý ■■■ Proso siate ■■■

Mohár praslenatý ■■■ Proso vláskovité ■■■

Mohár zelený ■■■ Psiarka roľná ■■■

Cirok halebský (zo semena) ■■■ Pýr plazivý ■■■
Metlička obyčajná ■■■ Prstovka krvavá ■■■
Dochan klasnatý ■■■ Stoklasy ■■■
Mätonoh trváci ■■■ Výdrol mätonohu ■■■
Ježatka kuria noha ■■■ Výdrol prosa ■■■
Lipnica ročná ■■■ Výdrol obilnín ■■■
Ovos hluchý ■■■

Tabuľka 2: Spektrum dvojklíčnolistových burín a ich citlivosť k herbicídu CONVISO® ONE

Ambrózia palinolistá ■■■ Povoja plotná ■■■
Bažanka ročná ■■■ Palina obyčajná ■■
Čistec roľný ■■■ Peniažtek roľný ■■■
Čistec močiarny ■■ Žltnica maloúborová ■■■
Drchnička roľná ■■■ Žltnica brvitá ■■■
Dvojzub trojdielny ■■■ Pichliač roľný ■■■
Durman obecný ■■■ Podbel lekársky ■■
Rumanček kamilkový ■■■ Pupenec ■■■
Parumanček nevoňavý ■■■ Nezábudka roľná ■■■
Rumanček diskovitý ■■■ Prhlica roľná ■■■
Hluchavka purpurová ■■■ Mliečnik kolovratec ■■■
Hluchavka objímavá ■■■ Praslička roľná ■■

Horčica roľná ■■■ Hviezdica prostredná ■■■
Huľavníkovec lekársky ■■■ Stavikrv broskyňolistý ■■■
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Nevädza poľná ■■■ Stavikrv kučeravý ■■■
Ibištek trojdielny ■■■ Stavikrv vtáčí ■■■

Skorocel väčší ■■■ Ruman roľný ■■■
Pakosty ■■■ Veronika perzská ■■
Lýrovka obyčajná ■■■ Veronika brečtanolistá ■■

Knôtovka biela ■■■ Veronika poľná ■■
Pastierska kapsička ■■■ Horčica roľná ■■■
Kukučinovec poľný ■■■ Repka olejná ■■■
Konopice napuchnutá ■■■ Voškovník obyčajný ■■■
Kolenec roľný ■■■ Starček obyčajný ■■■
Konopica širokolistá ■■■ Facélia vratičolistá ■■■
Žihľava pálivá ■ Lipkavec ■■■
Láskavec ohnutý ■■■ Pupenec roľný ■■■
Loboda rozložitá ■■ Štiav kučeravý ■■■

Ľulok čierny ■■■ Portulanka zeleninová ■■■
Mak vlčí ■■■ Tetucha kozia ■■■
Mäta roľná ■■ Turanec kanadský ■■■
Mrlík biely ■■■ Úhorník liečivý ■■■
Mrlík hybridný ■■■ Viky ■■■
Mrlík mnohoplodný ■■■ Fialka roľná ■■■
Mlieč roľný ■■■ Fialka trojfarebná ■■■
Nátržník husí ■■■ Výdrol repky ■■■
Podslnečník Theophrastov ■■■ Výdrol zemiakov ■■■
Chvostík virginský ■ Divá repa (konvenčné odrody) ■■■
Koniklec jarný ■■■ Výdrol slunečnice ■■■
Pohánkovec ovíjavý ■■■ Zemedym lekársky ■■■

