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Polní dny BASF 2019 
- vybrané výnosové 
výsledky
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych vás touto cestou stručně 
seznámil s průběhem loňské sezóny a vybranými výnosovými 
výsledky z demonstračních pokusů BASF v Rokytnici u Přerova. 

Ing. Václav Sklenář, Ph.D., BASF

Pšenice ozimá
Založení pokusů  
a charakteristika sezóny
V loňském roce jsem založil demonstrační 
pokusy s pšenicí ozimou na 2 blocích, které 
se lišily odrůdami a předplodinou (tab. 1). 

1.  blok (předplodina řepka ozimá) - blok 
fungicidních demonstračních pokusů 
se 4 odrůdami pšenice ozimé (odrůdy 
LG Imposanto, Evina, Dagmar a Julie) - 
1 kontrola bez fungicidu + 6 fungicidních 
variant 

2.  blok (předplodina ječmen jarní) - blok 
fungicidních demonstračních pokusů se 4 
odrůdami pšenice ozimé (odrůdy - Akteur, 
Fenomen, Patras a JB Asano) - 1 kontrola 
bez fungicidu + 6 fungicidních variant 

Odrůdy jsem zasel ve dvou pruzích, kte-
ré se lišily mořením. Jedna část odrůdy 
byla ošetřena pouze mořidlem Kinto® Duo 
v dávce 2,0 l/t a druhá část byla ošetřena 
kombinací nepostřikového fungicidu Systi-
va® a mořidla Kinto® Duo v dávkách 1,5 + 
2,0 l/t. Odrůdy pšenice ozimé jsem zasel 
do optimálně připravené půdy 5. 10. 2018. 
Po necelých deseti dnech začaly porosty 
rovnoměrně vzcházet. Díky vyšším srážkám 

a nadprůměrným teplotám v měsících září 
a říjnu (srážky 156 % normálu, průměrná 
teplota +2,2 °C) se rostliny optimálně vyví-
jely. Měsíce listopad až únor byly srážkově 
průměrné a teplotně nadprůměrné (+2 °C 
oproti dlouhodobému normálu). Toto počasí 
mělo pozitivní vliv na vývoj rostlin v průběhu 
podzimu. Porosty odnožily a byly optimál-
ně připraveny na zimu. V průběhu relativně 
mírné zimy nedošlo k vážnějšímu poškození 
porostů. 

Ke zlomu ve vývoji porostů došlo v březnu, 
respektive v dubnu. Tyto měsíce byly sráž-
kově silně podprůměrné a teplotně nadprů-
měrné. Suché počasí zhoršilo kondici rostlin. 
Porosty začaly opticky řídnout a podsychat. 
Záchrana pro tyto porosty přišla v květnu, 
kdy se zcela obrátilo počasí (ochladilo se) 
a spadly nadprůměrné srážky. V červnu 
a červenci již počasí nebylo tak příznivé 
(deficit srážek a nadprůměrné teploty). 

Průběh počasí s četnými výkyvy nebyl bě-
hem vegetační sezóny optimální pro vývoj 
plodin. Všechny pěstované plodiny dosáh-
ly v průměru nižších výnosů v porovnání 
s dlouhodobými výnosy na pokusných po-
zemcích v Rokytnici (průměr za 20 let pol-
ních dní v Rokytnici). 

Suchý průběh počasí, který pokračoval 
i v červenci, měl za následek urychlení ter-
mínu sklizně. Pokusy pšenice ozimé jsem 
sklidil 16. 7. 2019, to je asi o 10 dní dříve, 
než je v této lokalitě obvyklé. 

Výše zmíněné klimatické podmínky měly sa-
mozřejmě také vliv na vývoj chorob. Na ne-
ošetřených kontrolách byl vyšší výskyt rzí 
(u některých odrůd), průměrný výskyt bra-
ničnatek a padlí. 

S ohledem na průběh počasí byly porosty 
pšenice na konci března ošetřeny příprav-
kem Cycocel® 750 SL (0,8 l/ha pro vyrovnání 
odnoží). Vzhledem k dalšímu vývoji vege-
tace byla provedena pouze jedna aplikace 
morforegulačního přípravku Medax® Max 
v dávce 0,5 kg/ha (8. dubna). U parcel, které 
nebyly ošetřeny přípravkem Medax® Max, 
došlo k polehnutí, které mělo vliv na výnos 
(viz graf 2).

Výnosové výsledky pšenice ozimé
V návaznosti na zimní konference BASF 
uvádím v přehledech a grafech výnosové 
výsledky zaměřené na Priaxor® EC, Flexity® 
a nepostřikový fungicid Systiva®. Výnoso-
vé výsledky jsou prezentovány jako průměr 
všech odrůd v jednotlivých fungicidních va-
riantách. 
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Navýšení výnosů u fungicidního bloku 
bylo od +10 % do +23 % dle jednotlivých 
variant oproti neošetřené fungicidní kon-
trole, která dosáhla průměrného výnosu 
6,84 t/ha (viz tab. 2). 

Systémy ošetření 
Systém 1 ošetření měl průměrný vý-
nos 7,65 t/ha (průměrně navýšil výnos 
o +12 %, resp. 0,81 t/ha proti neošetře-
né kontrole), systém 2 ošetření dosáhl 
průměrného výnosu 8,18 t/ha (průměrně 
navýšil výnos o +20 %, resp. 1,34 t/ha 
proti neošetřené kontrole) (viz graf 1).

V systému jednoho ošetření bylo dosaže-
no nejvyššího výnosu 7,71 t/ha po apli-
kaci přípravku Priaxor® EC 1,0 l/ha. Tímto 
ošetřením se navýšil výnos o +13 % oproti 
neošetřené kontrole. 

V systému dvojího ošetření bylo dosaže-
no nejvyššího výnosu 8,43 t/ha po aplika-
ci sledu Priaxor® EC 1,0 l/ha a následně 
Osiris® 1,5 l/ha. Tímto sledem ošetření se 
navýšil výnos o +23 % oproti neošetřené 
kontrole. Podrobnější výnosové výsledky 
jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 1: Přehled vybraných variant v demonstračních pokusech s ozimou pšenicí

Fungicidní varianta Aplikace (BBCH)

1 Kontrola (bez fungicidu) –

2 Priaxor® EC 1,0 l/ha T2 (37–39)

3 Priaxor® EC 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha T3 (49–53)

4 Priaxor® EC 1,0 l/ha T3 (49–53)

5 Priaxor® EC 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha T1–T2 (33–34) / T4 (61–65)

6 Priaxor® EC 1,0 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha T2 (37–39) / T4 (61–65)

7 Priaxor® EC 0,75 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha T2 (37–39) / T4 (61–65)

Tab. 2: Výnosy pšenice ozimé podle jednotlivých fungicidních variant

Fungicidní varianta
Výnos

t/ha %

1 Kontrola (bez fungicidu) 6,84 100

2 Priaxor® EC 1,0 l/ha (T2) 7,71 113

3 Priaxor® EC 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha 7,54 110

4 Priaxor® EC 1,0 l/ha (T3) 7,69 112

5 Priaxor® EC 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 8,03 117

6 Priaxor® EC 1,0 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 8,43 123

7 Priaxor® EC 0,75 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 8,08 118

Graf 1: Srovnání výnosů pšenice dle systému fungicidního ošetření, 
jedno a dvojí ošetření (Rokytnice 2019, průměr 8 odrůd)
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Vliv ošetření osiva fungicidním 
přípravkem Systiva® na výnos 
pšenice ozimé 
Jak jsem zmínil výše, všechny odrůdy 
zařazené do pokusů byly namořeny dvo-
jím způsobem: 
1. Kinto® Duo 2,0 l/t 
2. Kinto® Duo 2,0 l/t + Systiva® 1,5 l/t 

Podrobné výnosové výsledky jsou uve-
deny v tabulce 3. Z tabulky vyplývá, že 
použitím přípravku Systiva® došlo k prů-
měrnému navýšení výnosu u všech testo-
vaných variant o +5 % (+0,35 t/ha).

Vliv regulace růstu na výnos 
pšenice ozimé 
Protože byly porosty v loňské sezóně 
vystaveny extrémním povětrnostním 
podmínkám v podobě silných bouřek, 
pozitivně se projevil význam morforegula-
ce porostů. Pokusné porosty jsem ošetřil 
přípravkem Medax® Max. U dvou variant 
jsem nechal neošetřenou část dané fun-
gicidní varianty a toto se projevilo nejen 
polehnutím neošetřených porostů, ale 
také následně ztrátami při sklizni. V pří-
padě vynechání aplikace Medaxu Max 
došlo k významným ztrátám na výno-
se. Polehlý porost ovlivnil také rychlost 
sklizně, která musela být snížena, aby 
se podařilo sklidit klasy ležící na zemi. 

Výnos sledu Priaxor® EC 0,75 l/ha a ná-
sledně Osiris® 1,5 l/ha - ošetřeno Medax® 
Max (0,5 kg/ha v BBCH 30–31) byl 8,08 
t/ha. V případě vynechání aplikace Me-
daxu Max byl výnos 7,34 t/ha = snížení 
výnosu bylo -9 %. Další testovaná vari-
anta byla Priaxor® EC 1,0 l/ha a následně 
Osiris® 1,5 l/ha - ošetřeno Medax® Max 
(0,5 kg/ha v BBCH 30-31) s výnosem 
8,43 t/ha. V případě vynechání aplikace 
Medaxu Max byl výnos 7,43 t/ha = sníže-
ní výnosu bylo -12 % (viz graf 2).

Z víceletých výsledků vyplývá, že s ros-
toucím požadavkem na intenzitu pěsto-
vání a výši výnosu roste také význam 
morforegulace.

Graf 2: Vliv regulátoru růstu Medax® Max na výnos pšenice ozimé,  
(Rokytnice 2019, průměr 8 odrůd) 
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Tab. 3: Výnosy pšenice ozimé podle jednotlivých fungicidních variant (Systiva®)

Fungicidní varianta
Bez Systivy Se Systivou

t/ha % t/ha %

1 Kontrola (bez fungicidu) 6,71 100 6,96 104

2 Priaxor® EC 1,0 l/ha (T2) 7,56 113 7,86 117

3 Priaxor® EC 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha 7,41 110 7,68 115

4 Priaxor® EC 1,0 l/ha (T3) 7,50 112 7,88 117

5 Priaxor® EC 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 7,84 117 8,23 123

6 Priaxor® EC 1,0 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 8,21 122 8,64 129

7 Priaxor® EC 0,75 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 7,86 117 8,30 124
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Ječmen jarní
Založení pokusů  
a charakteristika sezóny
V loňském roce jsem založil demonstrační 
pokusy s jarním ječmenem v bloku fungicid-
ních demonstračních pokusů. Do pokusů 
bylo zařazeno 6 odrůd (Laudis 550, Tango, 
Bojos, Manta, Pioneer a Spitfire). Odrůdy 
jsem zasel ve dvou pruzích, které se lišily 
mořením. Jedna část odrůdy byla ošetřena 
pouze mořidlem Kinto® Duo v dávce 2,0 l/t 
a druhá část byla ošetřena kombinací nepo-
střikového fungicidu Systiva® a mořidla Kin-
to® Duo, v dávkách 0,75 + 1,5 l/t. Na tomto 
bloku jsem aplikoval 6 fungicidních variant 
+ jedna neošetřená kontrola (viz tab. 4), 
předplodina kukuřice setá.

Pokusy jsem zasel do optimálně připrave-
né, avšak sušší půdy (7. 3. 2019), 3 dny 
po zasetí spadlo cca 10 mm srážek. Porosty 
začaly rovnoměrně vzcházet 25. 3. 2019. 
Následující průběh počasí nebyl pro vývoj 
porostů optimální (teplo a sucho). Záchranou 
pro porosty ječmene bylo ochlazení a srážky 
v květnu - viz komentář u pšenic. 

Regulace porostu byla omezena pouze 
na jednu aplikaci. Morforegulátor Medax® 
Max jsem aplikoval 7. 5. 2019 (BBCH 31-32) 
v dávce 0,5 kg/ha. Díky aplikaci Medaxu 
Max došlo k výraznému omezení polehnutí 
v druhé polovině června, které se projevilo 
ve výnosových výsledcích (viz graf 4).

Choroby: od druhé poloviny června vyšší 
výskyt hnědé skvrnitosti a rynchosporiové 
skvrnitosti, nižší výskyt padlí.

Teplé a suché počasí v červnu a červenci 
umožnilo sklidit pokusy 17. 7. 2019, kdy již 
všechny odrůdy měly vlhkost zrna pod 14 %. 

Výnosové výsledky jarního ječmene 
V návaznosti na zimní konference BASF 
uvádím v přehledech a grafech výnosové 
výsledky zaměřené na fungicid Priaxor® EC 
a Flexity®. Výnosové výsledky jsou prezento-
vány jako průměr všech odrůd (ošetřených 
Systivou nebo bez Systivy) v jednotlivých 
fungicidních variantách.

Navýšení výnosů u technologického bloku 
po foliární aplikaci bylo dle varianty ošetření 
od +28 % do +71 % oproti fungicidní kontro-
le, která dosáhla průměrného výnosu 5,43 
t/ha (mořeno Kinto® Duo 2,0 l/t). Varianty 
bez foliární aplikace, které však byly mořeny 
kombinací Kinto® Duo 1,5 l/t + Systiva® 0,75 
l/t osiva, dosáhly prům. výnosu 6,26 t/ha, tj. 
navýšení výnosu o +15 % (viz tab. 5). 

Tab. 4: Přehled vybraných variant v demonstračních pokusech s jarním ječmenem

Fungicidní varianta Aplikace (BBCH)

1 Kontrola (bez foliárního fungicidu) –

2 Priaxor® EC 1,0 l/ha T2 (33–35)

3 Priaxor® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha T3 (37–39)

4 Priaxor® EC 1,0 l/ha T3 (37–39)

5 Priaxor® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha T2 (33–35) / T4 (55–61)

6 Priaxor® EC 0,75 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha T2 (33–35) / T4 (55–61)

7 Priaxor® EC 1,0 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha T2 (33–35) / T4 (55–61)

Tab. 5: Výnosy jarního ječmene podle jednotlivých fungicidních variant (Systiva®)

Fungicidní varianta / výnos
Bez Systivy Se Systivou

t/ha % t/ha %

1 Kontrola (bez foliarního fungicidu) 5,43 100 6,26 115

2 Priaxor® EC 1,0 l/ha T2 7,43 137 7,73 142

3 Priaxor® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha 6,96 128 7,49 138

4 Priaxor® EC 1,0 l/ha T3 7,38 136 7,90 146

5 Priaxor® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha / Osiris 1,5 l/ha 7,72 142 8,27 152

6 Priaxor® EC 0,75 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 8,25 152 8,50 157

7 Priaxor® EC 1,0 l/ha / Osiris® 1,5 l/ha 9,05 167 9,29 171
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Systémy ošetření (Systiva®):
U obou systémů ošetření bylo dosaženo 
nejvyšších výnosů u variant kombinova-
ných se Systivou, proto se budu v ko-
mentáři věnovat zvláště těmto variantám.

Systém jednoho ošetření měl průměrný 
výnos 7,71 t/ha (průměrně navýšil výnos 
o +42 %, resp. +2,28 t/ha proti neošetře-
né kontrole - mořeno Kinto® Duo), systém 
dvojího ošetření dosáhl průměrného vý-
nosu 8,69 t/ha (průměrně navýšil výnos 
o +60 %, resp. 3,26 t/ha proti neošetřené 
kontrole - mořeno Kinto® Duo) - viz graf 3.

V systému jednoho ošetření bylo dosaže-
no nejvyššího výnosu 7,90 t/ha po aplika-
ci Priaxor® EC 1,0 l/ha v T3. Tímto ošet-
řením se navýšil výnos o +46 % oproti 
neošetřené kontrole. 

V systému dvojího ošetření bylo dosaže-
no nejvyššího výnosu 9,29 t/ha po apli-
kaci sledu Priaxor® 1,0 l/ha a Osiris® 1,5 
l/ha. Tímto sledem ošetření se navýšil vý-
nos o +71 % oproti neošetřené kontrole. 

V těchto výnosových výsledcích se opět 
potvrdila výjimečnost přípravku Priaxor® 
EC. Podrobné výnosové výsledky jsou 
uvedeny v tab. 5.

Z uvedených výsledků je zřejmé, že kaž-
dá aplikace měla svůj význam a násled-
ně se projevila při tvorbě výnosu.

Stejně tak jako v předchozích letech se 
opět potvrdil význam morforegulace 
porostů. Pokusné porosty byly ošetřeny 
morforegulačním přípravkem Medax® 
Max. U dvou variant jsem nechal neo-
šetřenou část dané fungicidní varianty 
a toto se projevilo nejen polehnutím ne-
ošetřených porostů, ale také následně 
významnými ztrátami při sklizni. 

U testovaných variant, které jsem neoše-
třil přípravkem Medax® Max, došlo k prů-
měrnému snížení výnosu o -33 % (-1,45 
t/ha). Podrobnější informace o snížení 
výnosu jsou uvedeny v grafu 4. Polehnutí 
mělo také vliv na kvalitu sklizeného zrna. 

Z výsledků pokusů vyplývá, že s ros-
toucími požadavky na intenzitu pěsto-
vání, výši výnosu a kvalitu produkce je 
nezbytné aplikovat špičkové přípravky. 
Přípravky firmy BASF Systiva®, Priaxor® 
EC, Flexity®, Osiris®, Medax® Max a další 
vám pomohou dosáhnout požadovaných 
cílů.

