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CONVISO® SMART –
silné voči burine, 

šetrné voči repeyour 

beet
Nový štandard v meniacom sa svete 

kontroly burín.



Staré recepty už nie sú dostupné!

Koniec éry!

▪ Európske stratégie na kontrolu burín za 

posledných 40 - 50 rokov boli založené na 

dvoch pilieroch:

1. Produkty založené na DMP

2. Produkty založené na metamitrone

▪ Kombinácia produktov na báze DMP a 

produktov metamitronu bola štandardom:

▪ Základ pre väčšinu (všetky) stratégie

▪ Silná listová aktivita

▪ Dobré v suchých podmienkach

▪ Široké spektrum

DMP 

Produkty

Metamitron

produkty

Európska stratégia 

na kontrolu burín
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Klasické aktívne zložky a stratégie

Phenmedipham

Triflusulfuron

Desmedipham

Dimethenamid

Metamitron

Quinmerac

Lenacil

Ethofumesate

ClopyralidThiencarbazonemethyl /

Foramsulfuron Chloridazon
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CONVISO® ONE: pôdna a listová aktivita

Thiencarbazone-methyl

Listová & pôdna aktivita

Spôsob účinku

▪ ALS-inhibítor

▪ HRAC skupina B

Foramsulfuron

Hlavne listová aktivita
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CONVISO® SMART systém – nový štandard v cukrovej repe

7

▪ Vyšľachtené klasickými šľachtiteľskými 

metódami

▪ Špeciálne tolerantný ku CONVISO® ONE

▪ S najlepšou ochranou rastu plodiny

▪ S rovnakými rozdielmi v ostatných 

vlastnostiach ako u klasických odrôd

Využíva plný výnosový potenciál

▪ Široké spektrum kontroly burín

▪ Menej aplikácií herbicídov

▪ Kombinovateľný s klasickými herbicídmi 

cukrovej repy

Inovatívna kontrola burín

SMART KWS odrody CONVISO® ONE+



Klasická kontrola burín:

Foramsulfuron & 

Thiencarbazonemethyl 

Použitie CONVISO® SMART kontroly burín vs. klasická kontrola burín

Viac aplikácií

Väčšia závislosť

od počasia

Väčší risk

CONVISO® SMART:

Veľa premenných:

▪ Produkty

▪ Mixy

▪ Dávky

▪ Stratégie

Klasická 

kontrola 

burín

CONVISO® ONE 

– šetrné k cukrovej repe a životnému prostrediu*!

*EIQ index by Cornell University - online assessment tool for calculation of the Environmental Impact 

Quotient of Plant Protection Products, https://nysipm.cornell.edu/eiq/calculator-field-use-eiq/

Spoľahlivosť

Jednoduchosť

Väčšia nezávislosť 

na počasí
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CONVISO® SMART aplikačná schéma – delená aplikácia
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Najvyššia účinnosť pri správnom aplikačnom načasovaní
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Počet pravých listov mrlíka bieleho Najlepšia účinnosť v štádiu 2 pravých 

listov mrlíka bieleho.
Zdroj: Wendt et al. (2016)
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Klasický 

herbicíd*
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CONVISO® SMART – najlepšia bezpečnosť plodiny pre silný rast

Bezpečnosť 

plodiny =
nezávislé od:

▪ Rastového štádia cukrovej 

repy.

▪ Pestovateľských podmienok.

▪ Minulých / súčasných / 

budúcich poveternostných 

podmienok.

* Klasické základné dávkovanie herbicídu: 3x Betanal maxxPro 1.5 l/ha + Goltix SC/WG/Gold 1 l/(kg)/ha + Mero® 1 l/ha
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Zdroj: Bayer AG  ̶ Division Crop Science

Silný výkon proti ťažko bojujúcim burinám

Abutilon

CONVISO® SMART kontrola

Abutilon

Sorghum halepense

Abutilon theophrastiAethusa cynapium Ambrosia artemisiifolia

Mercurialis annuaPolygonum spp.

