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CONVISO® SMART je nový a inovatívny systém herbicídnej ochrany 
cukrovej repy založený na dvoch kľúčových komponentoch: 

Hybrid 
cukrovej repy 
tolerantný voči
ALS inhibítorom

Herbicíd na báze 
ALS inhibítorov

1. KONCEPCIA PRODUKTU

Klasická herbicídna ochrana

ČO AKO KEDY

Klasické postupy v regulácií burín v cukrovej repe

Súčasné postupy v regulácii burín sa zakladajú  na používaní limitovaného množstva účinných látok. 
Každá z účinných látok reguluje úzke spektrum burín.

Preemergentne, 3 až 5 
postemergených aplikácií

alebo

3 až 5 
postemergentných aplikácií

Prítomnosť burín na poli ako 
základ pre kombináciu 

niekoľkých účinných látok

Trávy vyžadujú konkrétny 
graminicíd

Presné načasovanie 
v štádiu klíčnych listov burín

T1
7 – 10 dní

T2
7 – 10 dní

T3
7 – 10 dní

T4
7 – 10 dní

T5
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Program spätného kríženia CONVISO® SMART

Tolerancia k ALS
inhibítorom 
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Prirodzenou selekciou sa našla jedna rastlina z 1,5 miliardy jednotlivcov, ktorá bola tolerantná voči 
ALS (Aceto Lactate Synthase) inhibítorom

Pomocou klasických šľachtiteľských metód bola tolerancia voči ALS inhibítorom zakomponovaná 
do komerčných odrôd cukrovej repy SV

Spoločnosť SV postupne uvedie na trh hybridy CONVISO® SMART vo všetkých hlavných segmentoch 
(rizománia, háďatká, cerkospóra atď.)

SV SMART odrody cukrovej repy

●

●

●

Registrované pri maximálnej dávke 1l /ha za rok.

Rastová fáza cukrovej repy SV SMART v dobe aplikácie: od plne vyvinutých klíčnych listov do 8 pravých listov. 

Reguluje široké spektrum a jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín.

Miešateľné so všetkými klasickými herbicídmi do cukrovej repy.

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

Herbicíd CONVISO® ONE od spoločnosti BAYER

●

●

●

●

●

Tekutý herbicíd vo forme olejovej disperzie, pripravený k okamžitému použitiu
v odrodách COMVISO® SMART, založená na dvoch ALS inhibítoroch: 

●

Foramsulfuron (FSN) 50 g/l Thiencarbazone-methyl (TCM) 30 g/l
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Ako to funguje ? 

U cukrovej repy tolerantnej k ALS inhibítorom sa herbicíd nemôže naviazať na cieľový enzým, a tým negatívne 
ovplyvniť produkciu aminokyselín (valín, leucín a iso-leucín). Cukrová repa tolerantná k ALS inhibítorom tak po 
aplikácii herbicídu ďalej rastie, zatiaľ čo buriny a burinná repy bez tolerancie k ALS inhibítorom následne odumierajú.

CITLIVÉ 
RASTLINY

CONVISO® SMART

SUBSTRÁT

CONVISO® ONE
aminokyselina

aminokyselina

buriny 
a burinná repa
odumierajú

Rastliny 
cukrovej repy

rastú

ENZÝM

SUBSTRÁT

CONVISO® ONE

Rýchlosť účinku herbicídu
Herbicídy patriace do skupiny ALS inhibítorov pôsobia pomerne pomaly (DAA = dni po aplikácii)

Nepriaznivé / Priaznivé podmienky rastu                               Pomalší / Rýchlejší viditeľný účinok

1 – 3 DAA
Buriny zastavia

svoj rast                          

4 – 10 DAA
Žlté chlorózy sa 

sfarbujú do červena                        

7 – 20 DAA                              
    Viditeľné nekrózy a 

začínajú odumierať                     



Odstup zrážok od aplikácie prípravku CONVISO®ONE je 1,5 hodín od zaschnutia na listoch burín.
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Odstup zrážok po aplikácií

Reziduálne pôsobenie

Zaradenie v osevnom postupe

Priemerná reziduálna pôdna aktivita prípravku CONVISO® ONE je odhadovaná na 10 – 20 dní. 
Účinnosť je  rovnaká až lepšia v porovnaní s klasickými herbicídmi. 

Pôdna účinnosť herbicídov závisí od pôdneho typu, obsahu organickej hmoty, pôdnej vlhkosti, teploty a pH. 
Suché podmienky limitujú pôdnu účinnosť, avšak po suchej perióde sa môže pôdna účinnosť obnoviť. 