2.1.3. Aplikácia – registrácia prípravku
CONVISO® ONE musí byť aplikovaný v  súlade s  požiadavkami registrácie. Registrovaný aplikačný 
interval herbicídu je medzi štádiom BBCH 10 (rozvinuté klíčne listy) a BBCH 18 (8 pravých listov) cuk-
rovej repy.
Presné načasovanie aplikácie sa musí jednoznačne riadiť podľa štádia vývoja indikačnej buriny – mrlíka 
bieleho (Chenopodium album). V prípade, že sa mrlík biely (Chenopodium album) na pozemku nevysky-
tuje, môžu byť ako indikačné použité iné buriny.
Presné načasovanie aplikácie sa riadi navyše podľa toho, či chceme použiť delenú alebo jednorázovú 
dávku (kapitola 2.1.4). Pre optimálny účinok je rozhodujúce rastové štádium burín.
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2.1.4. Dávkovanie a načasovanie aplikácie
Dávkovanie
Maximálna registrovaná dávka prípravku CONVISO® ONE je: 1,0 l/ha a rok.
Registrované sú dva spôsoby aplikácie: delená aplikácia (2 x 0,5 l/ha) / jednorazová aplikácia (1 x 1,0 l/ha). 
Odporúčaná je delená aplikácia.

Načasovanie aplikácie
1. Delená aplikácia 2×0.5 l/ha (odporúčané)
 T1 aplikácia musí prebehnúť v čase, keď prvé rastliny mrlíka bieleho (Chenopodium album), dosiah-

nu štádium BBCH 12 (2 pravé listy), ostatné buriny vo fáze 2-4 pravých listov a zároveň sa cukrová 
repa nachádza vo fáze BBCH 10 -14.

 T2 aplikácia smie nasledovať po najmenej 10 dňoch od prvej aplikácie, ak novo vzchádzajúce rastliny 
mrlíka bieleho (Chenopodium album), dosiahnu štádium BBCH 12, ostatné buriny sú vo fáze 2-4 pra-
vých listov (BBCH 12-14) a zároveň sa cukrová repa nachádza medzi štádiom BBCH 12 a BBCH 18.

 Delená aplikácia vykazuje všeobecne lepšiu účinnosť na buriny, pretože neskôr vzchádzajúce buriny 
môžu byť zlikvidované vďaka druhej aplikácii.

2. Jednorázová aplikácia 1×1,0 l/ha 
 Aplikácia musí prebehnúť v čase, keď prvé rastliny mrlíka bieleho (Chenopodium album) dosiahnu štá-

dium BBCH 12-14 (2-4 pravé listy) a zároveň sa cukrová repa nachádza medzi štádiom BBCH 10 – 18. 
Pokiaľ sa na pozemku mrlík biely nevyskytuje, platí pre správne načasovanie aplikácie štádium vývoja 
BBCH 12-14 (2-4 pravé listy) ostatnej buriny.

Obrázok 5: CONVISO® ONE – delená aplikácia 

CONVISO® ONE registrované aplikačné okno
Maximálna dávka prípravku: 1 l/ha

klíčne listy  
cukrovej repy

8 pravých listov 
cukrovej repy

0,5 l / ha
CONVISO® ONE

Druhá aplikácia

minimálny interval medzi 
postrekmi 10 dní

0,5 l / ha
CONVISO® ONE

Prvá aplikácia

Dva pravé  
listy mrlíka 
bieleho 

Klíčne listy

Dva pravé  
listy mrlíka 
bieleho 

Klíčne listy
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2.1.5. Príprava postrekovača a podmienky aplikácie
Príprava postrekovača

■  Množstvo vody: 100 – 300 l/ha

■  Odmeraná dávka prípravku sa vleje do nádrže postrekovača vopred naplneného do polovice 
vodou a za stáleho miešania sa doplní na stanovený objem. Prípadne sa použije predmie-
šavacie zariadenie, ak je ním stroj vybavený. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné 
bezodkladne spotrebovať. Na prípravu postrekovej kvapaliny nepoužívajte znečistenú vodu. 
V prípade použitia zmesi prípravkov je zakázané miešať ich koncentráty a prípravky vlejte do 
nádrže oddelene. Ak chceme použiť ďalší prípravok na ochranu rastlín v zmesi, rozmiešame 
ho samostatne v menšom množstve vody a dolejeme do nádrže ako posledný. Pokiaľ je to 
možné, necháme miešanie spustené po celú dobu aplikácie.