Graf 4: Vliv regulátoru růstu Medax® Max na výnos jarního ječmene  
(Rokytnice 2019, průměr 6 odrůd)
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Graf 3: Srovnání výnosů dle systému fungicidního ošetření jarního ječmene  
(Rokytnice 2019, průměr 6 odrůd)
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Řepka ozimá
Založení pokusů  
a charakteristika sezóny
V minulé sezóně bylo do demonstračních 
pokusů s řepkou ozimou zařazeno 5 hyb-
ridních odrůd - 3 konvenční hybridy (Silver, 
Jumper a INV1066) a 2 Clearfield® hybridy 
(INV1166 CL a Veritas CL). Předplodinou 
řepky ozimé byla pšenice ozimá. 

Odrůdy řepky ozimé jsem zasel do suché 
půdy 28. 8. 2018 (výsevek 45 semen/m2). 
Porosty začaly pozvolna vzcházet 7. 9. 2018. 
V prvních dvou dekádách září byl růst velmi 
pomalý. K bujnějšímu růstu došlo až na kon-
ci září díky srážkám. Následný vývoj rostlin 
byl již příznivý a na konci listopadu vypada-
ly rostliny optimálně vyvinuté a připravené 
k přezimování. V průběhu mírné zimy nedo-
šlo k redukci počtu rostlin na m2. 

Na jaře pokračoval vývoj normálně, rostliny 
využívaly vodu z hlubších vrstev. Na konci 
června se začal projevovat deficit srážek 
a vyšší teploty. Rostliny rychle ukončovaly 
svůj vývoj. Díky nižšímu vzrůstu, který byl 
patrný až do sklizně, nedošlo téměř k žád-
nému polehnutí porostů. 

Vzhledem k průběhu počasí byl v pokusech 
na neošetřených kontrolách zaznamenán 
střední výskyt fomy, průměrný výskyt verti-
cília a střední až vyšší výskyt hlízenky (inten-
zita napadení se u hybridních odrůd lišila). 

Mimořádně teplé a suché počasí vel-
mi urychlilo dozrávání semen v šešulích 
a umožnilo sklizeň maloparcelkovým kom-
bajnem již 10. 7. 2019, což je téměř o 2 týdny 
dřív, než je obvyklé. 

Všechny fungicidní varianty byly na podzim 
ošetřeny přípravkem Caryx® nebo Efilor®, 
které zajišťují optimální přezimování. Na jaře 
byly vybrané varianty ošetřeny fungicidy 
s morforegulačním účinkem - přípravkem 
Caryx® (20 cm rostliny) nebo přípravkem 
Efilor®, který byl u dvou variant aplikován 
ve 20 cm a dále u další varianty později, 
a to ve 40 cm výšky rostliny. 

V plném květu byly pokusy ošetřeny fungi-
cidem Pictor® v dávkách 0,4, respektive 0,5 
l/ha, který zajistil ochranu před hlízenkou. 
Přehled fungicidních variant je v tabulce 6.

Pokusný pozemek byl plošně herbicidně 
a insekticidně ošetřen dle metodiky, která 
byla představena na polních dnech v Ro-
kytnici. 

Výnosové výsledky řepky ozimé 
Fungicidní ochrana byla provedena v termí-
nech podzim, jaro (časné a pozdní) a plný 
květ. Jednotlivé fungicidní modely vznikly 
kombinací jednotlivých termínů. Při prezen-
taci výsledků se zaměřím zejména na va-
rianty, u kterých byl po aplikaci přípravku 
Efilor® aplikován Pictor® v různých dávkách, 
tj. tzv. „Boscalidový štít“. 

V průměru bylo celkově u porostu řepky ozi-
mé dosaženo na neošetřené kontrole vysoké 
výnosové úrovně 3,81 t/ha. 

V systému trojího ošetření bylo použito 
5 variant. Všechny varianty (kromě jedné) 
byly na podzim ošetřeny Caryxem v dáv-
ce 0,8–1,0 l/ha. Dále byly rozdíly v jarním 
ošetření. Nejvyššího průměrného výnosu 
bylo dosaženo u varianty 5. Caryx® 0,8 l/ha 
- podzim, Efilor® 0,6 l/ha - pozdní jaro 40 cm 
a následně v plném květu ošetřena Pictorem 
v redukované dávce 0,4 l/ha (průměrný vý-
nos +21 %, 4,60 t/ha). Přehled výnosů dle 
jednotlivých variant je uveden v tab. 6. 

Úspěšnost redukované dávky Pictoru po pře-
dešlé aplikaci přípravku Efilor® se ve výsled-
cích demonstračních pokusů potvrdila již 
čtyři roky po sobě. 

Z víceletých výsledků jasně vyplývá, že pro 
co nejefektivnější pěstování řepky je nej-
vhodnější systém trojího ošetření. Provedení 
kvalitní morforegulace a fungicidní ochrany 
na podzim i na jaře. Toto vám zajistí apli-
kace přípravků Caryx®, respektive Efilor®, 
a následné ošetření porostů fungicidním 
přípravkem Pictor® do květu.

Efektivnost tohoto ošetření potvrdily také vý-
sledky z demonstračních pokusů v Rokytnici 
z předešlých let.

Závěrem bych vám rád popřál  
úspěšnou sezónu 2020 
a věřím, že špičkové přípravky 
firmy BASF vám umožní 
dosáhnout požadovaných cílů.

Graf 5: Přehled výnosů v jednotlivých variantách trojího ošetření řepky ozimé 
(Rokytnice 2019, průměr 5 hybridů)

3,81 3,81 3,81 3,81

0,64 0,55 0,79

1

2

3

4

5

nárůst výnosu (t/ha) výnos (t/ha)

nárůst výnosu (t/ha) výnos kontrola (t/ha)

výnos bez Medaxu Max (t/ha) výnos při aplikaci Medaxu Max (t/ha)

6,84 6,84 6,84

0,81
1,34

4

5

6

7

8

9

kontrola bez foliární 
aplikace fungicidu

1 ošetření 2 ošetření

7,34 7,43

8,08

8,43

4

5

6

7

8

9

Priaxor® 0,75 / Osiris® 1,5 Priaxor® 1,0 / Osiris® 1,5

Fungicidní kontrola
 moř. Kinto® Duo

Fungicidní kontrola 
moř. Kinto® Duo + Systiva®

  Kinto® Duo + Systiva®

+ 1 fungicidní oš.
  Kinto® Duo + Systiva®

+ 2 fungicidní oš.

2

5,43 5,43 5,43 5,43

0,83

2,28
3,26

4

6

8

10

2

4

6

8

10

Priaxor® 0,75 / Osiris® 1,5 Priaxor® 1,0 / Osiris® 1,5

Kontrola Caryx® 1 / 
Efilor® 0,7 ČJ /

Pictor® 0,5

Caryx® 0,8 / 
Efilor® 0,6 ČJ /

Pictor® 0,4

Caryx® 0,8 / 
Efilor® 0,6 PJ /

Pictor® 0,4

t/ha

%

6,84

100

7,65

112

8,18

120

% 91 88100 100

5,43t/ha

100

6,26

115

7,71

142

8,69

160%

3,81t/ha

100

4,45

106

4,36

119

4,60

131%

% 74 100 60 100

výnos bez Medaxu Max (t/ha) výnos při aplikaci Medaxu Max (t/ha)

nárůst výnosu (t/ha) výnos (t/ha)

6,19

5,57

8,38

9,17

Tab. 6: Výnosy řepky ozimé podle jednotlivých fungicidních variant

Fungicidní varianta 
(P - podzim, ČJ - časné jaro, PJ - pozdní jaro, PK - plný květ)

Výnos

t/ha %

1 Kontrola (bez fungicidu) 3,81 100

2 Caryx® 0,8 l/ha (P) / Caryx® 0,8 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,5 l/ha (PK) 4,22 111

3 Caryx® 1,0 l/ha (P) / Efilor® 0,7 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,5 l/ha (PK) 4,45 117

4 Efilor® 0,7 l/ha (P) / Caryx® 0,8 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,5 l/ha (PK) 4,35 114

5 Caryx® 0,8 l/ha (P) / Efilor® 0,6 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,4 l/ha (PK) 4,36 114

6 Caryx® 0,8 l/ha (P) / Efilor® 0,6 l/ha (PJ) / Pictor® 0,4 l/ha (PK) 4,60 121
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Význam a užití  
inhibitorů ureázy
Polní produkce je ve velké míře závislá na výživě rostlin. Hnojením, kterým 
optimalizujeme výživný stav, se pěstovaným plodinám snažíme vytvořit 
vhodné podmínky růstu a vývoje. Ve spotřebě živin aplikovaných na orné půdě 
dominuje dusík. Efektivnost jeho přihnojení je závislá na mnoha faktorech.

Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Mendelova univerzita, Brno

Optimální termín aplikace dusíku ve vhodné 
dávce a formě (organický, minerální - NH4

+, 
NH2, NO3

-) do velké míry rozhoduje o jeho 
využitelnosti rostlinami. Ta se v polních pod-
mínkách pohybuje zpravidla jen kolem 35–
45 %. Např. Subbarao et al. (2006) uvádějí, 
že využití N rostlinami pěstovanými na poli 
jen výjimečně dosahuje hodnoty 40 %, po-
dle Wieslera (1998) představuje v ideálních 
podmínkách (soulad termínu a dávky hnojení 
dusíku s odběrem a potřebou rostlin) od 50 
až do 70 %. 

Kromě výše uvedených faktorů ovlivňují 
efektivitu hnojení dusíkem i jeho ztráty. Ty 
jsou způsobeny těkáním (volatilizací) dusíku 
do formy plynné (NH3) a podléhá jim jak 
dusík v močovině (NH2), který hydrolyzu-
je na velmi nestabilní (NH4)2CO3, tak dusík 
amonný. Volatilizace hrozí po aplikaci hnojiv 
na povrch půdy, především pak u půd leh-
čích s vyšší hodnotou pH. Ve snaze zvýšit 
využitelnost dusíku z močoviny jsou na trh 
dodávány produkty inhibující její rozklad. 
Jedná se o látky, které zpomalují/zabraňují 
účinku ureáz, skupině enzymů hydrolyzují-
cích močovinu na amonný iont. Oddálením 
jejího rozkladu zvyšují její setrvání v hnojivu 
(na půdě) a zvyšují pravděpodobnost, že se 
povrchově aplikovaný dusík dostane sráž-
kou do půdy, kde jeho volatilizace nehrozí. 
Inhibitory ureázy, jak tyto látky nazýváme, 
chemicky amidy kyseliny fosforečné, mají 
potenciál snížit těkání amoniaku až o 50 % 
(obr. 1). Silva et al. (2017) prezentují snížení 
ztrát dusíku u povrchově aplikované močo-
viny ošetřené inhibitory ureázy při srovnání 
s klasickou močovinou z 31,0 % na 14,8 %. 
Vyčísleno na množství dusíku, na 1 q apliko-
vané močoviny (46 kg N), se ztráty dusíku 

sníží z 14,3 na 6,8 kg, což činí hypotetic-
kou úsporu 7,5 kg N. Je nutné si uvědomit, 
že účinnost inhibitorů bude velmi variabilní 
v závislosti na mnoha faktorech, zejmé-
na pak průběhu povětrnosti. Pokud bude 
po povrchové aplikaci močoviny déletrvající 
sucho, lze očekávat jejich větší efekt. Inhibi-
tory mají však svůj limit i co do doby jejich 
působení, která se pohybuje kolem 10–14 
dnů, poté jejich účinnost významně klesá. 
Mezi dalšími ovlivňuje účinnost inhibitorů 
kyselost půdy (optimum je 6,5–7,5), obsah 
organických látek v půdě, textura a vlhkost 
půdy, teplota půdy a vzduchu a síla větru.

Průkazný vliv inhibitorů na snížení emise 
N aplikovaného na povrch půdy se promítl 
do úprav evropské legislativy. Směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 
uvádí mezi opatřeními, které přispějí k elimi-
naci emise NH3, zákaz používání hnojiv s ob-

sahem uhličitanu amonného a snížení emise 
amoniaku z minerálních hnojiv pomocí: 
a)  nahrazení hnojiv na bázi močoviny hnojivy 

na bázi ledku amonného; 
b)  užití močoviny upravené metodami pro-

kazatelně snižujícími emise NH3 nejméně 
o 30 % ve srovnání s klasickými hnojivy; 

c)  podpory nahrazení minerálních hnojiv 
hnojivy organickými. Závazky plynoucí 
z uvedené směrnice nutí jednotlivé člen-
ské státy měnit národní předpisy. Napří-
klad Německo omezilo vyhláškou o po-
užívání hnojiv aplikaci močoviny tak, že 
po 1. únoru 2020 se na půdu smí aplikovat 
již pouze v případě, byl-li do ní přidán 
inhibitor ureázy, avšak musí být do čtyř 
hodin po aplikaci zapracována do půdy. 
Legislativa v ČR podobné omezení proza-
tím nemá, MZe však pracuje na úpravách 
stávajících přepisů po vzoru Německa. 

CO(NH2)2
močovina 
(hnojivo)

NH4
+

amonné kationty 
(rostliny využívají)

NH3

~8–17 %
(až 80 %)

hydrolýza

enzym ureáza

nitrifikace...

Limus® CL / Clear

Zamezení až 95 % ztrát 
volatilizací (únikem) čpavku 

(v průměru cca 50 %)

Aplikace 
hnojiv

Obr. 1 Schéma působení inhibitorů ureázy na přeměnu N v půdě
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Prozatím jsme se v příspěvku zaměřovali 
na využití inhibitorů ureázy při použití kla-
sických močovin. Hnojiva aditivovaná těmito 
látkami jsou již mnoho let praxi dostupná 
a široce využívaná. Kromě těchto produktů 
je možné využít i inhibitory v kapalné formě, 
které řadíme do skupiny pomocných půd-
ních látek určených do tankmixu s kapalnými 
minerálními hnojivy obsahujích močovinu 
(předvším DAM, SAM, roztoky močoviny). 
Běžně jsou u nás na trhu k dostání produkty 
obsahující jednu účinnou látku, a to NBPT 
[N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečné]. 
Na trhu se nově objevuje inhibitor obsahující 
dvě účinné látky, kromě NPBT také NPPT 
[N-(propyl) triamid kyseliny thiofosforečné] 
s komerčním názvem Limus® CL / Clear. 
Za účelem ověření jeho aplikace v tankmixu 
s hnojivem DAM použitým ve výživě kuku-
řice na zrno byl založen v roce 2019 polní 
maloparcelkový pokus na Školním zeměděl-
ském podniku Mendelovy univerzity v Brně 
v Žabčicích. Lokalita Žabčice se nachází 
v KVO, průměrná roční teplota dosahuje 9,2 
°C, z hlediska srážkových poměrů patří loka-
lita k nejsušším oblastem ČR, kdy třicetiletý 
průměr ročních úhrnů srážek činí 480 mm.

Kukuřice byla hnojivem DAM v kombinaci 
s inhibitorem ureázy (Limus® CL / Clear v dáv-
ce 0,1 l/100 l DAM) přihnojena po vysetí da-
movými tryskami na půdu v dávce 195 kg/ha  
N (500 l/ha DAM). Kromě Limusu byly testo-
vány i konkurenční přípravky (Komerční IU 
1 a 2), dávkovány dle doporučení výrobců. 
Do pokusu byla zařazena také varianta hno-
jená dusíkem děleně, a to po setí 145 kg/ha 
N (DAM s Limusem) s přihnojením 50 kg/ha 
N ve fázi 3. listu (LAV). 

Bezesrážkové období po dobu 7 dnů od ap-
likace DAMu s denními teplotami v rozmezí 
9,8–14,4 °C vytvořilo vhodné podmínky pro 
volatilizaci N a tím předpoklady účinku tes-
tovaných inhibitorů. 

Během vegetace byl účinek hnojení hod-
nocen na základě zjištění obsahu chloro-
fylu pomocí N testeru. Statisticky průkazně 
nejvyšší hodnoty byly v obou sledovaných 
termínech naměřeny na variantě hnojené 
dělenou dávkou dusíku (tab. 1). Tento fakt 
koresponduje nejen s požadavky rostlin ku-
kuřice na tuto živinu, které se zvyšují v poz-
dější vývojové fázi, ale i obecným faktem 
lepšího využití N při jeho dělené aplikaci. 
Výsledky měření N testerem v prvním ter-
mínu (25/6/2019) poukazují na skutečnost, 
že všechny varianty hnojené DAMem v kom-
binaci s inhibitory vykazovaly vyšší využití 
aplikovaného dusíku rostlinami.

Deficit srážek v roce 2019 a jejich nerov-
noměrné rozdělení během vegetace (defi-
cit vody v kombinaci s vysokými teplotami 
v období od začátku června do poloviny 

července) se významně podepsaly na úrov-
ni výnosu zrnové kukuřice, který dosáhl 4,07 
t/ha. Právě průběh počasí mohl být hlavní 
příčinou toho, proč se účinek testovaných 
variant na produkci zrna kukuřice neprojevil 
statisticky průkazně (i když relativní rozdíly 
jsou poměrně velké). Relativně nejvyšší ná-
růst produkce zrna kukuřice byl zazname-
nán na variantě přihnojené hnojivem DAM 
aplikovaným v tankmixu s Limusem CL / 
Clear (graf 1).

Jak již bylo uvedeno, efekt inhibitorů ureázy 
aplikovaných za účelem zvýšení účinnosti 
hnojení dusíkem je závislý na půdních a kli-
matických podmínkách. 