Weed beet
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Účinnosť proti Chenopodium

Zdroj: KWS SAAT SE, AgroService Sugarbeet, 2020

Neošetrená 

sekcia

Neošetrená 

sekcia
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Najsilnejšia kontrola burinnej repy

Zdroj: KWS SAAT SE, AgroService Sugarbeet, Poland 2018

Klasický 

herbicíd
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Energický, 

neovplyvnený rast

Negatívny vplyv

na rast rastlín

Najlepšia bezpečnosť plodín pre silný rast aj v náročných podmienkach

Faktory, ktoré môžu spôsobiť 

fytotoxicitu:

▪ Veľkosť cukrovej repy

▪ Intenzitu slnečného svitu

▪ Teplotu počas aplikácie

▪ Stres z poveternostných 

podmienok

Fytotoxicita? 

Užite si to:

▪ Najlepšia bezpečnosť plodín

▪ Najlepšia bezpečnosť plodín

▪ Najlepšia bezpečnosť plodín

▪ Najlepšia bezpečnosť plodín

Klasické herbicídy CONVISO® SMART
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Najlepšia bezpečnosť plodiny s CONVISO® ONE 

Zdroj: KWS SAAT SE, AgroService Sugarbeet, UK 2020

Konvenčná

odroda
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Suché a chladné podmienky I Zlepšenie účinnosti CONVISO® ONE

▪ Odporúčanie: Delená aplikácia 2 x 0,5 l/ha

▪ Pridanie adjuvantného oleja: 1,0 používame ako štandard

▪ Pridanie mix partnera: aktivita listov sa počíta!

▪ Druhú aplikáciu aplikujte pri druhej vlne objavujúcich sa burín – ale interval pred 

postrekom však nepredlžujte, ak prvá aplikácia nevykazuje úplnú účinnosť.

▪ Použite mix partnera aj pri hroziacej neskorej aplikácií CONVISO® ONE – v 

zriedkavých situáciách kombinujúcich veľmi skorú sejbu, chladné podmienky a 

oneskorený výskyt burín.
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CONVISO® SMART aplikačná schéma v suchých podmienkach

CONVISO® ONE

Maximálna ročná dávka: 1.0 l/ha

2 pravé listy 

mrlíka
(Chenopodium 

album)

cotyledon

1 l/ha Adjuvant olej

0.5 l/ha
CONVISO® ONE

1vá aplikácia

0.5 l/ha
CONVISO® ONE

2há aplikácia

1 l/ha Adjuvant olej

2 pravé listy 

mrlíka
(Chenopodium 

album)

cotyledon
Minimálny interval 

medzi postrekmi

10 dní

Min. 1 

deň 10–15 

mm

Zavlaženie

Min. 1 

deň 10–15 

mm

Zavlaženie

Aktivácia pôdneho efektu
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Zavlažovanie I Ako ho skombinovať s CONVISO® ONE

Načasovanie:

▪ Obdobie 24 až 48 hodín po aplikácii CONVISO® ONE

umožňuje, aby aktivita kontaktného listového účinku 

fungovala.

▪ Po 24 hodinách závlaha uľahčuje vstrebávanie vody a 

zložiek z pôdy (vrátane účinných látok).

Dávkovanie:

▪ Rozsah 10 - 15 mm vody zaisťuje zamedzenie 

vylúhovania.

▪ Závlaha po aplikácii je zameraná hlavne na zvýšenie 

herbicídnej aktivity a účinnosti.
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CONVISO® SMART výhody

CONVISO® SMART –

Silné voči burine, šetrné voči repe

▪ SMART odrody.

▪ Neovplyvnený rast.

▪ Využitie plného úrodového potenciálu, 

ktorý poskytujú semená SMART KWS.

▪ Väčšia nezávislosť od 

poveternostných a rastových

podmienok repy: stačí sa zamerať na

rastové štádium kľúčových burín.

Najlepšia ochrana plodiny

▪ Rýchlejšie rozhodnutia len pri pohľade 

na veľkosť burín.

▪ Silné rozhodnutia proti ťažko sa 

bojujúcim burinám.