■  Optimálne pH vody: 5 – 7

Podmienky aplikácie

■  V prípade extrémne stresových podmienok, ako napr. za silného sucha, extrémne vysokých 
teplôt, mrazu, záplav, nedostatku výživy alebo napadnutia rastlín chorobami, by mala byť 
aplikácia rovnako ako u iných herbicídov odložená na neskôr.

■  Neošetrujte pri teplotách nad 25 °C a intenzívnom slnečnom svite.

■  Porast musí byť pri ošetrení suchý, nemožno ošetrovať bezprostredne po daždi, a ani vtedy, 
keď sú rastliny pokryté rosou.

■  Po intenzívnych zrážkach pred plánovanou aplikáciou je vhodné ošetrenie o 2 – 3 dni odložiť 
a ponechať plodine čas na regeneráciu voskovej vrstvy.

■  Optimálna teplota vzduchu pri aplikácii: 10 – 25 °C.

■  Odolnosť voči zrážkam: po 1,5 hodiny a zaschnutí kvapaliny na listoch.

■  Pôdne pôsobenia: 2 – 3 týždne po aplikácii (v závislosti na pôdnom type a klimatických 
podmienkach). 

2.1.6. Čistenie postrekovača
Zvyšky prípravku, ktoré zostanú v zle opláchnutom postrekovači, môžu spôsobiť veľmi vážne škody 
v následne ošetrovaných porastoch citlivých voči herbicídu. Preto je nevyhnutné veľmi starostlivo po-
strekovač po použití vypláchnuť.

1. Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dôkladne ich prepláchnite vo vode.

2. Naplňte nádrž postrekovača vodou na 10% obsahu nádrže a spustite miešanie (odporúča 
sa rotačná čistiaca tryska).

3. Vypustite nádrž.

4. Opakujte krok 2 a 3.

5. Trysky a sitá musia byť čistené oddelene.

6. Presvedčte sa, že postrekovač bol pred odstavením kompletne vyprázdnený.

2.1.7. Interval medzi ošetrením a zberom
AT- ochranná lehota (OL) je daná odstupom medzi termínom poslednej aplikácie a  zberom. Ak bol 
herbicíd CONVISO® ONE aplikovaný v súlade s odporúčaniami a registráciou, nezostanú v čase zberu 
v cukrovej repe žiadne jeho reziduá.
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2.2. CONVISO® ONE v špeciálnych situáciách

2.2.1. CONVISO® ONE za menej priaznivých podmienok pre účinnosť
Za sucha a pri prerastených burinách zlepšuje účinnosť prípravku prídavok rastlinného oleja (napr. 0,5 l/ha 
rastlinného oleja pri delenej aplikácii). 

2.2.2. CONVISO® ONE a menej citlivé buriny
Účinnosť herbicídu CONVISO® ONE proti niektorým menej citlivým burinám nedosahuje uspokojivú úro-
veň. Ak sa na pozemku, kde je predpoklad pestovania systému CONVISO® SMART veroniky vyskytujú, 
odporúčame ku CONVISO® ONE použiť sekvenčné ošetrenie klasickým herbicídom. Ďalej je možné 
použiť kombinácie s klasickými herbicídmi na báze dimethenamidu, chloridazonu alebo lenacilu. Pre 
podrobnejšie poradenstvo sa prosím obráťte na vášho poradcu v spoločnosti Bayer alebo KWS. 