Výsledky jednoletého polního experimen-
tu naznačují pozitivní efekt přípravku Li-
mus® CL / Clear, obsahujícího směs dvou 
účinných látek inhibujících hydrolýzu mo-
čoviny, aplikovaného v tankmixu s hnoji-
vem DAM na produkci zrnové kukuřice.

Použitá literatura je k dispozici u autora pří-
spěvku.

Tab. 1: Hodnoty obsahu chlorofylu naměřené N testerem během vegetace kukuřice

Varianta
25/6/2019 30/7/2019

N tester Rel. % N tester Rel. %

1 DAM 745 a 100,0 543 ab 100,0

2 DAM + Limus® CL 768 ab 103,0 549 bc 101,2

3 DAM + Komerční IU 1 756 ab 101,4 538 a 99,1

4 DAM + Komerční IU 2 776 b 104,1 545 ab 100,4

5 DAM (75 %) + Limus® CL 776 b 104,2 555 c 102,3

Mezi variantami nebyl zjištěn průkazný rozdíl (p≤0,05), jsou-li označeny stejnými písmeny

Graf 1: Vliv hnojení na produkci zrna kukuřice

Mezi variantami nebyl zjištěn průkazný rozdíl (p≤0,05), jsou-li označeny stejnými písmeny

3,76
100 %

a

4,43
118 %

a

3,46
92 %

a

3,98
106 %

a

4,23
113 %

a

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

DAM DAM 
+ Limus® CL

DAM
+ Komerční IU 1

DAM
+ Komerční IU 2

DAM (75 %)
+ Limus® CL

t/ha

11Agrotip 3/2020



Použití inhibitoru  
ureázy Limus® CL / Clear
Pomalu se nám blíží nová vegetační sezóna. Mnozí z agronomů mají již 
hnojiva nakoupená, někteří řeší jejich nákup až na poslední chvíli. Ve většině 
oblastí Čech a také na jižní Moravě se kvůli dlouhodobé absenci srážek 
a mírné zimě prohlubuje deficit půdní vláhy hlavně v hlubších profilech. 

Ing. Vlastimil Minka, ZNZ Pelhřimov s.r.o., foto autor

Porosty ozimů s výjimkou porostů poškoze-
ných hraboši jsou v poměrně velmi dobrém 
stavu a obilniny jsou velmi dobře odnože-
né. Pouze řepky vykazují už od teplejšího 
měsíce listopadu deficit dusíku i u porostů 
hnojených hnojem. Aktuální předpovědi 
počasí předpovídají větší srážky začátkem 
února. Kromě lehkého omrznutí některých 
odrůd pšenic zatím nezpůsobily mrazy větší 
poškození.

Už pozdně podzimní odběry vzorků půdy 
vykazovaly nižší zásobu minerálního dusíku.

Dobře odnožené porosty obilnin i řepky 
s velkým množstvím nadzemní hmoty bu-
dou vyžadovat aplikaci amidických případně 
amonných forem dusíku včas v době, kdy 
lze ještě očekávat srážky.

V posledních letech se nám opakují pravi-
delné dubnové přísušky. V tomto období je 
aplikace pevných minerálních hnojiv pro-
blematická a využitelnost dusíku je velmi 
nízká. Při těchto přísušcích nám zůstávají 
na povrchu půdy nerozpuštěné granule hno-
jiva nebo v lepším případě po rozpuštění 

zůstává amonný dusík na povrchu půdy či 
se váže ve vrstvě do 5–8 cm na sorpční 
komplex. V tomto případě je tato forma du-
síku velmi náchylná na ztráty dusíku vytěká-
ním-volatilizací. Tyto ztráty mohou dosahovat 
na úrodnějších půdách až 30 % z celkové 
dávky dusíku.

Inhibitor ureázy oddaluje přeměnu mo-
čovinového dusíku (hydrolýzu) na dusík 
amonný. Zároveň zachovává pohyblivost 
močovinového dusíku a umožňuje „počkat 
si“ na vodu. Na druhé straně je třeba si uvě-
domit časovou omezenost účinku inhibitorů 
ureázy, která je v závislosti na teplotě, mi-
krobiální aktivitě a obsahu enzymu ureá-
zy 10–14 dní! I toto může být ale výhodou 
v obdobích, kdy chceme maximálně od-
dálit přeměny dusíku v půdě a udržet delší 
dobu vyšší zásobu minerálního dusíku třeba 
do období, kdy nemůžeme hnojit, či do vyš-
ších fází rostlin. 

Jednou z možností, jak eliminovat 
tyto ztráty, je aplikace kapalných 
hnojiv na bázi močoviny s inhibi-
torem ureázy, a to především jejich 
kapalné formy. 
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Na českém trhu se vyskytují  
3 typy kapalných hnojiv,  
které obsahují minimálně 50 % 
močovinového dusíku:

1   Vodný roztok dusičnanu amonného 
a močoviny - hnojivo DAM (28, 30, 32, 
ale nejčastěji DAM 390) obsahuje 50 % 
močovinového dusíku, 25 % nitrátového 
a 25 % amonného

2   Vodný roztok síranu amonného a močo-
viny - hnojivo SAM (AGROSAM, SAM, 
AMISAN) - 19 % celkového dusíku, 
z toho 12,3 až 15,2 % močovinového 

3   Roztoky močoviny (komerční 17 % N 
nebo vlastní)

Výhodou všech těchto hnojiv je jejich přes-
ná aplikace postřikovačem, možnost ředě-
ní při potřebě aplikace na list, eventuálně 
společný tank-mix s přípravky na ochranu 
rostlin a velmi snadné použití s inhibitorem 
Limus® CL / Clear. Nevýhodou může být ko-
rozivní vliv na barevné kovy, složitější logis-
tika, skladování a také nebezpečí popálení 
rostlin při nesprávné aplikaci.

Vzhledem k vysoké koncentraci dusíku je 
třeba brát na zřetel, že to jsou půdní hnojiva 

a mají být aplikována víceotvorovými tryska-
mi při nízkém tlaku tak, aby vznikaly velké 
kapky, které se vsakují do povrchu půdy. 
Tímto smáčením odstraňují hlavní nedosta-
tek při aplikaci granulovaných hnojiv, a to 
jejich větší potřebu srážek na rozpuštění 
granule obzvláště na suchém povrchu půdy. 

Přes tuto výhodu je zapotřebí co nejvíce 
používat inhibitor ureázy Limus® CL / Clear, 
abychom využili maximálně dusík a elimi-
novali ztráty vytěkáním z povrchu zejména 
při teplém a větrném počasí. Oddálením 
přeměny močovinové formy dusíku se také 
oddálí negativní vliv amonné formy dusíku 
na povrchovou strukturu půdy, kde může 
docházet k rozplavení půdních agregátů 
a vznikat krusta. 

Kromě těchto výhod je zmiňován i vedlejší 
účinek kapalných hnojiv - cca do 10 % du-
síku může za sucha přijmout rostlina díky 
stékání hnojiva po listech směrem ke koře-
novému krčku a ke kořenům. 

Také jarní, ev. podzimní předseťové aplika-
ce hnojiva DAM 390 s inhibitorem do půdy 
nám omezí negativní vliv na klíčení rostlin 
a zpomalí přeměny dusíku do období, kdy 
rostliny zvyšují příjem živin.

Další možností je aplikace damovými trubi-
cemi do porostu v pozdnějších vývojových 
fázích - i přes vyšší vlhkost a zastínění v po-
rostu doporučuji také použití inibitoru ureázy.

Velmi výhodná je aplikace kapalných mo-
čovinových hnojiv s inhibitorem na slámu. 
Kapalné hnojivo velmi dobře ovlhčuje stébla 
slámy a inhibitor nám prodlouží působe-
ní amonného dusíku v půdě po zapravení 
a jeho dostupnost pro mikroorganismy.

Používání inhibitoru ureázy Limus® CL /  
Clear je efektivní při použití vyšších dá-
vek kapalných hnojiv, jako např. při po-
užití hnojiva DAM 390 v dávkách od 100 
litrů výše (vzhledem k cenám hnojiva).

Použití inhibitoru ureázy Limus® CL / 
Clear je velmi snadné s velmi jedno-
duchým dávkováním.

DAM 390 
0,1 l / 100 l hnojiva

SAM 240, AGROSAM, AmisaN 
0,07 l až 0,09 l / 100 l hnojiva

Roztoky močoviny 
1,4 až 2,5 ml / 1 kg rozpuštěné 
močoviny
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xarvio™ SCOUTING 
Tato aplikace umožňuje detekovat problém 
na poli za pomoci pořízení fotografie, kterou 
program následně vyhodnotí. Je možné volit 
z několika kategorií.

Rozpoznávání plevele
Jednoduché a automatické rozpoznávání 
plevelů během několika sekund

Rozpoznávání chorob
Automatická diagnóza chorob rostlin. V sou-
časné době je rozpoznáváno přibližně 139 
chorob na 37 plodinách.

Analýza žluté misky
Vyhodnocení žluté misky - klasifikace a spo-
čítání druhů hmyzu (blýskáček řepkový, kry-
tonosec řepkový a krytonosec zelný). Funk-
ce radaru umožňuje porozumět infekčnímu 
tlaku hmyzu v okolních oblastech. Pomocí 
alarmů se navíc upozorňuje na jakékoli blí-
žící se riziko výskytu daných škůdců.

NOVINKA - Analýza klíčení
Na základě několika snímků spočítá vzchá-
zející rostliny na metru čtverečním.

Stav dusíku
Odhad příjmu dusíku rostlinami pšenice 
nebo řepky. Spotřeba dusíku se vypočítává 
na základě zapojení porostu, zelené barvy 
listů a odhadovaného podílu listů hnědých.

Analýza poškození listů
Pomoc při množstevním určování poškození 
listů. Odhad poškození se vypočítá na zá-
kladě poměru zelené listové plochy k neze-
lené ploše. Algoritmus rozlišuje poškozené 
a nepoškozené části v obrazu.

Kromě samotného určování obsahu z foto-
grafií aplikace ukládá snímky pro možnost 
dalšího využití a také umožňuje podívat se 
na mapě na další lokality, kde další uživatelé 
aplikaci používají, aby se dal odhadnout stav 
rostlin na okolních porostech.

S novým rokem byla aplikace spuštěna také 
na Slovensku.

Společnost BASF se neustále snaží vyvíjet něco nového, aby 
agronomům pomáhala usnadnit jejich nelehkou práci. Nezůstává 
jen u vývoje nových přípravků či zavádění dalších odrůd osiv, 
ale také se zaměřuje na oblast digitalizace.

Ing. Eliška Žárová, BASF

Více informací včetně  
podrobného návodu na  

www.xarvio.com/cs-CZ

Aplikace xarvio™  
v roce 2020

Již v minulosti jste se mohli setkat se 
články věnujícími se programu xarvioTM, 
ale nyní se pokusíme shrnout, co nového 
aplikace xarvioTM mohou přinášejí v tom-
to roce. Na začátek rychlé připomenutí.

Které aplikace jsou k dispozici?
 � xarvioTM Scouting
 � xarvioTM Field Manager

Kde lze aplikace získat?
 � počítačovou (desktopovou) verzi 
získáte zaregistrováním se na strán-
kách www.xarvio.com (můžete si 
nastavit českou verzi stránek pro 
lepší orientaci)
 � mobilní verzi lze stáhnout prostřed-
nictvím rozhraní App Store nebo 
Google Play
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xarvio™ FIELD MANAGER 

Tato aplikace využívá skutečných ploch ze-
mědělského podniku (oblasti pozemků lze 
nahrát z aplikace LPIS) a díky zadání vstup-
ních údajů, kupříkladu o pěstovaných plo-
dinách, poskytuje rady pro ochranu plodin 
a pro volbu vhodných pěstebních postupů. 

Díky předpovědi počasí a znalostí o plodi-
nách (včetně odrůd a výživy) a o škodlivých 
organismech aplikace predikuje nadcháze-
jící vývoj a doporučuje případná ošetření.

Hlavními funkcemi jsou tedy monitorování  
polí (Analytické údaje), které se odvíje-
jí od fáze růstu vašich plodin, a termíny 
aplikace (Stav), které zohledňují stav rizik 
výskytu škodlivých činitelů. 

xarvioTM Field Manager se v současné době 
v České republice zaměřuje na pšenici 
a ječmen ozimý a na řepku olejku.

Jednodušší zacházení
Pomocníkem pro orientaci v systému je fia-
lový puntík. Jedná se o jakýsi maják, který 
upozorňuje na úkol, který systém doporu-
čuje realizovat. Kliknutím na puntík zjistíte, 
jaká jsou pro vaše pozemky připravena 
doporučení.

Puntík se objeví u konkrétního pozemku, 
pakliže je doporučeno plochu přihnojit nebo 
ošetřit přípravkem na ochranu rostlin.

Ale není třeba řídit se jen puntíkem. Do sys-
tému můžete kdykoliv zadat svůj postřikový 

plán a dle předpovědi počasí je doporučen 
vhodný termín.

Pokud budete plánovat fungicidní ošetření 
obilnin, je nově připravena možnost dávko-
vání v závislosti na stavu porostu. Systém 
nabídne dle stavu parcely vyšší či nižší 
dávku přípravku tak, aby byly rostliny chrá-
něny, ale aby nebylo zbytečně aplikováno 
nadměrné množství přípravku.

Práce s daty - více uživatelů
Další novinkou je možnost sdílení dat s va-
ším obchodním zástupcem. Ke svému pro-
jektu můžete přizvat další osobu a udělit jí 
omezený či plný přístup k datům. Účelem 
této novinky je sdílet data o pěstovaných 
plodinách a obhospodařovávaných pozem-
cích za účelem možnosti spolupráce s další-
mi přizvanými odborníky z hlediska ochrany 
rostlin. Ti pak mají možnost prohlédnout si 
vámi zadané údaje a připravit tak pro vás 
doporučení i ve chvíli, kdy nejste společně 
na pozemku.

Doposud jste byli pravděpodobně zvyklí 
data přenášet mezi systémem a technikou 
(strojem, který aplikaci obstarává – traktor, 
postřikovač) za pomoci přenosného mé-
dia, například za pomoci externího disku 
(flash karta). Díky spolupráci se systémy 
MyJD (John Deere) a Agrirouter bude možné 
data přenášet bezdrátově a stejně tak bude 
umožněn import dat z MyJD nazpět do ap-
likace Field Manager.

Vylepšení v předpovědi počasí
Počasí je jeden z nejdůležitějších faktorů 
rostlinné produkce, proto jsme stávající in-
formace o počasí (s přesností na několik 

hodin daného dne a s předpovědí i do dal-
ších dnů) obohatili o agronomické klima-
tické indikátory „Historické počasí a klima“ 
a „Radar deště“.

Díky historickým datům si můžete ověřit, zda 
jsou vaše pole sušší či více zavlhčená oproti 
dlouhodobému průměru (za posledních 10 
let) a stejně tak lze porovnat i teploty vzdu-
chu. Radar deště zobrazí úhrn srážek a to, 
kolik jich aktuálně spadlo či kolik jich lze 
očekávat na každém z vašich polí.

Detailní předpověď vám umožní optimali-
zovat strategie pro výsev, hnojení, závlahu 
a ochranu rostlin v nadcházející sezóně.

Cena
Protože ne všechny služby mohou být 
zadarmo, i některé moduly aplikace Field 
Mana ger jsou zpoplatněny. Ještě do 15. 4. 
2020 si můžete v aplikaci ozkoušet data 
zadarmo, pak již ale bude část nabízející 
optimální termíny pro ošetření plodin zpo-
platněna. Ceny za jednu plodinu nebo 
za balíček plodin naleznete na stránkách 
www.xarvio.com v sekci Ceník.

Abychom vám nákup placených služeb zpří-
jemnili, přikládáme k tomuto vydání časo-
pisu Agrotip slevový kupón a také se chys-
táme nabídnout získání vybraného modulu 
jako jeden z bonusů v programu Partnerství 
s BASF - partnerství profesionálů 2020.

A protože systém xarvioTM se neustále 
vyvíjí, můžete se těšit na další novinky 
v příštích vydáních časopisu Agrotip.

Aplikace xarvio™  
v roce 2020
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Pěstitelům řepky doporučujeme fungicidní technologii Boscalidový ochranný 
štít. Jedná se o unikátní řešení pro ošetření řepky v časném jaru a ve fázi 
kvetení řepky. Kombinuje dvousložkové přípravky Efilor® a Pictor®, jejichž 
základní účinnou látkou je boscalid ze skupiny karboxamidů (SDHI). 

Ing. Petr Popelka, BASF

Společnosti skupiny AGROSERVIS TRA-
DING, a.s. se sídlem ve Višňové na Znojem-
sku patří k větším zemědělským podnikům 
v České republice. AGROSERVIS TRA-
DING, a.s. poskytuje veškerý zemědělský 
servis pro společnosti ve své skupině, a to 
v okresech Znojmo, Brno-venkov a Břeclav. 
Základním programem je rostlinná výroba, 
kterou provozují na výměře 20 500 ha orné 
půdy. Největší část se nachází v kukuřičné 
výrobní oblasti, a proto je nosnou plodinou 
kukuřice na zrno, kterou pěstují na více než 
8 000 ha. Tato rostlina se nejlépe dokáže 
vypořádat se současnou změnou klimatu. 
Nejlépe zvládá vysoké teploty a intenzivní 
sluneční záření. Oproti jiným rostlinám do-
káže efektivněji využít závlahu. Kukuřice má 
velmi dobrou bilanci organické hmoty, při 
průměrném výnosu zrna 7–9 t/ha přibližně 
stejné množství posklizňových zbytků zůsta-
ne na poli. Z uvedených důvodů vyplývá, 
že je pro podnik důležitá možnost pěstování 
kukuřice více let po sobě. Z dalších plodin 
pěstují především pšenici ozimou a řepku. 