▪ Osvedčená kontrola.

▪ Silný na mnohé ťažko zdolávané 

buriny.

Najširšie spektrum kontroly burín

▪ Viac dní na postrek: 

najlepšia bezpečnosť plodín, ktorá 

vám dáva väčšiu nezávislosť od 

poveternostných podmienok.

▪ Viac jednoduchosti:

menší počet aplikácií, menej mixov

▪ Väčšia spoľahlivosť s 

osvedčeným konceptom.

Najefektívnejší manažment
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CONVISO® SMART –

Silné voči burine, 

šetrné voči repe!



Digitálny Stewardship: CONVISO® SMART v aplikácií myKWS

Navigácia a funkcie:

▪ Všetky funkcie aplikácie myKWS

▪ Pestovateľský Manuál

▪ Aplikačné nástroje

▪ Špecifické odporúčania

▪ Ďalšie SMART nástroje
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Stiahnite si aplikáciu myKWS

Apple Store Google Play Store

Čo vám ponúka naša aplikácia:

▪ Satelitné analýzy vašich polí.

▪ Jednoduchú možnosť vytvoriť si poznámku napr. o 

výskyte škodcov, či poškodenia porastu viažúcu sa

priamo na Vašu aktuálnu polohu na poli (vrátane

možnosti nahrať si prílohu).

▪ Meteorologickú službu prispôsobenú potrebám

poľnohospodára.

▪ Elektronickú verziu manuálu pre pestovanie

CONVISO(R) SMART.

▪ Sezónne informácie a odporúčania.
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Rezervačný formulár
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Pridajte sa k nám do skupiny
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Manažment 
proti 
vybehliciam

Kontrola vybehlíc
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Manažment vybehlíc

Kontrola vybehlíc: 

Profesionálny manažment cukrovej 

repy

▪ Profesionáli vyťahujú každú vybehlicu

▪ Burinnú repu SMART odrôd nemožno 

kontrolovať pomocou ALS-inhibítorov

1 vybehlica vyprodukuje 

viac ako 2.000 semien
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Zníženie životaschopných semien v pôde
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Životaschopné 

semená

Rok Zdroj: Agro Zucker Stärke Heft 2/09

Semená cukrovej repy môžu byť v pôde 

životaschopné až 20 rokov

Vzorový výpočet:

Ak má 1 ha cukrovej repy 0,1 % vybehlíc

(0,1% vybehlíc pri 80.000 rastlinách/ha)

= 80 vybehlíc/ha

A ak každá vybehlica vyprodukuje 2000 

životaschopných semien (80 x 2.000)

= 160 000 životaschopných semien /ha

Ak 50% týchto semien za rok odumrelo alebo 

stratilo životaschopnosť, aj tak je tu dlhá cesta 

s burinnou repou.
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10 prikázaní včasného vyťahovania vybehlíc

Včas Neskoro

1 Nižšie riziko straty výnosov X 

2 Menej hostiteľských rastlín pre škodcov a choroby X

3 Krátke trate – najvyššia časová efektívnosť X

4 Ľahšie vyťahovanie vybehlíc vďaka malej veľkosti koreňa X

5 Nižšie náklady na odstránenie vybehlíc X

6 Nižšie riziko rozšírenia zrelých semien X

7 Nižší počet semien burinnej repy v pôde X

8 Nižšie náklady na ničenie buriny v nasledujúcich plodinách X

9 Menší tlak v pracovnom nasadení (počas žatvy obilnín) X

10 Žiadne krížové opelenie klasických vybehlíc X
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Vybehlice spôsobujú straty na výnosoch 
a pôsobia ako hostiteľské rastliny

Včasné odstránenie vybehlíc znižuje riziko straty výnosov

▪ Jedna veľká vybehlica na meter štvorcový môže viesť k 11% stratám na

výnose v dôsledku súťaženia o vodu, živiny a slnečné svetlo.

Odstránenie vybehlíc môže obmedziť šírenie škodcov a chorôb

▪ Burinná repa a vybehlice sú hostiteľskými rastlinami pre cysty háďatiek
repy, rizomániu a plesňové choroby.