2.2.3. CONVISO® ONE – tank-mixy a doplnkové ošetrenie 
CONVISO® ONE je možné používať v kombinácii s inými herbicídmi ako v tank-mixoch, tak aj sekvenč-
ne. Pokiaľ má byť CONVISO® ONE použité v  tank-mixe, je potrebné dodržiavať inštrukcie z kapitoly 
2.1.5. (príprava postrekovača). Mix partner môže zvýšiť herbicídnu účinnosť a pozitívne prispieť k napĺ-
ňaniu antirezistentnej stratégie. Pre konkrétne odporúčania sa prosím obráťte na príslušného poradcu 
KWS alebo Bayer.

Obrázok 6: CONVISO® SMART – použitie s inými herbicídmi

Veronika spp., 
antirezistentná 
stratégia

CONVISO® ONE registrované aplikačné okno
Maximálna dávka prípravku: 1 l/ha

klíčne listy  
cukrovej repy

8 pravých listov 
cukrovej repy

Štandardný 
herbicídny 
tank-mix

1,0 l / ha 
štádium max. 4 pravé  
listy mrlíka

Sucho, prerastená 
burina,  
antirezistentná 
stratégia

0,5 l / ha
max. štádium dvoch 
pravých listov mrlíka bieleho

Partner do tank-mixu

0,5 l / ha
max. štádium dvoch 
pravých listov mrlíka bieleho

Partner do tank-mixu

min. 10 dní

Druhá aplikáciaPrvá aplikácia
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2.2.4. CONVISO® ONE v osevnom postupe s inými ALS tolerantnými plodinami
Neodporúča sa pestovať cukrovú repu systému CONVISO® SMART v rovnakom osevnom postupe s inými 
ALS tolerantnými plodinami. Ak sa tak ale stane, je nutné si uvedomiť, že herbicídom CONVISO® ONE 
nie je možné udržať pod kontrolou vysemenené rastliny týchto tolerantných druhov.
Potom bude nutné použiť herbicídy s iným mechanizmom účinku ako ALS. S konkrétnymi otázkami sa 
prosím obráťte na spolupracovníkov spol. Bayer a KWS.

2.2.5. CONVISO® ONE a rezistentné buriny
Ak existuje predpoklad výskytu burín rezistentných k ALS inhibítorom, alebo ak je výskyt takýchto burín 
už potvrdený, musí byť vždy použitý ďalší herbicíd ako mix partner. Nasadenie herbicídu CONVISO® ONE 
v kombinácii s mix partnerom sa odporúča ako súčasť antirezistentnej stratégie. Ak nie je možné v cuk-
rovej repe likvidáciu rezistentných burín zvládnuť, nemal by byť systém CONVISO® SMART použitý. 
Ďalšie odporúčania nájdete v kapitole 3 „Manažment rezistentných burín“. Prípadne môžete kontaktovať 
poradcu Bayer alebo KWS.
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3. Manažment rezistentných burín

So zavedením systému CONVISO® SMART je v cukrovej repe prvýkrát k dispozícii herbicíd inhibujúci 
enzým acetolaktát syntetázy (ALS). Ak chceme zabrániť vzniku a rozvoju rezistencie voči herbicídu zo 
skupiny ALS, musíme vziať do úvahy nasledujúce:

■  Osevné postupy, v ktorých sú intenzívne nasadzované ALS herbicídy

■  Prelínanie pestovateľských plôch

■  Prelínanie burinného spektra

3.1. Rezistentné buriny – súčasný stav

3.1.1. Európska perspektíva
V  súčasnej dobe existuje v  Európe 34 hlásených burinných druhov, ktoré vykazujú rezistenciu voči 
herbicídom ALS, HRAC skupina B (www.weedscience.org). Rezistencia sa objavila v rôznych kultúrach 
ako obilie, ryža, kukurica a ďalších. Voči foramsulfuronu sú v Európe hlásené 4 rezistencie, žiadna voči 
thiencarbazone-metylu.
Buriny, vykazujúce rezistenciu k foramsulfuronu sú: tráva prstovka krvavá (Digitaria sanguinalis), objave-
ná v porastoch kukurice, ježatka kuria (Echinochloa crus-galli) v kukurici a ryži, druh ježatka (Echinoch-
loa phyllopogon) v ryži a mohár zelený (Setaria viridis) v kukurici. Všetky tieto prípady sú obmedzené na 
určitú špecifickú lokalitu.
Najdôležitejšie je potenciálne nebezpečenstvo vzniku ALS rezistencie u  rizikových tráv psiarky roľnej 
(Alopecurus myosuroides) a metličky obyčajnej (Apera spica-venti). Ide o jedny z hlavných burín v ozim-
nej pšenici, ktorá sa veľmi často pestuje v osevnom postupe s cukrovkou. Aby sme mohli vyhodnotiť 
potenciálne zvýšené riziko vzniku rezistencie k ALS u rizikových trávovitých burín, je potrebné vedieť na-
sledovné: plocha pestovania cukrovej repy, ktorá je zaradená v osevnom postupe s ozimnou pšenicou, 
je s 1,6 miliónmi hektárov relatívne malá v porovnaní s plochou 23 miliónov ha, na ktorých sa v Európe 
pestuje ozimná pšenica.
V dôsledku toho je potenciálny prekryv oboch plodín pomerne limitovaný a ide o menej ako 7% plochy 
ozimnej pšenice. Ak by sme vzali do úvahy kompletnú plochu pestovania ozimných obilnín (40 miliónov 
ha), tak prienik oboch plôch je ešte menší (<5%).
Na základe európskeho vývoja rezistencie voči herbicídom HRAC skupiny B, musia byť existujúce riziká 
vzniku rezistenciou k foramsulfuronu a thiencarbazone-metylu označené ako stredné (širokolisté buriny) 
až vysoké (trávovité buriny). Podľa EPPO (2003) je takáto kategorizácia legitímna, ak sa pozoruje vý-
znamné rozšírenie rezistencie po tom, čo bola účinná látka používaná veľa rokov.

3.1.2. Situácia – trávovité buriny
Bolo hlásených viac prípadov rezistencie voči herbicídom HRAC skupiny B. Týkali sa ozimín a trávovi-
tých burín, ako je napr. Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides) a metlička obyčajná (Apera spica-venti) 
v  rôznych európskych krajinách. Patrí k nim Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko a Poľsko. Okrem 
toho boli hlásené ďalšie prípady rezistencie k ALS u mätonohu tuhého (Lolium rigidum), ovsa hluchého 
(Avena fatua) a ježatky kuria noha (Echinochloa crus-galli) v ozimných obilninách, kukurici a ryži. Alope-
curus myosuroides a Apera spica-venti by mali byť vnímané ako veľmi rizikové trávy náchylné k vzniku 
rezistencie voči ALS herbicídom.
Obe tieto trávovité buriny však majú len veľmi malý význam v cukrovej repe a vyskytujú sa skôr zriedka. 
Preto možno vyhodnotiť prípadný tlak na vyselektovanie rastlín týchto druhov rezistentných voči herbi-
cídu CONVISO® ONE (foramsulfuron + thiencarbazone-metyl OD) ako nízky. 
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3.1.3. Situácia – dvojklíčnolistové buriny
Pre dvojklíčnolistové buriny je situácia ohľadom možného vzniku rezistencií voči herbicídom z hráčov 
skupiny B v porovnaní s  trávovitým burinami menej kritická. Niektoré hlásené prípady sa týkajú har-
mančeka (Matricaria recutita), hviezdice prostrednej (Stellaria media) a maku vlčieho (Papaver rhoeas) 
v ozimných obilninách. V cukrovej repe nie je známy prípad rezistencie burín k účinným látkam zo skupi-
ny ALS inhibítorov, hoci trisulfuron-metyl (obchodné názvy: Debut® alebo Safari®) sa v cukrovke používa 
už mnoho rokov. Prekrytie burín medzi cukrovou repou a ozimnou pšenicou (ktorá sa pestuje v osevnom 
postupe po repe), je veľmi obmedzené. Napríklad jasne najvýznamnejšia burina v cukrovej repe, mrlík 
biely (Chenopodium album), je v ozimných obilninách bezvýznamná. Ďalšie dôležité buriny v cukrovej 
repe, ako napríklad bažanka ročná (Mercurialis annua), stavikrvy (Polygonum spp)., alebo tetucha kozí 
pysk (Aethusa cynapicum) nie sú v ozimnej pšenici takisto nijako významné. Avšak sú tu buriny ako ru-
mančeky (Matricaria) a hviezdica významné ako v cukrovke, tak aj v ozimnej pšenici.