Náhradné plodiny po použití 
prípravku CONVISO®ONE
a predčasnom zaoraní

Bežný osevný postup
Sejba na jeseň

Bežný osevný postup
Sejba na jar nasledujúceho roku 

Cukrová repa CONVISO® SMART 
Kukurica, pšenica ozimná 
(po orbe 15 – 20 cm a odstupom
3 týždňov po aplikácii)

Pšenica ozimná Pšenica/Jačmeň jarný
Klasická cukrová repa
Slnečnica
Kukurica
Sója/Hrach/Fazuľa
Horčica na zelené hnojenie

! Odstupom 1 roku
Repka jarná
Zemiaky
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1. Delená aplikácia 

2. Jednorázová aplikácia

Hlavná indikačná burina: Mrlík biely (Chenopodium album L.)

1,0 l/ha + 0,5-1,0 l/ha Mero®

(max. 4 pravé listy burín)

0,5 l/ha
+ 0,5-1,0 l/ha Mero®

2 – 4 pravé listy 
burín

0,5 l/ha
+ 0,5-1,0 l/ha Mero®

2 – 4 pravé listy 
burín

10 – 14 dní

skorý termín optimálny termín neskorý termín

Hlavná indikačná burina: Mrlík biely (Chenopodium album L.)

2. REGULÁCIA BURÍN

Stratégie použitia prípravku CONVISO®ONE

Optimálna veľkosť burín
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Možnosti herbicídnych stratégií

Ak máte otázky týkajúce sa výberu partnera, kontaktujte svojho poradcu.

Delená aplikácia 
2 x CONVISO® ONE 0,5 l/ha + Mero® 0,5 l/ha (T1 + T2)
Interval medzi T1 a  T2:  min. 10 dní
Herbicídny partner je nepotrebný

Delená aplikácia 
CONVISO® ONE 0,5 l/ha + Mero® 0,5  – 1,0 l/ha + Partner (T1) 
CONVISO® ONE 0,5 l/ha + Mero® 0,5 – 1,0 l/ha + Partner (T2)
Interval medzi T1 a  T2:  min. 10 dní

Potenciálni herbicídni partneri
Všetky registrované herbicídy v klasickej herbicídnej ochrane.
Prípade mrlíka, prípravky s účinnou látkou metamitron sú 
preferované. Pri dlhotrvajúcom suchu a silnej voskovej vrstve
na listoch burín zvýšiť dávku Mero® na 1,0 l/ha.

Aplikácia v poradí
Klasický herbicíd (T1) + CONVISO® ONE 1,0 l/ha (T2) 
+ Mero®  1,0 l/ha
T1: buriny vo fáze klíčnych listov
Interval medzi T1 a T2: počkať na nové vzídené buriny 
vo fáze 2 – 4 pravých listov

Potenciálni herbicídni partneri
Všetky registrované herbicídy v klasickej herbicídnej ochrane.

Štandardná 

Sucho, 
prerastené buriny, 
silné zaburinenie

Veroniky, 
anti-rezistentná 
stratégia, 
odolné buriny 

CONVISO® ONE je možné kombinovať
- s insekticídmi
- s N-hnojivami – najmä ak je mrlík dobre vyvinutý
- Mero® = olejový adjuvant
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CONVISO®ONE herbicíd: Spektrum účinnosti na buriny

Jednoklíčnolistové buriny
citlivé jednoročné trávovité buriny - od vzchádzania do konca odnožovania 

stredne citlivé jednoročné trávy - do začiatku odnožovania

prstovka, stoklasy - do 2 – 3 listov 

pýr plazivý - do 4 – 5 listov

●

●

●

●

Mohár sivý                                   +++
Mohár praslenatý                        +++
Mohár zelený                               ++ 
Cirok halebský (zo semena)      ++ 
Ježatka kuria noha                     +++ 
Mätonoh mnohokvetý                +++ 
Metlička obyčajná                      +++ 

Lipnica ročná                               +++ 
Proso perlové                              +++ 
Ovos hluchý                                 +++ 
Proso siate                                   +++ 
Proso vláskovité                         +++ 
Psiarka poľná                              +++ 
Pýr plazivý                                    +++ 