Zdroj: BBRO Sugar Beet Reference Book 2019
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Skoré vytiahnutie vybehlíc: kratšie dráhy a najvyššia časová
efektívnosť

Neskoré vyťahovanie 

vedie k dlhším 

vzdialenostiam v 

teréne.

Zrelé vybehlice je 

potrebné pozbierať a 

odstrániť z polí. Skoré 

vyťahovanie:

Vytiahnuť a pustiť

Neskoré 

vyťahovanie: 

Vytiahnuť a

vyniesť
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Skoré vytiahnutie vybehlíc: najmenšia veľkosť koreňa

▪ Čím skôr sú vybehlice

odstránené, tým menšia je 

veľkosť ich koreňov.

▪ Malé korienky umožňujú 

jednoduchšie a rýchlejšie 

odstránenie.
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Skoré vytiahnutie vybehlíc: menšie náklady

▪ Menej techniky a 

potrebného náradia.

▪ Menej potrebného 

personálu.
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Skoré vytiahnutie vybehlíc: nižšie riziko šírenia semien

Pred alebo počas kvitnutia:

Vytiahnite vybehlice, zlomte stonku blízko koreňa 

a nechajte na poli.

Po odkvitnutí:

Vytiahnuté vybehlice je potrebné odstrániť z poľa, 

aby sa zabránilo tomu, že zrelé semená zostanú 

na poli.

“Ak máte pochybnosti, vyneste ich!”

Zdroj: BBRO Sugar Beet Reference Book 2019
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Skoré vytiahnutie vybehlíc: nižší počet semien burinnej repy

▪ 1 vybehlica produkuje v priemere 2000 životaschopných 

semien.

▪ Zaorané semená sa stanú nečinnými a môžu zostať v 

pôde až 20 rokov.
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Efektívne odstraňovanie vybehlíc znižuje náklady
na nasledujúce plodiny
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Počet rastlín burinnej repy / ha

▪ Náklady na kontrolu burinnej

repy rastú so zvyšujúcim sa 

počtom burinnej repy.

▪ Burinnú repu odrôd CONVISO®

SMART nie je možné kontrolovať 

pomocou ALS-inhibítorov v 

nasledujúcich plodinách.

Zdroj: pripôsobené podľa from British Sugar Beet Review, Volume 68, No 4
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Menší tlak v pracovnom nasadení (počas žatvy obilnín)

Jún Júl August

Žatva obilnín

Obrábanie pôdy

Sejba ozimnej repky

Zvážanie slamy

Najlepší čas na 

vyťahovanie 

vybehlíc!
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Menšie riziko krížového opelenia

CONVISO® SMART vybehlica Klasická vybehlica

Vyťahujte skôr

– vyhnete sa 

krížovému 

opeleniu

25. 11. 2022



Stewardship 
manažment

Manažment rezistencie



Manažment rezistencie je kľúčový

Zdroj: www.weedscience.org

CS krajiny so zdokumentovanou rezistenciou na ALS-inhibitor 

CS krajiny s nezdokumentovanou rezistenciou na ALS-inhibitor

▪ Prvé buriny odolné voči ALS-inhibítorom boli 

zaznamenané už v 80. rokoch 20. Storočia.

▪ Riziko vzniku rezistencie pre:

▪ Dvojklíčnolistové buriny: stredné

▪ Jednoklíčnolistové buriny: zvýšenéTreba to zvládnuť

̶

dá sa to zvládnuť
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Vývoj herbicídnej rezistencie

Časté používanie rovnakého spôsobu účinku pri striedaní plodín vedie k vysokému selekčnému tlaku a 
zvyšuje riziko selekcie rezistentnej populácie burín v priebehu času.

Rotácia spôsobu 

účinku herbicídu 

je kľúčová!