3.2. Integrovaná ochrana rastlín proti burinám

Integrovaná ochrana rastlín proti burinám sa vzťahuje na komplexné využitie všetkých dostupných opat-
rení vedúcich ku kontrole burín. To zahŕňa agronomické opatrenia (mechanická likvidácia burín, osevné 
postupy), chemické a biologické metódy kontroly burín, bez toho aby sa pestovateľ spoliehal iba na 
jednu z týchto metód. Využitie integrovanej ochrany redukuje tlak na selekciu rezistentných burín a ob-
medzuje rozvoj herbicídnych rezistencií. Pre správnu realizáciu integrovanej ochrany proti burinám by 
mal byť zostavený plán, ktorý zahrnie celý osevný postup.

3.2.1. Agronomické opatrenia

■  Dbať na správny osevný postup

■  Začínať na pokiaľ možno čistom pozemku. K tomu môže prispieť starostlivé spracovanie 
pôdy alebo predsejbové použitie neselektívneho herbicídu

■  Kvalitná predsejbová príprava: správne pripraviť osivové lôžko

■  V prípade minimalizácie pri spracovaní pôdy môže pomôcť nasadenie neselektívneho her-
bicídu pred sejbou

■  Maximalizovať konkurencieschopnosť cukrovej repy (rýchly štart vývoja rastlín repy, nača-
sovanie sejby, dostatok živín)

■  Po zbere predplodiny spracovať pôdu minimálne do hĺbky 10 cm

■  Používať medziplodiny pre redukciu burín

V súčasnej dobe je v Európe obvyklé pri pestovaní cukrovej repy dôkladné spracovanie pôdy (orba) na 
jar alebo aspoň použitie herbicídov na báze glyfosátu, ako ošetrenia pred sejbou, v prípade minimalizá-
cie spracovania pôdy. Táto skutočnosť, rovnako ako biológia rizikových trávovitých burín psiarky roľnej 
(Alopecurus myosuroides) a metličky obyčajnej (Apera spica-venti), ktoré klíčia väčšinou alebo iba na 
jeseň, vysvetľujú veľmi nízky výskyt týchto burín v cukrovej repe. Buriny vzchádzajúce pred sejbou repy 
(dvojklíčnolistové a trávovité) sú väčšinou dobre kontrolované a redukované vďaka predchádzajúcemu 
spracovaniu pôdy. 

3.2.2. Chemické opatrenia a riešenia

■  Dodržujte odporúčania uvedené na etikete 
 (načasovanie aplikáce, odstup mezi aplikáciami atd.) 
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■  Dodržujte odporúčané dávkovanie
 Pre správne dodržanie zásad antirezistentnej stratégie je nevyhnutné dodržiavať odporú-

čané dávkovanie prípravku. Pre dosiahnutie najlepšej možnej účinnosti by malo ošetrenie 
v odporúčanej dávke obsiahnuť celý pozemok vrátane okrajov (úvratí). Zníženie dávky pod 
odporúčanú hodnotu môže zvýšiť pravdepodobnosť selekcie odolných burín.