Dvojklíčnolistové buriny
citlivé jednoročné dvojklíčnolistové buriny - do 4 – 6 listov 

mrlíky a stredne citlivé dvojklíčnolistové buriny - do 2 – 4 listov 

pichliač roľný - do 10 – 15 cm

●

●

●

Abrózia palinolistá                      +++ 
Bažanka ročná                            +++ 
Čistec roľný                                  ++ 
Čistec bahenný                           ++ 
Drchnička roľná                           +++ 
Dvojzub trojdielny                       +++ 
Durman obyčajný                       +++ 
Rumany                                       +++ 
Rumančekovité buriny               +++ 
Hluchavky                                    +++  
Horčica poľná                              +++ 
Huľavník lekársky                       +++  
Nevädza poľná                            +++ 
Ibištek trojdielny                         +++ 
Skorocel väčší                             +++ 
Pakosty                                        ++ 
Lýrovka obyčajná                        +++ 
Knotovka biela                             +++ 
Pastierska kapsička                   +++ 
Kolenec roľný                              +++  
Konopnica napuchnutá             +++ 
Pŕhľava malá                               +
Láskavce                                     +++ 
Loboda konáristá                        +++ 

Luľok čierny                                 +++  
Mak vlčí                                        +++ 
Mäta roľná                                   ++  
Mrlík biely                                    +++ 
Mrlík hybridný                             +++ 
Mrlík mnohoplodý                      +++  
Mlieč roľný                                   +++  
Nátržník husí                               ++ 
Podslnečník Theofrastov          +++ 
Pohánkovec ovájavý                  +++ 
Povoja plotná                              ++ 
Palina obyčajná (zo semena)   ++ 
Peniažte roľný                             +++ 
Žltnica maloúborová                 ++  
Pichliač roľný                              ++ 
Podbeľ lekársky                          ++ 
Pohánka jedlá                             +++
Nezábudka roľná                        +++
Pŕhlica roľná                                +++
Mliečnik kolovratcový                +++
Praslička roľná                            +
Hviezdica prostredná                +++
Horčiak štiavolistý                      +++
Horčiak broskyňolistý                +++

Stavikrv vtáčí                               ++ 
Ruman roľný                               +++
Veronika perská                          ++ 
Veronika brečtanolistá              +
Veronika roľná                            ++ 
Reďkev ohnica                            +++
Reďkev olejná                             +++
Voškovník obyčajný                   +++ 
Starček obyčajný                        +++
Lipkavec obyčajný                      +++
Pupenec roľný                             +++
Štiavec kučeravý                        ++ 
Portulaka zeleninová                 +++
Tetucha kozia                             +++
Turanec kanadský                      +++
Úhorník liečivý                             +++ 
Vika                                               +++
Fialky                                             +++
Výmrv repky                                 +++
Zemiaky                                       +++
Burinná konvenčná repa           +++ 
Výmrv slnečnice                         +++ 
Zemedym lekársky                    ++ 

Prstovka krvavá                          +++ 
Stoklasy                                        +++ 
Výmrv prosa                                +++ 
Výmrv obilnín                               +++ 
Výmrv mätonohov                      +++ 

+++ veľmi dobrá účinnosť / ++ dobrá účinnosť / + slabá účinnosť



klasický 
herbicíd

➧

➧

➧

➡ 20xx2019
★ čas, prejazdy (palivo), kapacity postrekovačov

klasický 
hybrid

súčasný 
hybrid SV 
CONVISO®

SMART 

budúce 
hybridy SV 
CONVISO®

SMART 
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3. VYSOKÁ SELEKTIVITA 

Aplikácia herbicídu CONVISO® ONE na odrody cukrovej repy SV SMART
poskytuje najvyššiu možnú selektivitu

Znižuje herbicídny stres, čo vedie k vitálnejšej rastline

Zachováva plný úrodový potenciál cukrovej repy

Obrázok 1.
Najvyššia možná selektivita herbicídu CONVISO® ONE. Vľavo po aplikácii CONVISO® ONE.
Vpravo po aplikácii klasických herbicídov (simulácia zdvojenej dávky postrekovačom).

●

●

Obrázok 2. 
Úrodový potenciál odrôd SV CONVISO® ONE

Využitie úrodového potenciálu cukrovej repy

vysoká selektivita 
/ regulácia burín 

úspory ★

vysoká selektivita 
/ regulácia burín 

úspory ★

vnímaný 
rozdiel 
v úrode

skutočný rozdiel 

skutočný rozdiel vo zvyšovaní úrody 
a konkurencieschopnosti cukrovej repy

šľachtenie

➧
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Poľné pokusy

Tolerantný hybrid
CONVISO®SMART  

Klasický citlivý 
hybrid

Prvá aplikácia prípravku CONVISO® SMART prebehla vo fáze klíčnych listov. 
Druhá aplikácia prebehla vo fáze 4 – 6 listov.