Normálna populácia Pokračovanie selekcie Rezistentná populácia
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Rozvoj odolnosti proti burine – nepretržitý prirodzený proces

Rozvoj rezistentných burín

– ako to vyzerá na poli

Rozvoj rezistentných burín

– čo je to v skutočnosti
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Skúsenosti 

pestovateľov:

„Zrazu sa objavila 

rezistencia“ Čo to naozaj je: 

Nepretržitý 

exponenciálny 

rast začínajúci 

na veľmi 

nízkych číslach

Rok

Zdroj: Bayer AG  ̶ Division Crop Science 
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Je tento nepretržitý 

proces nezastaviteľný?

Môžeme znížiť selekčný 

tlak? 

Rozvoj rezistencie proti burinám – nepretržitý prirodzený proces
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Bez integrovaného manažmentu burín

nepretržitý selekčný tlak
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Rozvoj rezistencie proti burinám – narušte proces selekcie!

Rok

Log meradlo

S integrovaným manažmentom burín

Rozmanitosť kontrolných opatrení
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Odlišný spôsob účinku

Mix partner

Osevný postup

▪ Áno, môžeme! 

▪ Proces sa dá zastaviť.

Burinu musíme vystaviť 

rôznym selekčným 

tlakom.
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Hodnotenie rizika pre rozvoj rezistencie

Manažment burín Malý risk Stredný risk Vysoký risk

Herbicídna rotácia alebo mixy > 2 módy účinku 2 módy účinku 1 mód účinku

Opatrenia na kontrolu burín Kultúrne, mechanické a 

chemické

Kultúrne a chemické Iba chemické

Používanie rovnakého módu 

účinku pri osevnom postupe

1x Viac ako 1x Viackrát

Osevný postup Rôznorodá rotácia Obmedzená rotácia Bez rotácie

Stav rezistencie burín Žiadna rezistencia Začínajúca rezistencia Rozšírená rotácia

Zamorenie burinami Nízke Mierne Vysoké

Kontrola burín za posledné 3 roky Dobrá Klesajúca Zlá

Zdroj: www.hracglobal.com, adapted by SB-IAS

25. 11. 2022
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Integrovaný manažment burín (IMB) – nástroje & výhody

IWB výhody:

Udržiava sa účinná kontrola burín.

Znižuje sa riziko vzniku rezistencie voči 

herbicídom.

Vytvorí sa kontrola burín nákladovo efektívnejšia.

Diverzifikácia je kľúčom – nespoliehajte sa len na 

jedno opatrenie!

Biologická

Mechanická

Chemická

IMB
Kultúrna
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Princípy Integrovaného manažmentu burín

Chemické

Kultúrne

Mechanické

Biologické

▪ Používajte rôzne herbicídy s rôznymi spôsobmi účinku.

▪ Maximalizujte účinnosť herbicídu pomocou: plnej dávky, správneho načasovania aplikácie a optimálnych podmienok aplikácie.

▪ Podporte svoj IMB herbicídom bez ALS ako napríklad použitím mix partnera alebo oddelene.

▪ Udržujte svoje striedanie plodín rôznorodé integrovaním zimných a jarných plodín. 

▪ Použite krycie plodiny na zníženie tlaku buriny, fixáciu dusíka a zníženie tlaku háďatiek. 

▪ Udržujte svoju úrodu konkurencieschopnú zabezpečením dobrého založenia úrody.

▪ Maximalizujte využitie rôznych mechanických opatrení na ničenie burín pri striedaní plodín.

▪ Začnite upratovať pred sejbou: Hlboká kultivácia pôdy > 10 cm (napr. orba) môže znížiť populáciu buriny.

Plytké obrábanie pôdy: stimuluje klíčenie buriny, možno použiť vo falošných záhonoch.

▪ Biologická kontrola buriny je použitie organizmu alebo biologického procesu na potlačenie rastu buriny.

▪ Komerčné produkty zatiaľ nie sú dostupné, ale vývoj v tejto oblasti pokračuje.
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Skontrolujte si svoje polia a podľa toho sa rozhodnite!

Znížená viditeľná účinnosť na poli

Nie Áno

Použite CONVISO®

SMART podľa odporúčania 

a zásad Integrovaného 

manažmentu burín.

