
Plant confidently  
and emerge ready.

Contact your DEKALB ® sales representative  to learn more about  

your enhanced seed protection options.

DEKALB sales representatives
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KOMPLEXNÁ OCHRANA OSÍV
PRE MAXIMALIZÁCIU ÚRODY

ALWAYS USE SEED TREATED WITH PESTICIDE WITH CARE AND READ AND FOLLOW PESTICIDE LABEL DIRECTIONS MENTIONED IN THE SEED TREATMENT LEAFLET 

AFFIXED TO THE SEED BAGS.

Individual results may vary, and performance may vary from location to location and from year to year. This result may not be an indicator of results you may obtain 

as local growing, soil and weather conditions may vary. Growers should evaluate data from multiple locations and years whenever possible

All information, communication, suggestion or advice concerning: composition, properties quality, varieties, varietal characteristics, resistances or periods of 

maturity, whether: (1) contained in this brochure or other descriptive publications; or (2) made any response to a specific enquiry or otherwise communicated by 

either Bayer or its employees or agents; is: (a) reliable, and (b) intended as a general guidance only because variations in growing environment, climatic conditions 

and management practices can render it inaccurate; (c) does not constitute a representation and should not be relied on as such; (d) is not binding upon Bayer nor 

forms part of the contract unless otherwise agreed in writing

Acceleron® and DEKALB® are registered trademarks of Monsanto Technology LLC. Scenic® Gold is a registered trademark of Bayer and Lumiposa® is a registered 

trademark of DuPont. ©2019 Bayer Group. All rights reserved.

Spoľahlivá kontrola všetkých hospodársky významných 
patogénov napádajúcich vzchádzajúce rastliny.

Systémová účinnosť proti skočkám a kvetárke  
na úrovni CNI moridiel.



Nová úroveň  
fungicídnej 
ochrany osív
Scenic® Gold je dvojzložkové moridlo určené na komplexnú fungicídnu ochranu repky ozimnej, repky jarnej, 
horčice a kapustovitých krmovín proti širokej škále hubových patogénov. Unikátna kombinácia originálnych 
účinných látok s odlišným mechanizmom účinku je takto po prvýkrát využitá na ochranu osív. 
 

Eliminácia všetkých významných chorôb vzchádzajúcej repky 
• �Leptosphaeria maculans, Phoma lingam - zapríčiňuje fómovú hnilobu a neskôr škvrnitosť listov, je súčasťou 

komplexu chorôb spôsobujúcich padanie klíčiacich rastlín

• �Alternaria brassicae - je pôvodcom hniloby mladých rastlín a listovej škvrnitosti

• �Hyaloperenospora brassicae - spôsobuje prvé prejavy plesne kapustovej na klíčnych a prvých pravých listoch

• �Rhizoctonia solani - nebezpečný patogén, ktorý sa významne podieľa na padaní klíčiacich rastlín 

Charakteristika účinných látok

Fluopicolide 200 g/l Fluoxastrobin 150 g/l

Vysoká účinnosť proti hubovým patogénom z triedy Oomycetes Širokospektrálna strobilurinová molekula

Konzistentné preventívne pôsobenie Dlhodobá preventívna účinnosť

Antisporulačný efekt s výrazným kuratívnym potenciálom Penetrácia do ošetreného osiva  
- zabezpečenie spoľahlivej ochrany počas vzchádzania

Prečo žiadať Scenic® Gold na vašom osive?
•  umožňuje rýchle vzchádzanie zdravých vitálnych rastlín 

•  zaručuje vyváženú konkurencieschopnosť rastlín

•  vytvára základ pre založenie kompletného a vyrovnaného porastu 

•  zabraňuje šíreniu populácií hubových patogénov do neskorších rastových fáz rastlín 

Komplexná ochrana v najcitlivejších vývojových štádiách porastu

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.



//   Buteo® start je insekticídne moridlo určené na ošetrenie 
osiva repky proti poškodeniu klíčiacich rastlín skočkami rodu 
Phyllotreta, skočkou repkovou a kvetárkou kapustovou.

  Prečo žiadať Buteo® start  
na vašom osive?

//   Stabilná insekticídna clona nezávislá na vývoji počasia

//   Výborná účinnosť proti skočkám rodu Phyllotreta

//   Účinnosť proti kvetárke a skočke repkovej na úrovni  
CNI moridiel

//   Kompletne vzídené porasty - základ stabilných, vysokých úrod 

//   Unikátny spôsob účinku

//   Alkaloid Stemofoline z rastliny Stemona�japonica, rastúcej v juhovýchodnej Ázii, je využívaný na medicínske účely

//   Táto nová chemická štruktúra doteraz nebola použitá v inom insekticídnom riešení na ochranu repky olejnej

Okamžité uvoľnenie   
sily účinku

Nový insekticíd inšpirovaný v prírode sa 
vyskytujúcim alkaloidom
Vytvorenie Flupyradifurone bolo inšpirované prírodnou látkou Stemofoline
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Účinnosť proti skočkám Phylotretta   
(požerová aktivita) 

kontrola % Buteo Start Modesto Chinook
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Vzchádzavosť (vplyv skočiek Phylotretta) 

22 pokusov EÚ  (Rakúsko, Česká republika, Francúzsko, Dánsko, Poľsko, 
Litva, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko)

12 pokusov EÚ  (Rakúsko, Česká republika, Francúzsko, Dánsko, Poľsko, 
Litva, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko) DAE = dní po vzídení
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Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
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Bayer s.r.o.
Crop Science, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2 592 13 321, cropscience.bayer.sk

Acceleron® Elite je jedinečná kombinácia širokospektrálneho fungicídneho moridla Scenic® Gold a insekticídneho 
moridla Buteo® start s plne systémovou účinnosťou proti najvýznamnejším škodcom repky. 

Ponúka najvyššiu úroveň komplexnej ochrany osív repky dostupnej na trhu.

Všetky hybridy DEKALB® budú v tejto sezóne štandardne ošetrené dvojzložkovým fungicídnym moridlom Scenic® Gold. 
Na objednávku (za príplatok) budú ošetrené aj insekticídnym moridlom Buteo® start hybridy: 

DK EXCEPTION a DK EXPANSION.

VELKÁ KOPA PÝTA VIAC!  10 VRIEC + 1 VRECE ZA 3,3 €
Zvýhodnená dodávka DEKALB® hybridov repky, kedy kupujúci získa nárok na zvýhodnenú dodávku 1 balenia (3 VJ)  

za každých nakúpených 10 balení (30 VJ). Akcia je platná od 1. 5. 2020 do vypredania zásob.

Technicko-poradenský servis

Prípravky na ochranu rastlín

Osivá DEKALB®

Bayer Expert CZ&SK

DK EXCEPTION      •       DK EXPANSION