4. SPRÁVNA POĽNOHOSPODÁRSKA PRAX 

Nekombinujte osivo!

Pri prechode z klasického osiva SV na osivo SV SMART musia byť výsevné sekcie sejačky prázdne

Zvyšky osiva SV SMART je potrebné vždy skladovať v pôvodných baleniach

Pole osiate s osivom CONVISO® SMART je potrebné:

  ●  riadne označiť v príslušnom systéme pre správu polí

  ●  riadne informovať všetkých, ktorí hospodária na poli

Obrázok 3.
Ošetrenie prípravkom CONVISO® ONE 2 x 0.5 l/ha na citlivú repu a na ALS tolerantnú.
Fotografia bola vyhotovená zhruba 1,5 mesiaca po sejbe.

●

●

●

Herbicíd je určený iba k ošetreniu odrôd cukrovej repy CONVISO® SMART s toleranciou k ALS inhibítorom. 
Nemožno použiť do klasických odrôd cukrovej repy.

Preto nekombinujte osivo CONVISO® SMART s osivom klasickej repy:



fialová  ➜ hybrid SV SMART
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Ako rozoznať osivo SV SMART od klasického osiva SV ?

krabice s osivom SMART SV sa zreteľne líšia od krabíc klasickej cukrovej repy, a to nasledovne:

  ●  farba veka

  ●  zelený pás a logo CONVISO® SMART na oboch stranách krabice s osivom

●

upravený štítok prípravku odkazujúci na systém CONVISO® SMART ●

osivo SV SMART: vonkajšia časť typická modrá, ale vnútorná farba je odlišná●

Rozpoľte osivo - vnútorná farba je: 

iná farba veka

za menom hybridu 
nasleduje slovo SMART  
+ veta označujúca 
vhodnosť pre systém
SMART

zelený pruh s logom
CONVISO® SMART

šedá  ➜ klasický hybrid SV
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Likvidácia vybehlíc

Systém CONVISO® SMART ponúka možnosť vyčistiť polia zamorené burinnou repou. 
Burinnú repu z odrôd SV SMART však nie je možné likvidovať pomocou klasických herbicídov do repy 
ani pomocou CONVISO® ONE. Aby bol systém udržateľný, vybehlice sa musia odstrániť. 

postupujte podľa tradičných postupov známych z pestovania 
cukrovej repy

  ●  vyberte odrodu menej citlivú k vybiehaniu

  ●  zvoľte vhodný termín sejby 
     (teplota pôdy > 7°C bez výhľadu výrazného ochladenia)

  ●  ak sa napriek tomu vybehlice objavia, musia byť odstránené 
      z poľa pred kvitnutím, najneskôr pred začiatkom tvorby semien

●

HERBICÍD: Správna prax pre aplikáciu prípravku

Obsluha
používať vhodné osobné ochranné pomôcky (OOP) 

po aplikácii očistiť použité zariadenie 
a ochranné oblečenie

●

●

Preprava a skladovanie
postupujte podľa doporučení na etikete 
alebo bezpečnostnom liste

●

Príprava postreku
rešpektujte dávkovanie doporučenú na etikete 
prípravku

pre naplnenie postrekovača dodržujte doporučený
postup: premiešajte fľašu alebo kanister, aby ste 
zaistili homogenitu produktu / rešpektujte objem
vody / rešpektujte poradie miešania
(najprv rozpusťte prípravok CONVISO®ONE, potom
pridajte pevné zložky, nakoniec pridajte kvapalné
zložky, používajte miešací systém)

pridajte partnera, aby ste doplnili spektrum na 
ničenie prerastených burín alebo kvôli riešeniu 
rezistencie

proti prerasteným burinám, pri veľmi silnom 
zaburinení, pri dlhodobom suchu je doporučené 
použiť zmáčadlo Mero® v dávke 0,5 – 1 l/ha. 

odporúčané množstvo vody: 100 – 300 l/ha; 
optimálna pH 5 – 7

●

●

●

●

●

Podmienky pre aplikáciu
vyvarujte sa aplikácii na stresovanú cukrovú repu
(extrémne sucho, teplo, mráz, voda, choroby rastlín
alebo nedostatok živín)

aplikujte pri vhodných poveternostných podmien-
kach pri optimálnej aplikačnej teplote 10 – 25 °C

keď je možné, používajte protiúletové trysky

●

●

●

Po postreku 
je nevyhnutné riadne vyčistiť postrekovač
(produkt ponechaný v postrekovači môže spôsobiť
poškodenie na citlivých plodinách)