Podozrenie na rezistenciu.
Nezvládnuteľná 

rezistencia.

▪ Určite druh buriny a

rezistenciu.

▪ Identifikujte alternatívne 

efektívne spôsoby účinku.

▪ Použite tank-mixy proti 

rezistentnej burine.

Nepoužívajte 

CONVISO® SMART 

systém.
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Cukrová repa
CR+
Revolúcia v boji 
s cerkospórou



Zvýšením tlaku cerkospóry sa cukrová repa dostala do ťažkých
podmienok

25. 11. 2022

Cerkospóra má pri pestovaní cukrovej repy

vo svete veľký význam:

▪ 2/3 plochy cukrovej repy sú pod jej stredným

až vysokým tlakom.

▪ Straty výnosov môžu byť až 50 %.

Zvládnutie cerkospóry:

▪ Odrody odolné voči cerkospóre + aplikácia

fungicídov.

*Zdroj: Wolf, P. F. J., Kraft, R. a Verreet, J. A. (1998). Charakteristika poškodenia spôsobeného Cercospora beticola (sacc.) v cukrovej repe ako základ prognózy straty úrody. Journal for Plant Diseases and Protection 105, 462-474.



Kontrola cerkospóry sa stáva ťažšou

▪ Znížená účinnosť fungicídov, keďže sa rozšírila 

rezistencia.

▪ Menej dostupných fungicídov v dôsledku 

nariadení (sťahovanie z trhu).

▪ Ťažšie striedanie účinných látok na prevenciu 

rezistencie, pretože ich počet sa ďalej obmedzuje.

▪ Integrovaný manažment fungicídov je čoraz 

dôležitejší - poľnohospodári sú nútení čo najviac 

obmedziť používanie fungicídov.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA
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Vysokú úroveň

ochrany proti

cerskospóre

...problémom je súvis ochrany proti cerkospóre voči výnosu cukru 
n
íz

k
y

V
ý
n

o
s

c
u

k
ru

v
y
s
o
k
ý

nízka Ochrana proti cerkospóre vysoká

Aktuálne odrody ponúkajú

ALEBO

Vysoký výnos pri nízkom

alebo žiadnom tlaku

cerkospóry
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...problémom je súvisiaca tolerancia voči výnosu cukru 
n
íz

k
y

V
ý
n

o
s

c
u

k
ru

v
y
s
o
k
ý

nízka Ochrana proti cerkospóre vysoká

Odrody CR+

Vysokú úroveň

ochrany proti

cerkospóre

Vysoký výnos pri

vysokom aj nízkom tlaku

cerkospóry

plus
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Cieľ riadenia CR+ cerkospóry

Zdravé listy až do zberu!
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Prečo zdravé listy až do zberu?

Produktivita
Udržateľnosť a 

trvanlivosť 

Menej inokula
Plný potenciál fotosyntézy 

Menej stresu pre rastlinu

Plný výnos cukru

Menší selekčný tlak na fungicídy 

Menší tlak na odrodu

Zdravé listy až do zberu

+

CR+ 

Riadenie

odolnosti

25. 11. 2022



Nezabudnite na spustenie nekonečného cyklu

Zvyšujúci sa tlak cerkospóry

Menej dostupných fungicídov

Znížená kontrola

Tvorba inokulátu

Tlak na fungicídy

Počiatočná úroveň zamorenia
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CR+ preruší kruh a vytvorí nový

s CR+ Lepšia kontrola

Znížená úroveň inokula

Menší tlak na fungicídyMenej dostupných fungicídov

Ešte menej zamorenia v 

nasledujúcom roku

Menej napadnutia cerkospórou
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CR+ zvyšuje vašu produktivitu!

Ochrana proti cerkospóre

Výnosová výkonnosť

PRODUKTIVITA
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Cukrová repa 
Odrody 2023



Prehľad odrôd a ich vlastností
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Odrody CONVISO® SMART
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Odrody CONVISO® SMART
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Odroda CONVISO® SMART
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Odrody CR+
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Odroda CR+
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Konvenčné odrody
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Ďakujem za pozornosť!