■  Striedajte prípravky s rôznym mechanizmom účinku
 V  trojročnom osevnom postupe s  ozimnou obilninou použite aspoň raz herbicíd s  účin-

nosťou na trávovité a dvojklíčnolistové buriny (preemergentný alebo skorý postemergent-
ný), ktorý nepatrí do skupiny ALS herbicídov. Pokúste sa zabrániť rozširovaniu trávovitých 
a dvojklíčnolistových burín na pozemok z okolitých neobrábaných plôch a okrajov pozemku.

■  Stratégia použitia tank-mixov
 V  rámci prevencie rizika selekcie rezistentných burín môže byť herbicíd CONVISO® ONE 

doplnený v tank-mixe ďalšími vhodnými herbicídmi nepatriacimi do skupiny ALS herbicídov.

■  Stratégia sekvenčného použitia ďalších herbicídov
 Ak sa na pozemku vyskytujú burinné druhy, ktoré nemôžu byť efektívne kontrolované herbi-

cídom CONVISO® ONE, ako napríklad veroniky (Veronica ssp.), môže byť CONVISO® ONE 
doplnené sekvenčne alebo v tank-mixe klasickými herbicídmi do cukrovej repy. Voľba do-
plnkových herbicídov sa musí riadiť ich účinnosťou voči konkrétnym burinným druhom.

3.2.3. CONVISO® SMART v prípade predpokladaných problémov so vznikom rezistencií
Všeobecne platí, že dlhodobé používanie herbicídov s rovnakým mechanizmom účinku v priebehu času 
zvyšuje tlak na selekciu rezistentných jedincov. Ak sú na pozemku potvrdené prípady rezistencie, alebo 
existuje podozrenie na možný vznik rezistencie, riaďte sa pri rozhodovaní nasledujúcim diagramom.

Obrázok 7: Rozhodovací diagram pre CONVISO® SMART pri podozrení na rezistentné buriny

Predchádzajúci výskyt rezistencie na pozemku
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3.3. Akčný plán: antirezistentný manažment

Zníženie účinnosti herbicídu, ktorá môže indikovať vznik a rozvoj rezistencií, sa dá zistiť iba starostlivým 
a stálym pozorovaním a kontrolou pozemku. Príčinou horšej účinnosti herbicídu však nemusí byť len 
vznik rezistencie. Faktorov, ktoré vedú k horšej účinnosti herbicídu, môže byť veľa a väčšinou je veľmi 
ťažké ich identifikovať. Napriek tomu existujú určité znaky, ktoré na možnosť vzniku rezistencií ukazujú. 
Sú to: 

■  Dosiahnutá úroveň účinnosti na ostatné citlivé druhy: ak je účinnosť na tieto buriny dos-
tatočná, je možnosť výskytu rezistencie jasnou možnosťou.

■  Výskyt prežívajúcich burín v tesnej blízkosti odumretých burín: táto skutočnosť môže 
indikovať výskyt rezistentných jedincov. Táto situácia ale môže nastať aj v dôsledku modi-
fikácie v priebehu vývoja buriny, ako následok nekorektnej aplikácie herbicídu, alebo kvôli 
zakrytiu buriny inou rastlinou.

■  Skúsenosť: ak sú na pozemku preživšie buriny, ktoré v minulosti po rovnakom ošetrení 
odumierali, alebo ak dochádza k  postupnému znižovaniu účinnosti ošetrenia v  priebehu 
niekoľkých rokov, môže za to byť zodpovedná rezistencia.

■  História používanie herbicídu: opakované každoročné nasadenie rovnakého herbicídu, 
alebo herbicídu s rovnakým mechanizmom účinku, môže viesť k selekcii rezistentných rast-
lín (viď. HRAC skupiny herbicídov podľa mechanizmu účinku).

■  Výskyt rezistencie na susedných pozemkoch: pokiaľ sa na susedných alebo blízkych po-
zemkoch vyskytne rovnaká rezistencia u rovnakého burinného druhu pri použití rovnakého 
herbicídu, potom existuje pravdepodobnosť, že rezistencie spolu súvisia.