Na významné výměře přes 1 000 ha pěstují 
hrách. Ten dále zpracovávají na speciální 
lince a prodávají potravinářským firmám. 
V živočišné výrobě se zabývají chovem pra-
sat, kde mají uzavřený obrat stáda. Roč-
ně dodávají na jatka 30 tis. kusů. Ze skotu 
chovají 2 500 býků na výkrm. Významnou 
doplňkovou činností je prodej a servis ze-
mědělské a komunální techniky. Zastupují 
značky John Deere, Kuhn, Bednar a další. 

Základem úspěšné produkce je zvole-
ní správné strategie. Ve Višňovém vsadili 
na půdoochranné technologie. Prioritou je 
šetření s vodou, ochrana proti vodní i větrné 
erozi. Pro omezení utužení půdy používají 
u techniky systém CTF (Controlled traffic 
farming), který uplatňují při setí, postřiku 
a sklizni. Tyto stroje jezdí stále ve stej-
ných kolejích pomocí navigačního zařízení 
a v ideálním případě dochází k utužení pou-
ze 15 % plochy pozemku. Při standartních 
technologiích to bývá až 75 %. Nepracují 
pouze s jedním typem nářadí, technologii 

zpracování přizpůsobují aktuálním podmín-
kám. Používají radličkové i diskové podmí-
tače, orbou zapravují hnůj. V letošním roce 
se chystají testovat technologii pásového 
zpracování půdy Strip–till. Jejich filozofií je 
hospodařit efektivně, ale s maximálním ohle-
dem na životní prostředí. Využívají proto také 
nechemické agrotechnické zásahy, ozimé 
pšenice na jaře převlačují síťovými bránami, 
čímž omezují výskyt plevelů. V kukuřici po-
užívají meziřádkové plečkování, kterým řeší 
případné druhotné zaplevelení. Důležitou 
součástí péče o úrodnost půdy je použí-
vání statkových hnojiv. V této společnosti 
rozmetou hovězí hnůj na 600–800 ha ročně 
a k dispozici mají také 45 tis. m3 prasečí 
kejdy, kterou používají především k hnoje-
ní kukuřice, řepky, na rozklad slámy a také 
k přihnojení pšenic v jarním období.

Ozimou řepku pěstují na výměře cca 1 500 
ha, což se vzhledem k celkové výměře zdá 
jako malý podíl v osevním postupu. V tomto 
podniku ale osevní plány podřizují pěstování 

Agroservis Višňové  
a Boscalidový štít
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32 51 57 61 63–65

Fáze BBCH

Efilor® 0,6 l/ha

Prodlužovací růst

Pictor® 0,4 l/ha

Kvetení

kukuřice. Řepka je proto umísťována pouze 
na pozemky svažité nebo méně úrodné, kde 
kukuřici nelze pěstovat. Na této omezené 
ploše se střídá převážně s ozimým obilni-
nami. Z tohoto důvodu je nutné počítat se 
zvýšeným tlakem patogenů. Úspěšné pěs-
tování této plodiny proto vyžaduje kvalitní 
a spolehlivou ochranu. Vzhledem k velké 
výměře a tím potenciální velké ztrátě při se-
bemenším problému, si tento podnik nemů-
že dovolit podcenit agrotechnická opatření. 
To byl hlavní důvod, proč na ochranu proti 

houbovým chorobám zvolili v roce 2019 sys-
tém Boscalidového ochranného štítu. Tuto 
strategii společnost BASF představila v roce 
2017. Jedná se o systém ochrany řepky dvě-
ma po sobě jdoucími ošetřeními, v časném 
jaře přípravkem Efilor® a v květu přípravkem 
Pictor®. Oba přípravky obsahují účinnou lát-
ku boscalid, která se v rostlinách velmi po-
malu odbourává a tím zajišťuje dlouhodobé 
působení. Mnoha pokusy, ale i zkušenost-
mi z praxe, byla potvrzena její spolehlivost 
a vysoké navýšení výnosu. Výhodou této 

technologie je její komplexnost. Účinkuje 
na nejzávažnější choroby, jako jsou hlízenka, 
foma, plíseň šedá, je prokázaný i významný 
vedlejší efekt na verticilium. Dalším příno-
sem je regulační působení přípravku Efilor®, 
který podporuje tvorbu bočních větví a zvy-
šuje počet šešulí. Oba přípravky vykazují 
AgCelence® efekt, to znamená, že dokáží 
ovlivnit fyziologické procesy v rostlinách. 
To se projeví např. tak, že přípravek Efilor® 
dokáže pomoci rostlinám při jarní regeneraci 
po zimním období. V pokusech bylo proká-
záno, že přípravek Pictor® dokáže sjednotit 
dozrávání porostu a snížit pukání šešulí. Oba 
přípravky chrání řepku proti stresu, což je 
velmi důležité v přísuškové oblasti, ve které 
se tento podnik nachází. Tato strategie byla 
v roce 2019 nejenom vysoce účinná, ale 
i cenově velmi výhodná. Vzhledem k uve-
deným skutečnostem byla tato technologie 
ve společnosti AGROSERVIS TRADING a.s. 
hodnocena jako přínosná a splnila jejich 
očekávání. 

Pictor® 
boscalid 133 g/l, dimoxystrobin 200 g/l

 �Vynikající fungicid zejména  
proti hlízence, fomové hnilobě,  
plísni šedé aj.

 �AgCelence efekt – pomáhá překonat 
stres z vysokých teplot a nedostatku 
srážek, synchronizuje dozrávání, 
snižuje praskání šešulí 

Efilor® 
boscalid 133 g/l, metconazole 60 g/l

 �Vynikající fungicid zejména proti 
fomové hnilobě, hlízence, plísni 
šedé aj.

 �Šetrný morforegulátor – navýšení 
počtu větví a šešulí, zesílení stonku

 �AgCelence efekt – pomáhá 
překonat stres po zimním období

Přehled činností  
AGROSERVIS TRADING, a.s.

 � Zemědělská prvovýroba
 � Prodej a servis zemědělské techniky
 � Obchod s komoditami
 � Služby v zemědělství
 � Výroba a prodej krmných směsí
 � Výroba a prodej vína
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Kromě těchto typů pokusů jsou dále vě-
novány významné finanční prostředky pro 
ověřování již registrovaných přípravků, kde 
je cílem získat nové poznatky a porovnat 
účinnosti na stávající standardní přípravky.

V roce 2019 pokračovaly pokusy pro ověře-
ní přípravku Priaxor®. Cílem těchto pokusů 
bylo ověřit kurativní účinnost fungicidu Pri-
axor®, která je poměrně silná díky účinné 
látce Xemium®. Kurativní účinnost se týká 
zejména braničnatek a rzí. Za tímto účelem 
byly založeny 2 přesné maloparcelkové po-
kusy v ozimé pšenici na lokalitách ZS Kluky 
u Písku a BASF Rokytnice u Přerova. Pokusy 
byly založeny a hodnoceny v rámci tzv. GEP 
režimu, což je certifikát, který zaručuje za-
kládání, vedení a vyhodnocení pokusů v tzv. 
dobré pokusnické praxi. 

V pokusu byly provedeny aplikace ve dvou 
různých termínech. První termín aplikace 
byl preventivní, při počátku napadení, kdy 
průměrné napadení listové plochy branič-
natkou bylo na úrovni 1 %. Druhý termín 
aplikace byl o 10 dnů později, kdy napadení 
braničnatkou bylo na úrovni 5 %. Je však 
potřeba uvést, že rozvoj patogena nedosá-
hl po 10 dnech vzhledem k povětrnostním 
podmínkám výrazného navýšení, nejednalo 
se tedy o zcela typickou kurativní aplikaci. 
Ale v každém případě bylo napadení v době 
aplikace vyšší než u prvního termínu.

V obou případech byla účinnost přípravku 
Priaxor® porovnávána celkem na 4 různé 
standardní fungicidní přípravky, které se 
v praxi běžně používají.

Výsledky GEP pokusů  
s fungicidem Priaxor®  
v ozimé pšenici v roce 2019
Firma BASF spol. s r. o. zakládá každý rok mnoho vývojových a registračních pokusů 
ve všech důležitých zemědělských plodinách. Koordinace a plánování těchto pokusů 
probíhá v zemědělském výzkumném centru firmy BASF v Limburgerhofu v Německu. 
Cílem těchto pokusů je produkce výsledků pro další rozhodování firmy v budoucím 
vývoji a zonální registrace nových přípravků na ochranu rostlin.

Ing. Stanislav Malík, BASF
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Graf 1: GEP pokus s fungicidy v ozimé pšenici 
(MKD-F-2019-CZ-801-A-01.0)
Vliv termínu aplikace fungicidů na výskyt braničnatky v %  
(hodnocení 1. listu 38 dní po druhé aplikaci, napadení neošetřené kontroly = 18 %)
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Výsledky pokusů jsou uvedeny v jednotli-
vých grafech. 

Graf 1 ukazuje účinnost zkoušených příprav-
ků proti klíčovým chorobám ozimé pšenice 
– braničnatkám. V grafu je uvedeno nej-
důležitější hodnocení pokusů - napadení 
praporcového listu, který se nejvíce podílí 
na dosaženém výnosu. Výsledky reprezen-
tují údaje z obou pokusných lokalit. Jak je 
patrné z grafu, nejnižší napadení branič-
natkou bylo zjištěno na variantách Priaxor® 
1 l/ha, a to jak v případě časné, tak i pozdní 
aplikace. 

V grafu 2 je uvedeno průměrné výnosové 
hodnocení. Jak je patrné z výsledků, nejvyš-
ší výnos byl dosažen po použití přípravku 
Priaxor® 1 l/ha jak v případě preventivní, tak 
i kurativní aplikace. Výnos byl mírně vyšší při 
pozdní aplikaci Priaxoru, u ostatních zkou-
šených přípravků byl dosažen vyšší výnos 
při časné aplikaci.

Dosažené výsledky opět potvrdily vysokou 
účinnost osvědčeného přípravku Priaxor® 
pro ošetření obilnin proti houbovým choro-
bám. Byla potvrzena i jistota účinku v pří-
padě pozdní aplikace (kurativní použití). 
Neznamená to však, že by se měl přípravek 
Priaxor® takto používat. Naopak, z hlediska 
správné agronomické praxe je lépe používat 
fungicidy preventivně, při počátku napadení. 
V praxi se ale často stává, že to není vždy 
možné (např. v důsledku nepříznivých po-
větrnostních podmínek), a pak má kurativní 
použití své opodstatnění.
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Graf 2: GEP pokus s fungicidy v ozimé pšenici  
(MKD-F-2019-CZ-801-A-01.0)
Vliv termínu aplikace fungicidů na výnos v q/ha
(výnos na neošetřené kontrole = 68,8 q/ha)

Testovány byly následující varianty:

Č. var. Přípravek Dávka/ha Termín aplikace

1 Neošetřená kontrola  

2 Priaxor® 1 l/ha

preventivní - na počátku napa-
dení

3 Standard A 0,8 l/ha

4 Standard B 1 l/ha

5 Standard C 0,8 l/ha

6 Standard D 1 l/ha

7 Priaxor® 1 l/ha

kurativní - o 10 dní později 

8 Standard A 0,8 l/ha

9 Standard B 1 l/ha

10 Standard C 0,8 l/ha

11 Standard D 1 l/ha
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Aktuální doporučení pro 
ošetření obilnin listovými 
fungicidy v roce 2020
BASF má letos v portfoliu 8 fungicidů do obilnin – novinku Flexity® 
a nové doporučení pro ošetření klasu Alterno® + Curbatur®. Třetím rokem 
pokračujeme s prodejem našeho nosného přípravku proti listovým chorobám 
Priaxor® a postupným doprodejem fungicidů, které obsahují epoxiconazole 
– Capalo®, Tango® Super, Adexar® Plus a Osiris®.

Ing. Aleš Raus, Ph.D., BASF, foto Martin Bašta

Flexity®

Fungicid je specialista na ošetření proti padlí 
travnímu a má velmi vysokou účinnost proti 
stéblolamu. Obsahuje účinnou látku me-
trafenone v dávce 300 g/l, která je jediným 
zástupcem ze skupiny benzofenonů na čes-
kém trhu. V minulosti jste si mohli vyzkoušet 
tuto účinnou látku ve fungicidu Capalo®. Při 
sólo aplikaci bude Flexity® doporučován 
v dávce 0,5 l/ha a optimální termín aplikace 
bude ve fázi konce odnožování až druhého 
kolénka, kdy potlačí padlí travní i stéblolam. 
Velká výhoda fungicidu Flexity® je, že působí 
preventivně (až 40 dní) i kurativně (v době 
výskytu prvních symptomů choroby), což 
umožňuje jeho flexibilní použití. Flexity® je 
registrován v plodinách pšenice, ječmen 
i oves. Velmi významná předost je, že ne-
obsahuje významná legislativní omezení 
(možnost použít v OP II podzemních a po-
vrchových vod, možnost použít na svažitých 
pozemcích). 

Pokud budete Flexity® používat v kombinaci 
s jiným fungicidem, pak se dávka produktu 
sníží na 0,25 l/ha. V našich doporučeních 
je vyzkoušená kombinace s fungicidem 
Priaxor® v dávce 0,75 l/ha. Flexity® v dané 
kombinaci zlepší účinek na padlí (kurativní 
účinnost) a na stéblolam. 

Curbatur® EC 250
+ Alterno®

Kombinace fungicidů Curbatur® EC 250 + 
Alterno®, bude k dispozici v balíčku jako 
doporučení pro ochranu praporcového lis-
tu a klasu. Kombinací dvou účinných látek 
prothioconazole a metconazole vytváříme 
optimální možnost ošetření proti houbovým 
chorobám, jako jsou braničnatky, rzi, fuzari-
ózy a černě. Oba fungicidy budou společně 
zabaleny v množství 10 l + 10 l a naše dopo-
ručení bude 0,5 + 0,5 l/ha, což znamená, že 
balík bude možné použít pro ošetření 20 ha. 

Optimální termín aplikace bude od objevení 
se praporcového listu až po fázi začátku 
kvetení. Termín ošetření závisí na tom, zda 
aplikace bude směrována více na listové 
nebo klasové choroby. Oba fungicidy mů-
žete použít v ochranných pásmech OP II 
povrchové a podzemní vody a nemají ome-
zení na svažitých pozemcích. Zemědělci 
budou mít šanci vyzkoušet si kombinaci 
těchto dvou účinných látek jako nástupce 
dlouhodobě úspěšného fungicidu Osiris®. 

Priaxor®

Obsahuje dvě účinné látky Xemium® ze 
skupiny SDHI účinných látek a strobilurin 
pyraclostrobin. Priaxor® patří do skupiny fun-
gicidů, které řeší listové choroby ve všech 
ozimých obilninách a jarním ječmeni. Vy-
kazuje velmi vysokou preventivní i kurativní 
účinnost v pšenici na braničnatky, rzi, DTR 
a v ječmeni na hnědou, rynchosporiovou 
a ramuláriovou skvrnitost. Padlí travní řeší 

Tabulka 1: Obsah účinných látek (g/ha)

Přípravek
Dávka 
(l/ha)

Xemium
pyraclo-
strobin

epoxico-
nazole

metco nazole
fenpropi -

morph
metraf e none

prothioco-
nazole

Alterno® 0,5 30

Curbatur® EC 250 0,5 125

Flexity® 0,5 150

Priaxor® 1 75 150

Capalo® 1,4 88 280 105

Tango® Super 1 84 250

Adexar® Plus 1,5 63 100 62

Osiris® 1,75 66 48
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preventivně na začátku výskytu. Délka pů-
sobení je kolem 4–5 týdnů. 

Priaxor® patří mezi fungicidy s tzv. AgCe-
lence® efektem, což znamená pozitivní vliv 
na fyziologii rostliny. To se projevuje lep-
ším využitím vody, dusíku a snížením vzniku 
nespecifických skvrn, omezením polehnutí 
a také zpomalením stárnutí rostlin.

Doporučená aplikace je od fáze začátku 
sloupkování až po fázi naduřování pochvy 
posledního listu. Pokud budete aplikovat 
do fáze BBCH 32 (druhé kolénko), můžete 
počítat i s účinností na choroby pat stébel.

Doporučená dávka je 1 l/ha na začátku in-
fekce v systému jednoho i dvou fungicidních 
aplikací. Pokud se začne vyskytovat padlí, 
pak doporučujeme dávku fungicidu Pria-
xor® snížit na 0,75 l/ha a kombinovat ho se 
specialistou na padlí Flexity® 0,25 l/ha. Tato 
kombinace dokáže vyřešit všechny listové 
choroby preventivně i kurativně. Priaxor® lze 
použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 
povrchové a podzemní vody.

Capalo®

Nejvýznamnější přínos fungicidu Capalo® 
je kromě potlačení listových skvrnitostí i ex-
celentní účinnost na padlí travní a omezení 
stéblolamu. Capalo® je stále jediným fun-
gicidem na českém trhu, který nabízí kom-
binaci morfolinu s benzofenonem na padlí. 
Výsledkem je velmi flexibilní termín aplikace 
v BBCH 29–37 (konec odnožování – objeve-
ní se praporcového listu) při projevu infekce 

padlí, kdy obě látky infekci zastaví a metrafe-
none navíc dlouhodobě (3–4 týdny) ochrání 
před novou infekcí. 