●
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5. ANTIREZISTENTNÁ  STRATÉGIA

Súčasťou antirezistentnej stratégie je používanie osvedčených postupov správnej 
poľnohospodárskej praxe:

Zavedenie systému CONVISO® SMART vyžaduje dodržiavanie pravidiel pre antirezistentnú stratégiu.

striedanie plodín (jariny/oziminy)

striedanie mechanizmu účinku herbicídov (MoA).
Aspoň raz za 3 roky použiť preemergentný alebo
skorý postemergentný herbicíd, ktorý nie je založený
na báze ALS. 

herbicíd používať v plnej dávke a v doporučenej 
rastovej fáze burín. 

začnite na čistom poli:

●  pred sejbou zvážiť použitie neselektívneho 
    herbicídu k zníženiu populácie burín 

●  mechanické ničenie burín pred sejbou 

●  používanie krycích plodín a medziplodín 
    pre obmedzenie tlaku burín

●

●

●

●

zvýšiť konkurencieschopnosť cukrovej repy 
(rýchly skorý vývoj, vhodný termín sejby, …)

v prípade potreby zvážiť použitie aj iných herbicídov
ako tank-mix partnera pre podporu antirezistentnej
stratégie

●

●

★ MoA  = mechanizmus účinku (Mode of action)

nízke vysoké

Osevný postup 

Spracovanie pôdy

Termín sejby obilnín 

Manažment herbicídov

Použitie herbicídov

striedanie ozimných / jarných plodín

                 orba

               neskorá

                 zmena v MoA★

CONVISO®ONE samostatne 
alebo jeden z postrekov v poradí

minimalizačné

normálna

dominancia ozimných / jarných plodín

                     No-till

                     skorá

                 bez zmeny v MoA★

Aplikácia CONVISO® ONE len ako
jeden z postrekov v poradí 

alebo tank-mix s iným MoA★

Riziko selekcie rezistencie burín

Obrázok 4.
Vyhodnotenie rizika vzniku rezistencie (zdroj: IWM-Bayer)
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6. CONVISO® SMART: FUNKCIA, PREDNOSTI A VÝHODY

Veľmi široká a spoľahlivá účinnosť:

●  všetky hlavné širokolisté buriny

●  všetky hlavné trávovité buriny bez použitia 
    graminicídov

●  burinná repa

● Zvýšenie flexibility používania:

●  menšia závislosť od vývojového štádia repy 
   a poveternostných podmienok

●  široké aplikačné okno (štádium repy od klíčnych  
     listov do 8 pravých listov)

●

Zjednodušenie pestovateľských postupov:

●  eliminácia nutnosti kombinovať množstvo 
    účinných látok, tank-mixov

●  zníženie počtu aplikácií (3 – 5 > 2) šetrí čas 
    a kapacitu postrekovača

● Najlepšia možná selektivita herbicídu vďaka 
tolerancii cukrovej repy voči ALS inhibítorom:

●  zníženie stresu, výsledkom čoho je vitálnejšia 
    rastlina 

●  zachováva maximálny úrodový potenciál repy

●

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správnej antirezistentnej stratégie, kontaktujte svojho poradcu. 

●  používajte CONVISO® ONE podľa 
    odporúčania

●  rešpektujte vhodnú rastovú fázu burín

●  používajte odporúčané dávkovanie

●  určite druh buriny

●  je alternatívny herbicíd s odlišným mechanizmom účinku 
    dostupný?

ÁNO:  CONVISO® ONE používajte ako jeden v poradí alebo  
            tank-mix s herbicídom s iným mechanizmom účinku

NIE:  Nepoužívajte CONVISO® ONE, ale klasický herbicíd pre
         cukrovú repu

Žiadne rezistentné buriny 
voči ALS?

Zistená alebo podozrivá rezistencia burín 
voči ALS?

Správna stratégia pre vaše polia

Úspešná produkcia 
cukrovej repy  

Úspešné pestovanie cukrovej repy  
Tolerancia k ALS inhibítorom

Plné využitie úrodového potenciálu

Široké spektrum účinku
Menší počet aplikácií herbicídu

Flexibilita

Efektívna a výhodná herbicídna ochrana



Naštívte nás na webovej stránke www.svsmartsugarbeet.com  
alebo kontaktujte zástupcov spoločnosti SESVanderHave