3.3.1. Vzorkovanie rezistentných rastlín 
Možných príčin straty účinnosti herbicídu je veľa. Preto je dôležité takéto prípady dôkladne zdokumen-
tovať a vylúčiť rôzne iné možnosti vedľa podozrenia na vznik rezistencie. Je potrebné zdokumentovať 
nasledovné:

■  Faktor aplikácie herbicídu: napr. nesprávne dávkovanie alebo načasovanie aplikácie

■  Stav pozemku: napr. pôdnu vlhkosť; stav osivového lôžka; adsorpcia

■  Klimatické podmienky: napr. odchýlky od dlhodobých zrážok; teplota

■  Faktor populácie burín: napr. veľkosť burín; oneskorené, resp. dodatočné klíčenie; veľmi 
vysoký tlak burín

Potom ako sú vyhodnotené a vylúčené všetky vyššie menované možné príčiny, zostane ako ďalšia 
možnosť hypotéza o  rezistencii. Pre jej potvrdenie alebo vyvrátenie je potreba analyzovať vzorku 
v laboratóriu.

3.3.2. Kto odoberá vzorky?
Potom ako boli vykonané všetky predchádzajúce kroky a vylúčené všetky ostatné možné príčiny nedo-
statočnej účinnosti herbicídu, je potreba pristúpiť k odberu vzoriek podozrivých rastlín. Presný postup 
odberu vzoriek vám oznámi lokálny zástupca Bayer alebo KWS. Pre podrobnosti kontaktujte prosím 
svojho poradcu.
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3.3.3. Ako vzorky odobrať?
1.  Semená by mali byť odoberané v čase, keď sú už zrelé a suché a začínajú vypadávať (iba časť se-

mien je zrelá).
2.  Nazbierajte semená rôznych jedincov a vyhnite sa pritom rastlinám z okrajových častí pozemku. 

V ideálnom prípade boli už semená týchto rastlín analyzované.
3. Semená zbierajte do papierového vrecka. Ak máte iba plastový sáčok, nesmiete ho uzavrieť.
4. Potreba množstva semien sa líši v závislosti od ich druhu. Vždy je lepšie nazbierať väčšie množstvo 

(kvôli uskladneniu).

Tabuľka 3: Počet semien rôznych burín potrebný k analýze rezistencie

Dvojklíčnolistové a trávovité buriny Počet semien

Alopecurus myosuroides 50-100 kláskov

Apera spica venti 20-40 late

Echinochloa crus galli 100 metlina

Lolium sp  50-100 kláskov

Amaranthus sp 20-40 kláskov / BBCH 81-85

Matricaria sp  20-40 kvetov

Stellaria media 30 toboliek

Chenopodium album 20-40 late

V prípade mrlíka bieleho (Chenopodium album) je potrebné nazbierať, ak je to možné, čo najviac semien. 
V niektorých prípadoch môže byť užitočné rastlinu vykopať a presadiť až do doby uschnutia semien 
dopestovaných v nádobe. Týmto spôsobom sa zbierajú iba semená, ktoré by dozreli a  vysiali sa aj 
prirodzenou cestou. Semená sa musia sušiť približne jeden týždeň v miestnosti s denným svetlom (bez 
priameho slnečného žiarenia) pri izbovej teplote (20-25 °C). Potom semená nazbierame do papierového 
vrecka na odoslanie. Nepoužívajte k uchovávaniu semien plastové sáčky.

3.3.4. Ako vzorky dokumentovať a odoslať?
Vzorky musia byť odoslané na oddelenie Weed Resistance Competence Center (WRCC) spoločnosti 
Bayer. Pre registráciu vzoriek a ich odoslanie oddeleniu WRCC kontaktujte prosím poradcu spoločnosti 
Bayer.
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