Nelze zapomenout ani na epoxiconazo-
le, který uvedené 2 účinné látky doplňuje 
účinkem na listové skvrnitosti – braničnatky, 
hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost a rzi. 
Doporučovaná dávka při sólo aplikaci je 
1,4 l/ha.

Při společné aplikaci fungicidu s morfore-
gulátorem je možné snížit dávku morfore-
gulátoru, protože triazoly obsažené ve fun-
gicidech působí morforegulačně. Capalo® 
má také registraci v obilninách, jako jsou 
tritikale nebo žito, kde padlí může být pro-
blematické. V letošním roce se bude Capa-
lo® prodávat poslední rok, takže je poslední 
příležitost nakoupit tento ojedinělý fungicid 
a pak ho použít v letošním i příštím roce.

Tango® Super
Patřilo dlouhodobě k jedním z nejpoužíva-
nějších fungicidů českého obilnářství. Kom-
binace dvou účinných látek (epoxiconazo-
le a fenpropimorph) zajišťuje dostatečnou 
účinnost na nejvýznamnější listové choroby 
pšenic (braničnatky, rzi, padlí, fuzariózy) 
a sladovnických ječmenů (listové skvrnitosti, 
padlí a rzi). I v letošním roce bude doporu-
čováno jako univerzální řešení v systému 
jednoho ošetření v průměrných porostech 
pšenic a ječmenů nebo při nižším infekč-
ním tlaku houbových chorob. Příznivá cena 
ošetření zaručuje vysokou rentabilitu použití. 
Nejdůležitějším rozhodnutím bude správné 

načasování podle aktuálního stavu porostů. 
Při použití přípravku Tango® Super v po-
rostech pšenice je třeba se řídit infekčním 
tlakem houbových chorob a aplikaci provést 
na počátku infekce. Pro odrůdy jarního ječ-
mene, které nemají gen odolnosti k padlí 
Mlo (Malz), doporučujeme aplikaci na konci 
odnožování až začátku sloupkování. U ostat-
ních odrůd můžete aplikaci posunout do ob-
dobí plného sloupkování až fáze objevení 
se klasu podle síly infekčního tlaku listových 
skvrnitostí a rzí. Doporučovaná dávka je 1 l/
ha. Lze použít v ochranném pásmu II. stup-
ně zdrojů povrchové a podzemní vody. V le-
tošním roce se bude Tango® Super prodávat 
poslední rok, takže máte příležitost nakoupit 
tento dlouhodobě používaný standard a vy-
užít ho v letošním i příštím roce.

Adexar® Plus
Obsahuje v jednom produktu tři účinné látky 
ze tří chemických skupin (triazol + strobilu-
rin + carboxamid), což znamená nejlepší 
antirezistentní strategii, nejširší spektrum 
houbových chorob a vzájemně se doplňu-
jící systémy účinku (preventivní, kurativní 
a eradikativní).

Ve srovnání s fungicidy, které obsahují je-
nom strobilurin, má následující benefity: 
delší dobu účinku (o 7–10 dnů), rozšířenou 
účinnost na choroby pat stébel a ramulári-
ovou skvrnitost u ječmenů, silnější kurativní 
stop-efekt na houbové choroby a ojedinělou 
formulaci, která prostupuje lipofilními (kuti-
kula) a hydrofilními (cévy) strukturami listu. 
Stejně jako Priaxor® vykazuje Adexar® Top 
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fyziologický efekt na enzymatický systém 
rostliny, takže patří mezi tzv. AgCelence® 
produkty.

Doporučená dávka při sólo aplikaci je 1,5 
l/ha (pšenice) a 1,25 l/ha (ječmen). Ter-
mín aplikace je od fáze BBCH 30 (začátek 
sloupkování) až po fázi BBCH 49 (začátek 
metání). Lze použít v ochranném pásmu II. 
stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Osiris®

Je nejpoužívanější fungicid pro ochranu 
klasu (na ploše větší než 125 000 ha). Ob-
sahuje dva triazoly - epoxiconazole a met-
conazole. Kombinace těchto účinných látek 
potlačuje houbové choroby, které se vysky-
tují v druhé polovině vegetační sezóny, jako 
jsou listové skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy, 
a omezuje saprofytické houbové choroby, 
jako jsou černě a alternaria. Velmi významná 
je jeho inovativní formulace, která zajišťuje 
pro účinné látky dobrou přilnavost, rychlé 
působení a výrazný stop-efekt. Doporuče-
ná dávka je 1,75 l/ha, pokud by byla vyšší 
pravděpodobnost rozvoje fuzarióz (před-
plodina kukuřice, minimalizační zpracování 
půdy, citlivá odrůda, deštivé počasí), pak 
doporučujeme dávku zvýšit na 2 l/ha. Je 
velmi vhodné spojit aplikaci s insekticidem 
Vaztak® Active, který vyřeší problém škůd-
ců v obilninách (kohoutci, mšice, třásněn-
ky atd.). Lze použít v ochranném pásmu II. 
stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Obsah jednotlivých účinných látek při do-
poručovaných dávkách fungicidů v systému 
jednoho ošetření uvádí tab. 1.

Všechny naše fungicidy mají moderní for-
mulace, které umožňují ulpění postřikové 
jíchy na povrchu listu a snižují nežádoucích 
ztráty při aplikaci. Případné srážky 1 hodinu 
po aplikaci neovlivní jejich účinnost.

Systém 2 ošetření (T2 + T4)

Systém dvojího ošetření je vždy jistější než 
systém jednoho ošetření a to z hlediska 
výnosu i kvality produkce. Při intenzivním 
pěstování obilnin a při normálním vývoji 
počasí by měl být systém dvojího ošetření 
standardním opatřením. 

Pro dvojí ošetření obilnin doporučujeme le-
tos několik systémů. Nejpoužívanější jsou 
následující dva:

1   Priaxor® (1,0 l/ha), BBCH 32–49  
+ Osiris® (1,5 l/ha), BBCH 59–65

Kombinace těchto dvou fungicidů zaručuje 
dlouhodobou ochranu porostů obilnin před 
listovými a klasovými chorobami (7–8 týdnů). 
Výsledkem jsou vysoké výnosy a kvalitní 
produkce bez mykotoxinů. Pro úspěšné po-
užití dvou fungicidů by období mezi aplika-
cemi nemělo být delší než 25 dní. Použití 
fungicidu Priaxor® jako prvního preferujeme 
u sladovnických odrůd, které obsahují gen 
odolnosti k padlí Mlo, a odrůd pšenic odol-
nějších k padlí.

2    Priaxor® + Flexity® (0,75 + 0,25 l/ha) 
BBCH 30–49 a následně  
Alterno® + Curbatur® (0,5 + 0,5 l/ha) 
BBCH 59–65

Je nejnovější doporučení z nabídky BASF. 
Obsahuje 5 účinných látek ze čtyř chemic-
kých skupin. Je to naše top ošetření, které 
díky účinným látkám Xemium, pyraclostrobin, 
metrafenone, metconazole, prothioconazole 
má nejdelší působení a nejširší fungicidní 
záběr (choroby pat stébel, všechny listové 
choroby, klasové choroby). Tento systém 
bych použil do porostů s vyšším napadením 
padlím, kdy potřebuji silný stop-efekt a nejšir-
ší záběr účinku. Je rovněž vhodný do jarních 
ječmenů, které neobsahují gen odolnosti Mlo, 
a do porostů pšenic náchylných k padlí. 

Systém 3 ošetření (T1 + T2 +T4)

Nejintenzivnější oblasti Česka se naštěstí 
vrací k svému původnímu účelu, který byl 
vždy spojen s produkcí potravin a krmiv. 
Dané zaměření znamená intenzivní přístup 
při pěstování obilnin. V současné době je 
podle agentury Kleffmann asi 10–15 % ploch 
ošetřeno během vegetace třemi fungicidy. 
BASF jako nejvýznamnější partner českých 
zemědělců při fungicidním ošetření obilnin 
doporučuje následující model trojího ošet-
ření:

   Flexity® (0,5 l/ha) BBCH 25–31 
(odnožování až tvorba 1. kolénka)  
+ Priaxor® (0,75 l/ha) BBCH 35–37 
(sloupkování až praporcový list)  
+ Osiris® (1,5 l/ha) BBCH 59–65 
(kvetení)

Dané doporučení je aplikací na jistotu, 
protože zajistíme fungicidní kontrolu všech 
houbových patogenů, které se mohou bě-
hem vegetace vyskytnout, od chorob pat 
stébel, přes listové choroby až po ošetření 
klasu. Systém trojího ošetření bych doporučil 
na vaše nejlepší porosty.

9–1370 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61–69 71–92

Priaxor® EC 
1,0 l/ha

Flexity® 
0,5 l/ha

Priaxor® EC + Flexity®

0,75 + 0,25 l/ha

Osiris®

1,5–2,0 l/ha

Alterno®

+ Curbatur® EC 250
0,5 + 0,5 l/ha

Fungicidní doporučení BASF pro obilniny 2020 

Fáze BBCH

Společnost BASF v roce 
2020 má ve svém portfoliu 
pro české zemědělce osm 
listových fungicidů do obil-
nin. Rozmanitost účinných 
látek, systémů působení 
a různých formulací umožňu-
je pěstitelům řešit všechny 
houbové choroby v odliš-
ných systémech intenzity 
pěstování a při různém tlaku 
houbových chorob. 
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Priaxor® EC
Na základě výsledků z uplynulých let lze konstatovat
  Priaxor® EC je komplexní, vysoce výkonný fungicid s výrazným 

kurativním efektem registrovaný do všech obilnin.
  Při včasné aplikaci lze počítat s účinností proti chorobám pat stébel.
  Vysoce moderní formulace zajišťuje stálost účinku i ve zhoršených 

povětrnostních podmínkách.
  Vykazuje pozitivní vliv na výnos také díky pozitivnímu vlivu na fyziologii 

rostlin, kdy ovlivňuje lepší hospodaření s vodou a živinami.
  Priaxor® EC nově bez aplikačních omezení v OP II. stupně povrchových 

a podzemních vod, s minimálními ochrannými vzdálenostmi vzhledem 
k povrchovým vodám, a to i na svažitých pozemcích.

  Přestože se jedná o ošetření nadstandardní kvality, na úrovni 
srovnatelných fungicidů obsahujících SDHI komponenty lze Priaxor® EC 
pořídit za velmi dobrou cenu.

www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.
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Medax® Max - flexibilní 
morforegulátor obilnin
Medax® Max je morforegulátor určený k ošetření obilnin v období sloupkování. Velmi 
efektivně dokáže ovlivnit růst a vývoj obilnin v průběhu jejich intenzivního růstu v období 
sloupkování. Při časné aplikaci podpoří i rozvoj kořenového systému, což je důležité 
zejména v posledních několika letech. Jara už nejsou studená a vlhká, ale spíše suchá 
a teplá. Mohutnější kořenový systém pomůže rostlinám překonávat toto období.

Ing. Pavel Šácha, BASF, foto autor

Složení přípravku Medax® Max
V současné době je vedle morforeguláto-
ru Medax® Max na trhu řada přípravků pro 
morforegulaci obilnin v období sloupkování 
na bázi trinexapac-ethylu. Medax® Max je 
ale výjimečný v tom, že kombinuje dvě účin-
né látky prohexadion-kalcium a trinexapac-
-ethyl. Tyto účinné látky se velmi vhodně 
doplňují ve svém účinku na oblininy a navíc 
je v tomto přípravku i zabudovaný aktivátor.

Působení přípravku Medax® Max
Prohexadion-kalcium je díky tomuto aktivá-
toru rychle přístupný v rostlině a okamžitě 
působí proti prodlužovacímu růstu buněk. 
Trinexapac-ethyl je aktivní až po určitém 
období. Výsledkem je rychlý nástup účinku 
a dlouhodobý účinek na ošetřený porost. 
Zároveň, díky této kombinaci účinných látek, 
přípravek účinkuje nezávisle na podmínkách 
po aplikaci. Nízké teploty ani nedostatek 
slunečního svitu po aplikaci nejsou pře-
kážkou pro dostatečnou účinnost pří-
pravku Medax® Max. Je účinný v širokém 
intervalu teplot již od +5 °C . 

Zejména nástup účinku i za nízkých teplot je 
velmi důležitý. U časných aplikací v BBCH 
29–32 v období počátku sloupkování do-
chází velmi často k poklesům teplot k hod-
notám okolo +5 °C. Běžné morforegulátory 
jsou při těchto teplotách neúčinné. 

Medax® Max je nezávislý ve svém účinku 
na intenzitě slunečního záření. Přípravky 
výhradně na bázi trinexapac-ethylu potřebují 
pro svoji aktivaci sluneční záření. Medax® 
Max díky účinné látce prohexadion-kalcium 
je aktivní i při oblačném až zataženém prů-
běhu počasí po aplikaci. 

Použití přípravku Medax® Max 
Medax® Max má z pohledu praktického po-
užití široké aplikační okno od fáze BBCH 29 
do fáze BBCH 39.

Časný aplikační termín BBCH 29–32 je 
základem ošetření. Po aplikaci dochází 
ke zkrácení a zesílení spodních interno-
dií a posílení kořenového systému. Je 
to základní ošetření z pohledu snížení rizi-
ka polehnutí. Vzhledem k průběhu počasí 
v jarním období v posledních letech je toto 
ošetření nezbytné. 

Pokud mají rostliny vhodné podmínky pro 
intenzivní růst i v době počátku tvorby pra-
porcového listu a hrozí riziko přerůstání, je 
vhodné aplikovat Medax® Max v termínu 
BBCH 37–39. Při aplikaci v tomto termínu 
dochází k intenzivnímu krátícímu efektu 
horních internodií a snížení výšky porostu. 

Pozdější aplikace do fáze BBCH 45 zkracují 
pouze poslední podklasové internodium. 

Základní varianty ošetření  
- doporučené dávkování:
Pšenice ozimá - jednorázová aplikace 
0,4–0,6 kg/ha do fáze BBCH 39 
(dělená aplikace 0,4 kg/ha do BBCH 32 
a 0,3–0,4 kg/ha do BBCH 39)
Ječmen ozimý, žito ozimé  
- 0,5–0,75 kg/ha do fáze BBCH 39
(dělená aplikace 0,5 kg/ha do BBCH 32 
a 0,5 kg/ha do BBCH 39)
Ječmen jarní - 0,5–0,75 kg/ha do fáze 
BBCH 39

Lze použít i společnou aplikaci s příprav-
ky na bázi CCC (Medax® Max 0,3 kg/ha + 
CCC 1 l/ha) v termínu do BBCH 31. 

Ozimé obilniny mají povolené dvojí ošetření 
- využití dělené dávky přípravku pro obdo-
bí BBCH 29–32 a poté následně v BBCH 
37–39. Porosty jsou tak regulovány po celou 
dobu jejich růstu. Rozdělení dávky je pro ně 
také fyziologicky příznivější.

Dávku přípravku je nutné zvolit podle ošetřo-
vané obilniny a vždy s ohledem na konkrétní 
podmínky a stav porostu při aplikaci. Me-
dax® Max je registrován pro použití ve všech 
obilninách včetně ovsa. Medax® Max trinexapac-ethyl

Medax® Max zkracuje délku 
buněk ve stéblech rostlin, 
zpevňuje stěny buněk. 
Stéblo je tak kratší se silnější 
stěnou a odolnější proti 
polehnutí. Při časné aplikaci 
dochází rovněž k zesílení 
kořenového systému. 
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Při použití se řiďte pokyny na etiketě příprav-
ku. Neaplikujte za velmi vysokých denních 
teplot a na porosty stresované suchem. 
Přípravek lze aplikovat společně s fungici-
dem, insekticidem, listovým hnojivem. Lze 
kombinovat i s běžnými herbicidy pro jarní 
ošetření obilnin, např. Ataman®, Biathlon® 
4D, a také s graminicidy. Nepoužívejte 
v kombinaci s herbicidy s účinnou látkou 
carfentrazon-ethyl. 

Dodržujte vždy správný postup rozmíchávání 
přípravku Medax® Max. To znamená rozpou-
štění přímo do proudu vody v rozmíchávací 
nádržce postřikovače. Rychlost vsypávání 
přizpůsobujeme rychlosti rozpouštění. 
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Medax® Max je flexibilní 
morforegulátor obilnin 
pro období sloupkování 
nezávislý na počasí se 
spolehlivou účinností a při 
dodržení pokynů pro aplikaci 
je bez rizika poškození 
ošetřovaných porostů.

Časný termín ošetření  
- výsledky ze ZS Trutnov 
v grafech 1 a 2. 
Pokusy (ročník 2019) byly provedeny v re-
žimu GEP. Každá varianta pokusu měla 
čtyři opakování. Velmi dobrou variantou 
ošetření je dvojí ošetření přípravkem Me-
dax® Max 0,4 kg/ha ve fázi BBCH 29–30 
a následně 0,4 kg/ha ve fázi 37–39.

Graf 1: Vliv aplikace morforegulátoru Medax® Max na výšku rostlin (cm)

Graf 1: Vliv aplikace morforegulátoru Medax® Max na výnos (q/ha)

Neošetřeno
Medax® Max 2× 

0,4 kg/ha

ZS Trutnov 2019
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Morforegulátor  
Medax® Max  
u ozimé pšenice
V technologiích pěstování ozimé pšenice jsou morforegulátory již dlouhou 
dobu využívány jako účinné opatření stabilizující výnos. V systémech 
intenzívní agrotechniky významně snižují rizika předčasného a silného 
poléhání, usnadňují sklizeň a stabilizují kvalitu sklizeného zrna. Přitom se jedná 
o přípravky, které podstatně nezatěžují životní prostředí a nejsou ani příliš 
ekonomicky náročné.

