
Zemiaky 
od A po Z 
s prípravkami 
FMC
FMC Agro Slovensko spol. s r.o. predstavuje kompletné portfólio svojich prípravkov 
do zemiakov na herbicídne, fungicídne a insekticídne ošetrenie, ako aj na predzberové 
ošetrenie (desikáciu) zemiakov.

ŠirokoliSté Aj trávovité buriny
pre A posteMergentné herbiCídy

COMMAND® 36 CS
Účinná látka: clomazone 360 g/l
balenie: 2 l kanistre

Preemergentný pôdny systémovo 
pôsobiaci herbicíd proti dvojklíčno
listovým burinám a niektorým jedno
ročným trávam v repke, zemiakoch, 
hrachu a sóji.

Výhody
✓ Dlho trvajúci reziduálny účinok
✓ bezpečná kontrola lipkavcov
✓  Herbicídna clona so širokým 

spektrom účinku

CETUS®
Účinná látka:  clomazone 60 g/l,  

metribuzin 233 g/l
balenie: 5 l kanistre

kombinovaný selektívny preemergentný herbicíd 
určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových 
burín a niektorých jednoročných tráv v zemiakoch.

Výhody
✓  2 účinné látky s rozdielnym mechanizmom 

účinku
✓  Účinok na všetky významné dvojklíčnolistové 

buriny
✓  Predĺžené reziduálne pôsobenie
✓  kontrola niektorých jednoročných tráv

GRAMIN
Účinná látka: quizalofopPethyl 50 g/l
balenie: 5 l kanistre

Postemergentný selektívny herbicídny 
prípravok vo forme emulgovateľného 
koncentrátu, určený proti trávovitým buri
nám v zemiakoch a ďalších širokolistých 
plodinách.

Výhody
✓ výborná selektivita k zemiakom
✓  Cielená kontrola vzídených trávovitých 

burín
✓ voľba pýrohubnej dávky
✓ Široké aplikačné okno

PáSAvkA ZEMiAková A vEktory virÓZ
UniVerZÁLny inseKtiCíd

Pásavka zemiaková

FURY® 10 EW
Účinná látka: zetacypermethrin 100 g/l
balenie: 1 l

kontaktný a požerový insekticídny prípravok na ochra
nu rôznych plodín proti cicavým a žravým škodcom, 
v zemiakoch určený proti pásavke zemiakovej a pre
nášačom viróz. 

Výhody
✓ Pyretroid s predĺženou dobou účinku
✓ okamžitý a razantný insekticídny zásah
✓ Dobrá miešateľnosť
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oChrAnA ZeMiAKoV

PlESEň ZEMiAková, AltrErnáriová ŠvrnitoSť, vločkovitoSť
FUngiCídy s KontAKtnýM, trAnsLAMinÁrnyM A pLne systéMoVýM ÚčinKoM

PENNCOZEB 75 WG
Účinná látka: mancozeb 75 %
balenie: 10 kg a 25 kg vrecia

kontaktný fungicídny prípravok 
vo  forme vodou dispergovateľných  
granúl, určený na ochranu zemia
kov proti plesni zemiakovej a na 
ochranu jabloní, pšenice a cibule 
proti ďalším hubovým chorobám.

Výhody
✓  vhodnosť na preventívne 

postreky
✓ Spoľahlivá inhibícia klíčenia spór
✓  výhodný partner pre striedanie 

prípravkov vo fungicídnom slede

VENDETTA®
Účinná látka: fluazinam 375 g/l, azoxystrobin 150 g/l
balenie: 500 ml

Systémový listový fungicíd s kombinovanou vysokou účin
nosťou určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej 
a alternáriovej škvrnitosti zemiakov. Prípravok účinne pôsobí tiež 
proti vločkovitosti zemiakov spôsobenej koreňomorkou zemia
kovou (Rhizoctonia solani) a koletotrichovému vädnutiu zemiakov 
(Colletotrichum spp.). Ma tiež akaricídny účinok proti roztočom.

Výhody
✓ 2 účinné látky s rôznym mechanizmom účinku
✓ komplexná fungicídna ochrana zemiakov
✓ Green efekt úč. látky azoxystrobin
✓ kontaktný, translaminárny a systémový účinok
✓ vhodný na záverečné fungicídne ošetrenie
✓ Zvyšuje kvalitu a skladovateľnosť hľúz
✓ Akaricídny účinok

uĽAHčEniE ZbEru A ZvÝŠEniE kvAlity HĽÚZ
desiKÁCiA ZeMiAKoVeJ VŇAte

Alternáriová škvrnitosť

Pleseň zemiaková

SPotliGHt® PluS – 
ošetrený porast

SPotliGHt® PluS – 
následný zber

SPOTLIGHT® PLUS
Účinná látka: carfentrazone ethyl  60 g/l balenie: 1 l
Postrekový kontaktný prípravok  desikant vo forme mikroemulzie 
(typu voda  olej) určený na desikáciu vňate zemiakov. 

Výhody

Zvýhodnené produktové 
balíčky prípravkov FMC 

do zemiakov žiadajte 
u svojich distribútorov.

balíček
VENDETTA® 5 l +

SPOTLIGHT® PLUS 12 l
na ošetrenie 10 ha zemiakov.

VýHODNé
BALíčkY
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Command® 36 CS

Cetus®

Gramin® Spotlight® Plus

Penncozeb® 75 WG

Vendetta®

Fury® 10 EW

Kontakty:

Obchod a marketing: ing. Ladislav hubenák, 0948 089 691, hubenak@fnagro.sk, ladislav.hubenak@fmc.com
FMC Agro slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29

Ing. Barbora kocsis kyzeková
0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk
barbora.kyzekova@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský
0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko
0948 979 399
macko@fnagro.sk
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová
0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk
maria.lichvarova@fmc.com

FáZy ZEMiAkov 
A poUžitie príprAVKoV

✓  nespôsobuje zmenu 
hladkosti šupky

✓  bezproblémové 
skladovanie hľúz

✓ rýchle a účinné riešenie
✓ Ekonomická návratnosť
✓ bezproblémový zber
✓  Herbicídny zásah aj na obtiažne  

ničiteľné buriny
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