Ing. Josef Čapek, CSc., SELGEN, a.s., foto autor

V posledních letech si však agronomové 
často kladou otázku, zda je i v podmínkách 
suchého a teplého počasí a při používání 
moderních odrůd pšenice s kratším stéblem 
vhodné pomocí morforegulátorů upravovat 
strukturu porostu a krátit stéblo? Jestli by si 
tím naopak nesnížili výnosový potenciál ta-
kového porostu? Tímto příspěvkem se chce-
me připojit do diskuze k dané problematice 
a informovat o našich výsledcích a zkuše-
nostech s morforegulátorem Medax® Max.

Účinek morforegulátorů není pouze na krá-
cení a zpevňování stébla, ale působí na dal-
ší orgány rostliny, především na kořenový 
systém. Účinná látka trinexapac-ethyl, která 
je základem řady morforegulátorů (včetně 
Medaxu Max), má pozitivní vliv na rozvoj 
a posílení kořenového systému v době 
po aplikaci a určitou redukcí pozdně zalo-
žených odnoží příznivě reguluje produktivní 
hustotu porostu. I v podmínkách, kdy se 
není třeba obávat silnějšího poléhání (v pod-
mínkách sucha nebo u slabších porostů) 
pozitivně působí na podporu výnosu zrna.

Metodika pokusů
V pokusech založených na pracovišti fir-
my SELGEN, a.s. v Krukanicích (Plzeňský 
kraj, 500 m n.m., VTO) jsme v letech 2017 
až 2019 ověřovali účinek morforegulátoru 
Medax® Max na souboru odrůd ozimé pše-

nice. Klimatické podmínky v jednotlivých 
pokusných ročnících se dosti významně 
lišily, ale ani v jednom roce se v důsledku 
sucha v závěru vegetace nevyskytlo žádné 
poléhání. Dosažené výsledky tak byly pře-
devším na základě „vedlejších“ podpůrných 
účinků působení Medaxu Max. Pokusy byly 
založeny s cílem ověřit optimální pěstební 
technologie nových odrůd ozimé pšenice 
a její doporučování zemědělské praxi. Po-
rosty pšenice byly Medaxem Max ošetřeny 
ve standardním termínu na počátku sloupko-
vání (BBCH 32) a také v pozdějším období 
ke konci sloupkování (BBCH 37). Přípravek 
byl vždy dávkován v množství 0,4 kg.ha-1 
ve 200 l vody. Sníženou dávku přípravku 
jsme volili s ohledem na nízké riziko poléhání 
na pokusné lokalitě.

Dosažené výsledky
Při použití morforegulátoru očekáváme 
především zkrácení stébla a jeho zpevnění 
ve spodních internodiích. Tento předpo-
klad se potvrdil v ročnících 2017 a 2019, 
i když jsme použili poměrně nízkou dávku 
přípravku. V roce 2018 ke zkrácení délky 
stébla nedošlo, protože vlivem velmi pozd-
ního nástupu jara a následného sucha byly 
všeobecně porosty nízké a poměrně řídké 
následkem slabšího odnožení. Dokonce 
při ošetření Medaxem Max na počátku 
sloupkování byly porosty mírně vyšší, což 

Medax® Max podpoří vytvoření 
kvalitního a produktivního porostu
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lze vysvětlit posílením kořenového systému 
a vytvoření mohutnějších rostlin. K největší-
mu zkrácení délky stébla došlo v roce 2019, 
kdy byly porosty bohatě odnožené, husté 
a vyšší. Medax® Max aplikovaný na počát-
ku sloupkování zkracoval stéblo v průměru 
o 8 cm (8 %). Při pozdější aplikaci v BBCH 
37 činilo zkrácení téměř 13 cm (13 %). Při-
tom se více zkracovaly horní partie stébla 
(tab. 2). Významným poznatkem je to, že 
při zkracování stébla nedocházelo ke krá-
cení délky klasu, ale ten se naopak mírně 
prodlužoval. Tady je rozdíl Medaxu Max 
proti morforegulátorům na bázi etephonu, 
u kterých jsme v minulosti vždy zjišťovali při 
pozdní aplikaci (BBCH 37–39) zkracování 
délky klasu vedoucí ke snížení výnosu zrna. 
Přestože se zkracovalo stéblo, zaznamenali 
jsme v roce 2019 zvýšení průměrného počtu 
listů na stéble. U neošetřené kontroly byl 
po ukončení kvetení průměrný počet listů 
na stéble 3,56, při ošetření Medaxem Max 
v BBCH 32 byl počet listů 4,01 a při ošetření 
v BBCH 37 dokonce 4,04. Je to znakem 
větší robustnosti rostliny díky mohutnějšímu 
kořenovému systému. Při časnější aplikaci 
Medaxu Max došlo k zesílení stébla. Průřez 
stébla ve středu 2. internodia byl u neošet-
řené kontroly 4,50 mm, u varianty ošetřené 
v BBCH 32 byl 4,78 mm, kdežto u varianty 
ošetřené až v BBCH 37 byl 4,49 mm, podob-
ně jako u kontroly, protože v době aplikace 

bylo už stéblo v této části plně vytvořeno.

Výnos zrna byl ve všech ročnících v po-
rovnání s neošetřenou kontrolou významně 
vyšší (tab. 3). V průměru tříletého zkoušení 
zvýšilo ošetření Medaxem Max výnos zrna 
o 8,0, popřípadě 9,2 %, a to i při snížené 
dávce přípravku. Protože v žádném z pokus-
ných ročníků nebylo zaznamenáno poléhání 
porostů, byly přírůstky výnosu pouze díky 
vedlejším účinkům přípravku podporujícím 
rozvoj kořenového systému, a tím i následně 
mohutnost a výkonnost celé rostliny. Účinek 
Medaxu Max byl významnější v podmín-
kách slabších a řidších porostů (ročníky 
2017 a 2018) než v roce 2019, kdy byly po-
rosty husté a rostliny celkově mohutnější. 
Na žádné ze zkoušených odrůd jsme přitom 
nezaznamenali rozdíly v intenzitě napadení 
houbovými chorobami nebo v termínu skliz-
ňové zralosti.

Které prvky struktury výnosu měly vliv 
na přírůstek výnosu zrna po ošetření Me-
daxem Max? V tab. 4 jsou uvedeny hodnoty 
základních prvků struktury výnosu v jednot-
livých letech. Vlivem rozdílného průběhu 
počasí se tyto hodnoty významně liší mezi 
ročníky především v produktivní hustotě 
porostu. Středně husté nebo řidší porosty 
byly v letech 2017 a 2018, zatímco v roce 
2019 byly porosty výrazně hustší. Pozdější 

aplikace Medaxu Max více redukovala po-
čty klasů na jednotce plochy (ročníky 2017 
a 2019), zatímco v roce 2018, kdy byly velmi 
špatné podmínky pro odnožování, podpořil 
morforegulátor zvýšení počtu klasů na plo-
še. Dokazuje to dříve deklarovanou regulaci 
produktivní struktury porostu účinnou látkou 
trinexapac-ethyl. Cennou vlastností je to, 
že morforegulátor nekrátí klas a nesnižuje 
počet zrn v klasu, a to ani při jeho pozděj-
ší aplikaci. Mezi ročníky byly sice rozdíly 
v počtu zrn v klasu v negativním vztahu 
k produktivní hustotě porostu, ale varianty 
ošetřené Medaxem Max měly většinou větší 
počet zrn v klasu než neošetřená kontrola. 
Celková hmotnost zrna klasu je v negativní 
korelaci s hustotou porostu, ale u ošetřených 
variant byla většinou vyšší než u neošetře-
né kontroly. Redukcí hustoty porostu došlo 
k vytvoření vyrovnanějších, větších a pro-
duktivnějších klasů s kvalitnějším zrnem.

Závěrečná doporučení
Naše pokusy jednoznačně potvrdily pozi-
tivní účinek morforegulátoru Medax® Max 
v systému pěstování ozimé pšenice. Díky 
kombinaci dvou účinných látek trinexa-
pac-ethyl a prohexadione-calcium při-
náší tento morforegulátor k velmi dobré 
ochraně proti poléhání ještě některé při-
dané hodnoty v porovnání s jinými mor-
foregulátory. Je to především pozitivní 

Pokusy s ozimou pšenicí v Krukanicích
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účinek na posílení kořenového systému 
a formování produktivní struktury poros-
tu. Dále pak účinnost v širším spektru 
teplot (již od +5 °C) a také při omezeném 
slunečním svitu. Velmi cenná je možnost 
jeho aplikace v poměrně dlouhém období 
sloupkování od BBCH 29 až po BBCH 39. 
Tato flexibilita je velmi důležité v země-
dělské praxi.

Použití morforegulátoru Medax® Max se není 
třeba obávat ani v podmínkách přísušků 
nebo na slabších a opožděných porostech. 
Nižší dávka (0,4–0,5 kg.ha-1) na počátku 
sloupkování pozitivně podpoří rozvoj koře-
nového systému, a tím i lepší příjem živin 
a vody z půdy. Dojde k posílení stébla a vy-
tvoření většího produktivnějšího klasu. Při-

tom nedojde k příliš dramatickému snížení 
porostu s negativním dopadem na výnos 
zrna.

Sníženou dávkou Medaxu Max doporučuje-
me ošetřit i porosty odrůd s kratším stéblem, 
u kterých sice nehrozí velké riziko polehnutí, 
ale morforegulátor podpoří nárůst výnosu 
zrna.

V případě silnějších porostů a v podmín-
kách zvýšeného rizika poléhání je vhodné 
dávku přípravku zvýšit na 0,6 až 0,7 kg.ha-1. 
Vhodnějším řešením je však dělené ošetření 
sníženou dávkou v BBCH 29–31 a následně 
v BBCH 37–39. Velmi dobře se nám také 
osvědčilo dvojí ošetření. Přípravkem CCC 
(1,25 l.ha-1) v BBCH 23–25 a potom Me-

dax® Max (0,4 kg.ha-1) v BBCH 32 a později. 
Pozdější ošetření Medaxem Max v BBCH 
37–39 je vhodnější než ošetření přípravkem 
na bázi etephonu, protože při něm nehrozí 
krácení klasu a tím snížení výnosu zrna.

Tab. 1: Průměrná výška porostu ozimé pšenice (cm)

varianta ošetření
ročník

2017 2018 2019 průměr

neošetřená kontrola 96 90 102 96

Medax® Max BBCH 32 89 94 94 92

Medax® Max BBCH 37 93 89 89 90

Tab. 2: Průměrná délka stébla a jeho částí u ozimé pšenice v roce 2019 (cm)

varianta ošetření

délka stébla s klasem u odrůdy
průměrná délka částí stébla 

(průměr odrůd)

Butterfly Steffi Viki Illusion Sally Liseta průměr
2. inter-
nodium

podkl. 
intern.

klas

neošetřená kontrola 97,47 107,00 101,70 99,09 100,30 106,50 102,01 19,54 34,00 9,83

Medax® Max BBCH 32 93,53 96,04 92,29 91,56 91,31 97,56 93,72 17,86 31,02 9,96

Medax® Max BBCH 37 87,66 89,29 87,39 89,22 88,19 92,83 89,10 16,22 29,31 10,04

Tab. 3: Průměrný výnos zrna (t/ha)

varianta ošetření
průměrný výnos zrna v roce

2017 2018 2019 průměr %

neošetřená kontrola 7,56 10,01 9,66 9,08 100,0

Medax® Max BBCH 32 8,36 11,18 9,87 9,80 108,0

Medax® Max BBCH 37 8,45 11,32 9,97 9,91 109,2

min. dif. 0,55 0,95 0,33

Tab. 4: Struktura výnosu zrna u ozimé pšenice v letech 2017 až 2019

varianta ošetření
počet klasů na 1 m2 počet zrn v průměrném klasu hmotnost zrna průměrného klasu (g)

2017 2018 2019 průměr 2017 2018 2019 průměr 2017 2018 2019 průměr

neošetřená kontrola 521 439 667 542 38,91 45,64 36,50 40,35 1,456 2,296 1,463 1,738

Medax® Max BBCH 32 473 508 670 550 41,78 44,74 40,01 42,18 1,781 2,201 1,473 1,818

Medax® Max BBCH 37 443 500 611 518 42,66 45,67 40,87 43,07 1,908 2,276 1,633 1,939

Ve všech 
našich poku-

sech jsme vždy do-
sáhli zvýšení výnosu 

zrna (v průměru 8–9 %) 
což je dostačují pro 

dobrou ekonomickou 
rentabilitu použití 

Medaxu Max.

28 Agrotip 3/2020

Obilniny  Regulátory růstu



Základním herbicidem pro preemergentní 
ošetření kukuřice zůstáva Akris® – přípra-
vek s nejlepším poměrem ceny a účinku 
ve své kategorii. Pokud vám půdní příprav-
ky spolehlivě fungují, pak Akris® 3 l/ha 
po zasetí je jasná volba. 

Akris® (DMTA-P + terbuthylazin) velmi 
spolehlivě a za velmi příznivou cenu hubí 
ježatku do dvou lístků, dvouděložné ple-
vele mohou být i větší. Obě látky obsaže-
né v herbicidu Akris® působí synergicky 
a vhodně se doplňují z pohledu plevelného 
spektra, přičemž herbicid dobře působí 
na merlík bílý, ale také na heřmánkovité, 
hluchavkovité, lilkovité a kakostovité ple-
vele. DMTA-P je velmi dobře rozpustný 
ve vodě a k plné účinnosti je méně náročný 
na půdní vláhu než srovnatelné přípravky.

Z důvodů stále nepravidelněji se vyskytu-
jících srážek se aplikace posunují na poz-
dější termíny. Aplikace v období 1–3 lístků 
kukuřice (cpost) si zachovává spolehlivou 
a vysokou účinnost při zachování výborné 
selektivity. Odstranění plevelů v této době 
ještě nepoškozuje budoucí výnosy kulturní 
plodiny. Pro tento typ ošetření doporučuje-
me kombinaci výše popsaného základního 

herbicidu Akris® (DMTA-P + terbuthylazin) 
ve snížené dávce 2 l/ha, spolu s příprav-
kem Slalom (mesotrione + florasulam) 
v dávce 0,3 l/ha. Kombinace 4 účinných 
látek nabízí vyšší účinnost a zároveň nižší 
cenu než nejběžnější konkurenti. Takže, 
než se rozhodnete pro nákup, chvilku počí-
tejte. Přídavek Slalomu umožní zásah proti 
ježatce ve stádiu cca 3 lístků, větší ježatka 
je spolehlivěji likvidována např. přídavkem 
přípravků s účinnou látkou tembotrion. Po-
kud je sucho větší a na plevelech je vosko-
vá vrstva, lze ke kombinaci Akris® 2 l/ha + 
Slalom 0,3 l/ha přidat smáčedlo. Účinek 
je velmi spolehlivý. Zajímavým způsobem 
zvýšení výkonu postřikovače je i možnost 
snížení množství vody na ha (160–200 l) 
při postemergentní aplikaci. Snížením 
množství vody na ha zvýšíte koncentraci 
účinných látek a tyto potom lépe fungují.

Pro ty z vás, kteří mají problémy v ochran-
ných pásmech podzemních vod a hos-
podaří na svažitých pozemcích, máme 
spolehlivé řešení v kombinaci Wing® P + 
Slalom v dávce 2,5 + 0,3 l/ha.

Přeji hodně úspěchů a klidných dnů.

Doporučení pro 
preemergentní i časně 
postemergentní ošetření 
kukuřice proti plevelům 
Ošetření kukuřice je nezbytnou součástí technologie jejího pěstování, spolu 
s intenzivním hnojením a pozdějším ošetřením proti škůdcům. Základní termín 
ošetření kukuřice proti dvouděložným i jednoděložným plevelům je v období 
mezi vysetím a vzejitím plodiny. V tomto období je aplikace herbicidů maximálně 
účinná na plevele, cenově příznivá a také velmi šetrná ke kukuřici. Proto aplikace 
v preemergentním období stále zůstává velmi oblíbená na mnoha polích. 

Ing. Lubomír Zámorský, BASF, foto archiv BASF

Praktické tipy k přípravku Akris®

 � základní dávka 3 l/ha
 � možnost společné aplikace s DAM 
390 (doporučuji rozmíchat v menším 
množství vody), nedoporučuji však 
aplikaci se SAM (tank-mix se sráží)
 � u časně postemergentní aplikace 
doporučuji snížit dávku vody na cca 
200 l/ha a přidat smáčedlo (Mero, 
Šaman, Break-Thru, Trend aj.)
 � vyhněte se kombinci s naším 
smáčedlem Dash® HC - sráží se!
 � vyhněte se aplikaci po intenzivních 
srážkách, popř. po přímrazku
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Boscalidový štít chrání 
a zvyšuje vaši úrodu
Technologie „Boscalidový ochranný štít“ je nejpoužívanější jarní fungicidní 
technologií v řepce. Jejím základem je, jak již z názvu vyplývá, účinná látka 
boscalid. Tato technologie se skládá z přípravků Efilor® a Pictor®. 

Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv BASF

Nejpoužívanější systémy fungicidní 
ochrany řepky v ČR (dvě a více 
ošetření) podle Kleffmann Group:  

 � 1. Caryx® (89 % podzimní ošetření,  
11 % jarní ošetření);  
2. Pictor®

 � 2. Caryx® (podzimní ošetření);  
2. Efilor® (jarní ošetření);  
3. Pictor®

 � 3. Efilor® (pouze jarní ošetření);  
2. Pictor®

Oba přípravky mají své doporučení pro dáv-
kování při samostatném použití. Efilor® se 
aplikuje v dávce 0,7 l/ha a Pictor® v dávce 
0,5 l/ha. Při použití v technologii je možné 
snížit jejich dávky u Efiloru na 0,6 l/ha, u Pic-
toru na 0,4 l/ha. Podmínkou pro potřebnou 
kontinuální účinnost je aplikace druhého pří-
pravku nejdéle za 21 dní. Sníženými dávka-
mi podnik ušetří a zároveň udrží potřebnou 
kvalitu ochrany a potenciál výnosu. 

Efilor® je specialista na jarní ošetření. Kromě 
boscalidu v 133 g/l je tvořen z 60 g/l metco-
nazolu. Boscalid je jedinou účinnou látkou 
vhodnou pro jarní ošetření, která nenáleží 
do skupiny triazolů, nýbrž do karboxamidů, 
skupiny tzv. SDHI látek. Vykazuje tedy silný 
fungicidní účinek (v jarním období přede-
vším na fomovou hnilobu a primární infekci 
hlízenky obecné) a zároveň mírnou regulaci. 
Po aplikaci i nevyrovnaná a řídká řepka sjed-
notí výšku porostu a zahustí meziporostní 
prostor. Řepka je tedy lépe navětvená, čímž 
vytvoří i větší počet silnějších šešulí. Řepka 
je více chráněna před chorobami a její ston-
ky lépe připraveny na případné krupobití, 
prudké deště nebo silný vítr. 

Efilor® lze flexibilně použít při výšce porostu 
15–40 cm podle toho, zda je nutná dezinfi-
kace jarního porostu řepky od houbových 
chorob. Efilor® má registrovanou účinnost 
na fomovou hnilobu, čerň řepkovou a hlí-
zenku obecnou. Účinkuje však také na padlí 
řepkové, plíseň šedou a cylindrosporiózu. 

Efilor® díky svému složení pomáhá jak pre-
ventivně, tak i kurativně. Efilor® lze bez ome-
zení aplikovat na pozemcích v ochranných 
pásmech podzemních vod. Jako u jiných 
fungicidů se stejně tak u Efiloru nedoporu-
čuje míchání s DAMem (max. 50 l).

Dvacet jedna dní po aplikaci Efiloru v rámci 
boscalidového štítu následuje aplikace pří-
pravku Pictor® (mezi fázemi BBCH 57 a 65). 
Pictor® kromě 200 g/l boscalidu obsahuje 
200 g/l dimoxystrobinu. 

Dimoxystrobin zpomaluje vývoj fytohormo-
nu stárnutí - etylénu, čímž udržuje rostlinu 
déle zelenou, tzv. AgCelence® efekt. Rostlina 
v důsledku toho snáze překonává jarní sucha 
a je schopná déle přijímat potřebné živiny. 
Boscalid, ačkoliv patří do jiné skupiny než 
dimoxystrobin, má podobné vlastnosti jako 
dimoxystrobin a přípravek vhodně doplňuje. 
To znamená, že v případě suchých let, kdy 
rostlina netrpí chorobami, výrazně přispívá 
její celkové fyziologii (větší počet dozráva-
jících šešulí, silnější stěny šešulí), a tím se 

Klíčení Růst hyfy Infekce Růst mycelia

Způsob účinku na různá vývojová stádia houbových patogenů

Boscalid

Metconazol
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zvyšuje i její výnosový potenciál (vyšší 
výnos, vyšší HTS, rovnoměrné dozrávání 
a menší ztráty způsobené výdrolem). 

Britská organizace AHDB (Agriculture 
and Horticulture Development Board ne-
boli Rada pro rozvoj zemědělství a za-
hradnictví) provedla v roce 2017/18 sérii 
pokusů s cílem posoudit vliv účinnosti 
fungicidů na nejvýznamnější chorobu 
v řepce ozimé (fomovou hnilobu) a vliv 
na její výnos. Výsledky uvádí grafy 1 a 2.

S přípravkem Pictor® má společnost 
BASF dlouholeté zkušenosti. Patnáct let 
jej testuje. K roku 2019 bylo provedeno 
celkem 722 pokusů napříč Evropou (viz 
graf 3). V každém roce byly zazname-
nány nárůsty výnosu (při dávce 0,5 l/
ha), v průměru o 3,7 q/ha. To představuje 
při ceně řepky 9 500 Kč/t zvýšené tržby 
o 3 515 Kč. Výnos této investice je tedy 
111 % při ceně Pictoru 3 333 Kč/l (zdroj 
ceník Agrofert 2019).

Pictor® chrání porost proti všem význam-
ným chorobám vyskytujících se ve fázi 
kvetení řepky. Je specialistou na hlí-
zenku obecnou, fomovou hnilobu, čerň 
řepkovou, plíseň šedou a alternáriovou 
skvrnitost. Zároveň poskytuje významnou 
vedlejší účinnost na verticilliové vadnutí. 
Pictor® je bez omezení a zároveň je ne-
škodný pro včely.

Výsledky účinnosti přípravků Efilor® a Pic-
tor® potvrzuje i doporučení německého 
Ústavu ochrany rostlin (Institut für Pflan-
zenschutz), kde tyto přípravky obsadily 
první dvě pozice ve srovnání s dalšími 
nabízenými produkty pro jarní ochranu 
řepky proti chorobám (Tab. 1).

Graf 1: Porovnání účinnosti testovaných látek na fomovou hnilobu při střední 
intenzitě napadení (vlevo) a při vysoké intenzitě napadení (vpravo) v různých dávkách.

Graf 2: Porovnání výnosu na jednotlivých parcelách po použití testovaných látek  
při napadení fomovou hnilobu při střední intenzitě (vlevo) a při vysoké intenzitě  
napadení (vpravo) v různých dávkách.
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Infračervené fotografie s porovnáním účinnosti technologie boscalidového štítu na hlízenku obecnou na kontrolu 
a konkurenční technologie. Zelené pixely znázorňují obsah chlorofylu a růžovo-fialové pixely znázorňují odumřenou tkáň rostlin 
po napadení hlízenkou. Zkušební stanice Kluky 2016, rok s extrémním výskytem hlízenky obecné. 

Neošetřená kontrola Boscalidový štít Konkurenční technologie

 Tab. 1: Hodnocení fungicidů v řepce, Institut für Pflanzenschutz, listopad 2019, Německo

Přípravek Účinná látka
Obsah úč. 

látky g/l, kg
Dávkování  
l/kg na ha

Morforeg. 
efekt

Fomová 
hniloba

Hlízenka 
obecná

Alternár.
hniloba

Amistar Gold azoxystrobin + difenoconazole 125 + 125 1,0

Ampera prochloraz + tebuconazole 267 + 133 1,5

Aziza azoxystrobin + isopyrazam 200 + 125 1,0

Pictor® boscalid + dimoxystrobin 200 + 200 0,5

Caramba® metconazole 60 1,0–1,5

Caryx® metconazole + mepiquatchlorid 30 + 210 0,5–1,0

Custodia azoxystrobin + tebuconazole 120 + 200 1,0

Efilor® metconazole + boscalid 60 + 133 1

Folicur tebuconazole 250 1,0–1,5

Helocur tebuconazole 250 1,0–1,5

Intuity mandestrobin 250 0,8

Matador triadimentol + tebuconazole 75 + 225 1,0–1,5

Orius tebuconazole 200 0,9–1,5

Ortiva / Azbany /
Chamane /  
Torero / Sinstar

azoxystrobin 250 1,0

Propulse fluopyram + prothioconazole 125 + 125 1,0

Tilmor prothioconazole + tebuconazole 80 + 160 1,0–1,2

Toprex difenoconazole + paclobutrazole 250 + 125 0,35–0,5

Účinnost:  žádná,  nízká,  střední,  dobrá,  výborná (= 1 bod v bodovém hodnocení)

Řepka ozimá  Fungicidy
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32 51 57 61 63–65

Fáze BBCH

Efilor® 0,6 l/ha

Jaro

Pictor® 0,4 l/ha

Kvetení

Doporučená aplikace 
fungicidů v technologii 
Boscalidového 
ochranného štítu 

Oba přípravky jsou vhodně 
formulované, dostávají se rychle 
do pletiv rostlin, kde začínají 
ihned působit. Již 1 hodinu 
po aplikaci jsou odolné proti 
smytí deštěm.
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Jarní regulace  
a ochrana řepky
S nástupem jarního období a zahájením vegetace řepky musí každý agronom správně 
rozhodnout o použití vhodného fungicidu. V případě příznivých podmínek pro jarní vitální 
růst pak i o použití regulátoru. V ideálním případě o použití jednoho přípravku obsahující 
regulační i fungicidní složku. Právě tím je unikátní společnost BASF, která nabízí všem 
zemědělcům pro všechny podmínky nejlepší řešení – Caryx® jako růstový regulátor 
s fungicidní účinností a Efilor® jako fungicid s regulační účinností.

Ing. Marek Šmika, BASF, foto autor?

Caryx® je nejpoužívanější regulátor 
s fungicidní účinností 
Caryx® je nejčastěji používaným řešením 
pro podzimní morforegulaci a ochranu ře-
pky proti houbovým chorobám. Obsahuje 
dvě optimálně vyvážené látky metkonazol 
a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé 
zastavení apikální dominance, současně 
podporují vznik pupenů výnosotvorných 
větví, zesilují kořenový krček a napomáhají 
zvyšovat objem kořenové hmoty.

Caryx® je vhodný i pro jarní 
regulaci
Dle průběhu počasí a rychlosti vývoje ře-
pky lze použít Caryx® i pro jarní regulaci 
v dávce 0,7–1 l/ha. Jeho použití je vhodné 
u vzrůstných robustních hybridů, jako jsou 
např. Arsenal, Astronom, DK Explicit, DK 
Exquisite, Inspiration atd. Dále doporuču-
jeme použít Caryx® pro intenzivně vedené 
porosty – s dávkou N vyšší než 200 kg/
ha (aplikace velkého množství digestátu či 
chlévské mrvy). Tím se zabrání poléhání.

Jarní regulátor s fungicidní 
účinností pro špičkové výnosy
Hlavní výhodou přípravku Caryx® je růs-
tová regulace porostu, což platí zejména 
v teplých a deštivých letech. Redukuje 
tedy výšku rostlin, čímž minimalizuje riziko 
polehnutí (graf 1). Pokud nedojde k dosta-
tečné regulaci, má polehnutí negativní vliv 
na výnos, kvalitu a sklizeň. V rostlině totiž 
probíhá méně účinná fotosyntéza, což má 
za následek menší semena, praskání šešulí 
a nevyrovnané zrání. Výsledkem je pak ob-
tížná sklizeň, nižší výnos, větší výdrol a s tím 
související navýšené náklady na hubení vý-
drolu v následné plodině. 

Díky redukci apikální dominance Caryx® 
zajistí také navýšení počtu větví a energii 
uloženou ve formě cukrů a bílkovin dokáže 
proměnit v mohutnější šešule. Nezbytným 
přínosem je kontinuální ochrana proti jar-
ním chorobám řepky (graf 2). Snaha vyřešit 
fomovou hnilobu na jaře je složitá až ne-
možná. Jarní ošetření pouze chrání před 
novou infekcí stonku poškozeného mrazy 
či hmyzem. 

Kontrola chorob musí 
začít již na podzim!

Aplikace již od 5 °C
Caryx® je jako jediný přípravek na trhu 
možné použít při teplotách od 5 °C. Tato 
vlastnost je důležitá při aplikaci v pozdním 
podzimu nebo časném jaru.

Efilor® je účinný jarní fungicid 
s morforegulačními účinky
Efilor® je silný fungicidní přípravek s morfo-
regulačními účinky obsahující dvě účinné 
látky metconazole a boscalid (SDHI). Efilor® 
působí především preventivně, ale dokáže 
si poradit i se začínajícím napadením zame-
zením šíření již existující infekce. 

Efilor® poskytuje ochranu proti nejdůležitěj-
ším houbovým chorobám v jarním období 
– fomové hnilobě, hlízence obecné, černi 
řepkové a plísni šedé (graf 4). 

Unikátní kombinace účinných látek metco-
nazole a boscalid podporuje také tvorbu 
bočních větví nasazení šešulí a zároveň 
mírnou regulaci porostu (grafy 5 a 6).

Vhodnost použití v jarním období
Na řepku napadenou houbovými chorobami 
nebo napadenou larvami dřepčíka olejko-
vého je vhodné aplikovat přípravek Efilor® 
v dávce 0,7 l/ha, výška řepky 15–20 cm 
(obr. 1 a 2).

Dále je vhodné Efilor® aplikovat na nevy-
rovnanou a řídkou řepku, kde jsou rostliny 
a kořenový krček slabší nebo oslabené 
porosty v horší kondici (obr. 3 a 4). Dále 
u hustých odrůd středního a nižšího typu, 
u kterých není větší pravděpodobnost polé-
hání, či jsou vedeny méně intenzivně. Efilor® 
se v těchto případech volí v dávce 0,6–0,7  
l/ha (výška řepky 20–40 cm). 

Rozhodnutí o dávce také ovlivňuje úroveň 
N hnojení, průběh počasí v jarním období, 
zejména denní teploty a dešťové srážky.
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Obr. 1: Napadení komplexem houbových 
chorob

Graf 1: Redukce výšky rostlin znamená redukci rizika polehnutí; polehnutí 
stanoveno při sklizni, sumář 9 evropských pokusů BASF, 2011–2014 

Graf 2: Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem 
na bázi prothioconazole + tebuconazole; napadení stonku stanoveno v BBCH 85, 
sumář 16 evropských pokusů BASF, 2011–2014

Graf 3: Caryx® navyšuje výnos nejlépe v porovnání s konkurenčními přípravky; 
sumář 21 evropských pokusů BASF, 2007–2014
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Obr. 2: Poškození srdéčka řepky žírem 
larvy dřepčíka
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Graf 4: Účinnost přípravku Efilor® na porostech řepky infikovaných fomovou 
hnilobou, která již napadla kořenový krček, porovnání s přípravkem na bázi 
prothioconazole + tebuconazole, výsledky Oseva Pro Opava, VÚO, 2014

Graf 5: Efilor® stimuluje větvení - porovnání s kontrolou a přípravkem na bázi 
prothioconazole + tebuconazole, výsledky Oseva Pro Opava, VÚO, 2014

Graf 6: Efilor® napomáhá tvorbě šešulí - porovnání s kontrolou a přípravkem na bázi 
prothioconazole + tebuconazole, výsledky Oseva Pro Opava, VÚO, 2014
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Obr. 3: Řídké a nevyrovnané porosty 

Obr. 4: Oslabené porosty se slabým 
kořenovým krčkem
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!Nelegální pesticidy
– nevystavujte se rizikům

Thi s st or e

Thi s pr oduct . . . . . . . . . . . . . 0000

Thi s pr oduct . . . . . . . . . . . . . 0000

Thi s pr oduct . . . . . . . . . . . . . 0000

Tot al 0000

Nelegální pesticidy jsou netestované a neregistrované.
Při jejich použití riskujete poškození zdraví, sklizně i životního prostředí,
riskujete i ztrátu dotací.

Kupujte jen
povolené
přípravky

Odmítněte "výhodné"
nabídky od neznámých
dodavatelů

Kupujte a používejte
jen přípravky od vašich
ověřených distributorů

Vyžadujte prodejní doklad,
který obsahuje povinné
informace (např. číslo šarže)

Etikety na přípravku
musí být v češtině

Obchod s nelegálními a falšovanými pesticidy je stále větší problém.

Máte-li informace o prodeji
nelegálních přípravků, kontaktujte
neprodleně  Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský 
pripravky@ukzuz.cz

European
Crop Protection



Klíčové informace 
o přípravku: 

 � Rychlý účinek s repelentními 
vlastnostmi

 � Působí jako požerový 
a dotykový jed

 � Dlouhodobé reziduální 
působení

 � Vysoká účinnost i za nízkých 
teplot (časná aplikace)

 � Dokonalá přilnavost 
k povrchu ošetřovaných 
rostlin a na cílovém hmyzu

Výsledky měření kontaktního úhlu kapek Vaztaku Active a srovnatelných přípravků.

Kontaktní úhel
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Vaztak® Active - univerzální 
insekticid s rychlým účinkem 
a dlouhodobým působením
Mírný průběh několika posledních zim vytváří příznivější prostředí pro jarní škůdce 
v zemědělských plodinách. Situaci v nedávné době zhoršil i zákaz používání 
mořidel na bázi neonikotinoidů. Zemědělci musí s množstvím jimi neovlivnitelných 
faktorů prostředí a rozsahem potenciálních škůdců úrody bojovat po svém. Často 
proto spoléhají na univerzální insekticidní řešení. Řešením BASF je dostupný 
přípravek Vaztak® Active, který zemědělcům zaručuje rychlý a spolehlivý účinek 
s dlouhodobým působením.

Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv firmy

Obr. 1: Srovnání přilnavosti Vaztaku Active a standardního přípravku.  
Díky větší dotykové ploše se účinná látka dostane do pletiv rostlin velmi rychle.

Správný
kontaktní úhel

Vaztak® Active

Špatný
kontaktní úhel

Standard
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Vaztak® Active je vysoce účinný světlo-
stabilní pyrethroidní insekticid proti široké 
škále žravého a savého hmyzu, jeho lar-
vám a vajíčkům. Účinkuje jako dotykový 
a požerový jed.

Je určen k ošetření hlavních zeměděl-
ských plodiny, ale také zeleniny, révy, 
okrasných rostlin a lesních porostů. 
Vaztak® Active obsahuje účinnou látku al-
pha-cypermethrin v množství 50 g/l. Do-
stačující je použití dávky 0,2 až 0,3 l/ha  
s aplikací dle signalizace či výskytu 
škůdců.

Vaztak® Active je formulován jako mikro-
emulze (ME), čirá až opalizující kapalina, 
obsahující vodu, olej a povrchový deter-
gent. Jejími originálními vlastnostmi jsou:

 � Způsob ulpění kapky postřikové 
kapaliny (obr. 1) na povrchu listu
 � Schopnost rychlého rozprostření 
kapky po okolní ploše
 � Rychlé vstřebání účinné látky 
do voskové vrstvy a rostlinných pletiv

Popsané vlastnosti formulace ME umož-
ňují aplikovat Vaztak® Active v menším 
objemu postřikové kapaliny a při vyšší 
pojezdové rychlosti. Výsledkem je úspo-
ra vody, času pro obsluhu postřikovače 
a pohonných hmot. 

Běžný způsob aplikace. Vaztak® Active vykazuje nejlepší 
ulpívatelnost na rostlinách ve srovnání se standardy.

Aplikace při vyšší rychlosti. Při vyšší rychlosti a menším objemu vody byl rozdíl mezi 
Vaztakem Active a standardy ještě výraznější.
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INVIGOR 
- kompletní 
nabídka řepky 
od BASF
S ohledem na rostoucí cenu merkantilu řepky 
ozimé v posledním období lze očekávat, že 
vzroste rovněž atraktivita plodiny jako takové i pro 
zemědělce. Společnost BASF proto připravila 
doplněnou a atraktivní nabídku osiv řepky ozimé.

Ing. Roman Sýkora, BASF, foto autor, Doc. Petr Baranyk a archiv BASF

INV 1170 - výkonný přeborník 
pro Českou republiku nejen díky 
odolnosti verticiliu
Velmi úspěšnou odrůdou, kterou jsme za-
registrovali v pokusech ÚKZÚZ v letech 
2017–2019, je hybridní odrůda INV 1170. 
V pokusech ji naleznete pod kódovým 
označením 5EW0138. 

Tento hybrid můžeme popsat jako restauro-
vaný hybrid typu Ogura-Inra, střední ranosti. 
Patří mezi středně vzrůstné až vzrůstné ma-
teriály s výbornou odolností vůči poléhání. 
Tento materiál dosáhl vynikajícího výnosu 
ve všech třech letech testování, nicméně 
v problematickém a výnosově velmi pod-
průměrném roce 2018 s velmi časným ná-
stupem jarních až téměř letních teplot již 
v dubnu doprovázených významným nedo-
statkem srážek se INV1170 umístil na prvním 
místě v sortimentu. Dosáhl 111 % na průměr 
kontrolních odrůd. Tento výsledek dosáhl 
v součtu teplé i chladné oblasti pěstová-
ní. Lze konstatovat, že odrůda INV1170 je 
vhodná do stresových podmínek. Dále 
se zaměřme na zdravotní stav. Tento para-
metr je samozřejmě zásadním ukazatelem 
pro co nejvyšší výnos a tedy i efektivitu 
pěstování. Obecně odrůdy INVIGOR mají 
výjimečný zdravotní stav, avšak INV1170 
má vynikající odolnost fomovému černání 
stonku hodnocenou 6,8 (kdy 9 je nejvyšší 
známka). V posledních letech se šlechtite-
lé stále více zaměřují na odolnost verti-
ciliovému vadnutí brukvovitých. BASF 
po úspěšném zavedení odrůdy INV 1165 

v loňském roce doplňuje portfolio v tomto 
segmentu o INV1170. V hodnocení ÚKZÚZ 
dosáhla hodnoty 7, což je nejvyšší hodnota 
ze zkoušených i registrovaných odrůd (nej-
více opět 9). Z hlediska olejnatosti a se řadí 
mezi nejlepší v sortimentu. 

Clearfield® neřekl poslední slovo 
BASF zavedla technologii Clearfield® před 
několika lety a přestože tato technologie má 
své nesporné výhody, doposud nevyužila 
plně svůj potenciál. Naši šlechtitelé se za-
měřují na kombinaci výhod obou složek to-
hoto systému. Pro rok 2020 bude pokračovat 
nabídka přípravku Cleravis®, který přináší 
optimální řešení výdrolové řepky, stejně tak 
i díky imazamoxu řešení obtížně hubitelných 
a nově se šířících plevelů, mimo jiné řepice, 
barborky či úhorníku. 

INVIGOR řepka INV1166CL a zejména  
novinka INV1266CL se jeví jako optimální 
složky této technologie. INV1266CL je velmi 
raná hybridní odrůda, nižšího vzrůstu s velmi 
dobrou výkoností. Materiál byl registrován 
na území EU, a tedy je plně k dispozici na-
šim zemědělcům. 
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TuYV - Vir žloutenky vodnice
Samozřejmě se snažíme pružně reago-
vat na nejnovější poznatky v oblastech 
šlechtění a doplňujeme naše portfolio 
o hybridy se speciálními vlastnostmi. Mo-
mentálně jsme zařadili do nabídky pro 
rok 2020 dvě testované odrůdy tolerantní 
vůči viru žloutenky vodnice TuYV. Odrů-
da ARMANI je registrována v Německu, 
kde dosáhla skvělých 108 % na průměr 
všech testovaných odrůd. ARMANI je 
MSL hybrid, který vyniká svou výkoností. 
Druhým v pořadí je DAZZLER, opět od-
růda TuYV, která má výbornou výkonnost, 
ověřenou v pokusech, EU registrace.

Plasmodiophora brassicae  
- testování nových odrůd 
s odolností
S rozvojem našich aktivit v oblasti řepky 
hledíme i do budoucna. Momentálně je 
v přípravě první testování odrůd z prove-
nience BASF na odolnost proti plasmo-
diofoře - původci nádorovitosti košťálovin, 
její význam má vzrůstající tendenci.

Verticiliové vadnutí

Fomová hniloba Vir žloutenky vodnice
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Připomenutí portfolia 
do luskovin v roce 2020
Začátek jarní sezóny v novém roce 2020 se každým dnem blíží víc a víc, 
a proto mi dovolte krátkou rekapitulaci herbicidních variant ve dvou nejběžněji 
pěstovaných luskovinách v České republice, a to v hrachu a sóji.

Ing. Radek Nevařil, BASF, foto archiv firmy

Hrách
Hrách se v ČR řadí mezi nejpěstovanější 
luskoviny, důvodem je jeho potřeba jak pro 
potravinové, tak i pro krmné účely. Dalším 
benefitem nejenom hrachu, ale i ostatních 
luskovin, je jejich pozitivní vliv na půdní 
strukturu a také obohacení půdního profilu 
dusíkem díky činnosti hlízkových bakterií. 
Pro úspěšné pěstování je zapotřebí správ-
ná agrotechnika a tedy i volba vhodného 
herbicidu.

Nejpoužívanějším herbicidem pro ošetření 
hrachu v ČR je bezesporu přípravek Escort® 
Nový. Pro maximální využití kombinace účin-
ných látek doporučujeme časně postemer-
gentní aplikaci – tedy do výšky 5 cm hrachu, 
kdy plevele dosahují fáze 2–4 pravých lis-
tů. V této fázi vykazuje přípravek spolehli-
vý účinek na širokou škálu jednoděložných 
a dvouděložných plevelů (ježatka kuří noha, 
oves hluchý, heřmánky, hluchavky, laskavce, 
máky, merlíky, ptačince, rozrazily, rdesna, 
výdrol řepky, svízel, ale i problematické ple-
vele, jako je pcháč).

Další hojně používanou kombinací je Co-
rum® + Dash® HC. Obdobně jako u přede-
šlé varianty i zde je širokospektrální záběr 
účinku na jednoděložné a dvouděložné 
plevelné rostliny. U této kombinace se volí 
spíše postemergentní aplikační okno i díky 
tomu, že jednou z obsažených účinných 
látek je bentazon, který má kontaktní úči-
nek. Pro plné využití potenciálu přípravku 
je zapotřebí, aby byly plevele vzešlé. Druhá 
účinná látka imazamox zaručuje i částeč-
ný reziduální účinek. Výhodou kombinace 
Corum® + Dash® HC je bezesporu i fakt, 
že se může v porostu aplikovat i v poz-
dějších růstových fázích kulturní plodiny 
bez rizika vzniku fytotoxicity - v porostech 
hrachu běžně do výšky 15 cm. Z důvodu 
absence smáčedel ve formulaci přípravku 
Corum® je nutná vždy společná aplikace 
se smáčedlem Dash® HC. Při aplikaci se 
taktéž vyvarujte vysokých teplot a přímého 
slunečního svitu.

Jako preemergentní varianta se v praxi 
běžně používá i kombinace Stomp® Aqua 
2,5 l/ha + účinná látka clomazone 0,15 l/ha. 
Jedná se o spolehlivou kombinaci, která řeší 

základní spektrum plevelů včetně svízele. 
Výhodou této kombinace je i možnost použití 
v OP II. stupně podzemních vod.

Sója
Sója v posledních letech tvoří významnou 
část úspěšně pěstovaných luskovin na na-
šich polích. Jedním z důvodů je i fakt, že 
díky dostupným přípravkům na ochranu 
rostlin máte možnost držet jejich porosty 
v bezplevelném stavu až do sklizně.

V oblastech příznivých na vláhu v jarním ob-
dobí se z přípravků BASF dá jako komplexní 
řešení po zasetí sóji použít širokospektrální 
kombinace přípravků Stomp® Aqua 2 l/ha 
+ Outlook® 1 l/ha. Tato kombinace vyniká 
jednak účinností na trávovité plevele (béry, 
ježatky, prosa), tak i spolehlivým účinkem 
na širokou škálu dvouděložných plevelů, 
avšak mimo výdrol řepky.

V sušších oblastech mají jistější účinek 
časně postemergentní aplikace herbicidů. 
V tomto segmentu nabízí BASF dva produkty 
- Pulsar® 40 a Corum® + Dash® HC. Pulsar® 
40 obsahuje účinnou látku imazamox, která 

42 Agrotip 3/2020

Luskoviny  Připomenutí



vyniká spolehlivým účinkem na širokou 
škálu jednoděložných a dvouděložných 
plevelů a tak jako v předešlých případech 
přípravků s obsahem ú. l. imazamox i vý-
borným účinkem na lilky, durmany a pchá-
če. Účinek je z velké části na vzešlé ple-
vele, avšak částečná je i půdní rezidualita. 

Jako nejběžnější model herbicidního ošet-
ření sóji se v praxi používá dvojí aplikace 
herbicidů, a to aplikace po zasetí a ná-
sledná oprava časně postemergentním 
řešením. V posledních letech působí velké 
problémy v porostech sóji hojné výsky-
ty merlíků, tento plevel může eliminovat 
právě preemergentní aplikace přípravku 
Stomp® Aqua. Jestliže máte naopak pro-
blémy spíše s trávovitými pleveli, vyplatí 
se preemergentní aplikace přípravku Out-
look®. Obě dvě varianty je vhodné poté 
časně postemergentně ošetřit opravným 
zásahem, a to buď přípravkem Pulsar 40 
nebo přípravkem Corum® + Dash® HC, 
kdy vyřešíte následně vzešlou vlnu no-
vých plevelů a zároveň posílíte účinek 
na ostatní plevelné rostliny.

Escort® Nový 
pendimethalin, imazamox

 � Registrace hrách, peluška a další 
minoritně registrované plodiny  
(viz Registr POR)
 � Registrovaná dávka 3 l/ha
 � Doporučená aplikace v hrachu 
c-post, v pelušce preemergentně
 � Široký záběr na jednoděložné 
a dvouděložné plevele

Stomp® Aqua
pendimethalin

 � Registrace hrách, sója, bob, lupina 
žlutá, bílá a další registrované  
plodiny (viz Registr POR)
 � Registrovaná dávka 2,6–3,5 l/ha 
 � Inovativní formulace – lepší účinek, 
nebarví
 � Možnost použití v OP II. stupně 
podzemních vod

Corum® + Dash® HC
imazamox, bentazon

 � Registrace hrách, sója, bob, 
vojtěška, fazol, jetel plazivý, inkarnát, 
luční a další minoritně registrované 
plodiny (viz Registr POR)
 � Registrovaná dávka  
Corum® 1,25 + Dash® HC 1 l/ha
 � Doporučená aplikace c-post, 
postemergentně
 � Široký záběr na jednoděložné 
a dvouděložné plevele
 � Selektivní přípravek

Pulsar® 40
imazamox

 � Registrace sója, slunečnice a další 
minoritně registrované plodiny (viz 
Registr POR)
 � Registrovaná dávka 1,25 l/ha
 � Doporučená aplikace c-post
 � V praxi účinkem velmi úspěšná  
i dělená aplikace 

Corum® + Dash® HC - široké spektrum účinnosti

Kontrola Corum® + Dash® HC 
(1,25 l/ha +1 l/ha)
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Topkat® - novinka  
v boji proti plevelům 
v cukrové řepě
Tradiční pěstování cukrové řepy se v posledních dnech doslova 
stává velmi složitým, a to kvůli zákazu některých dlouho používaných 
účinných látek (v roce 2020 končí k 30. 6. herbicidy na bázi 
chloridazonu a k 1. 7. herbicidy s účinnou látkou desmedifam). 
V blízké budoucnosti mohou být zakázány i některé další látky.

Ing. Jaroslav Bašta, Agro Aliance s.r.o., foto archiv BASF

Výše uvedené účinné látky byly po mnoho 
let nedílnou součástí postřikových sledů, 
které ale bude nutno od příští sezóny změ-
nit a nahradit novými. Budeme proto muset 
vynaložit nemalé úsilí, abychom společně 
s vámi uvedli do života nové postřikové 
sledy a systémy, které zaručí spolehlivou 
ochranu porostů cukrovky proti plevelům. 

Čistý a bezplevelný porost vyrovnané a za-
pojené cukrové řepy je základem úspěchu 
pěstování této tradiční české plodiny. Aby-

chom toho docílili, je třeba ochraně porostů 
cukrovky proti plevelům věnovat maximální 
pozornost prakticky ihned po jejím zasetí. Je 
nutné klást důraz na včasnost a také kvali-
tu prováděných ošetření. Přerostou-li nám 
plevele již na počátku, likvidace přerostlých 
plevelů stojí mnoho úsilí a peněz a ne vždy 
se povede porosty dokonale vyčistit. Navíc 
se při použití razantních dávek herbicidů 
vystavujeme nebezpečí poškození cukrovky 
a náklady na ošetřený hektar prudce stou-
pají díky vysokým dávkám herbicidů. 

Cílem herbicidní ochrany cukrové řepy s pří-
pravky firmy Agro Aliance jsou „řešení šitá 
na míru“ každému konkrétnímu porostu. Pro 
dosažení co nejlepšího herbicidního účin-
ku při ochraně porostů cukrovky na dané 
lokalitě proto vycházíme z aktuálního stavu 
zaplevelení, plevelného spektra, růstové 
fáze plevelů a průběhu počasí. Z toho pak 
vyplývá namíchání TM kombinací účinných 
látek složených z kontaktních a půdních her-
bicidů. Přitom se dá významně ušetřit a zá-
roveň i zajistit dostatečnou ochranu porostů 
řepy proti plevelům.

Mnoho let byly a stále v nabídce herbicidů 
firmy Agro Aliance do cukrové řepy jsou 
i přípravky od společnosti BASF, jak již ale 
bylo řečeno v úvodu, herbicidy Chloridan® 
a Flirt® Nový je bezpodmínečně nutné na-
aplikovat do konce června 2020. 

Jako pomyslnou náhradu za výše zmíněné 
dva končící herbicidy přináší v letošním roce 
společnost BASF novinku, která bude mít 
potenciál oba výše jmenované přípravky 
nahradit. Jedná se dvousložkový herbicid 
Topkat®, který obsahuje 167 g/l chinmeraku 
a 333 g/l dimethenamidu-P. Obě účinné 
látky s převažujícím „půdním“ účinkem jsou 
zemědělské veřejnosti velmi dobře známé, 
ale ve vzájemném „ready-mixu“ jsou na trhu 
řepných herbicidů poprvé.

Chinmerak působí jako systemický půdní 
a listový herbicid. Je snadno přijímán jak 
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kořeny, tak nadzemními 
částmi citlivých plevelů. 
Látka inhibuje vývoj citli-
vých rostlin. Po přijetí látky 
je růst nadzemních i podzem-
ních částí následně zpomalen a lis-
ty vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku 
rychlejšího růstu jeho horní části). V rostli-
nách dochází rovněž k narušení vodního 
režimu a jsou pozorovány příznaky stárnu-
tí. Chinmerak je přijímán klíčícími plevely 
a působí jejich odumření před nebo krátce 
po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého 
listu.

Dimethenamid-P je přijímán především pro-
střednictvím koleoptyle trav a dále kořeny 
a nadzemními částmi dvouděložných rostlin 
při klíčení a vzcházení. Tato účinná látka 
významně posiluje účinek na jednoleté 
trávovité plevele, čímž se ušetří minimálně 
jedna aplikace klasického graminicidu.

Přípravek Topkat® je registrován proti jed-
noletým dvouděložným plevelům a ježat-
ce kuří noze, aplikuje se postemergentně 
ve třech následných dělených aplikacích 
(T1 – 0,3 l/ha + T2 – 0,6 l/ha + T3 – 0,6 l/
ha – do celkové dávky 1,5 l/ha/sezónu) 
spolu v tank-mix směsích s dalšími regis-
trovanými herbicidy do cukrovky na bázi 
účinných látek DMP, PMP, ethofumesát, 
triflusulfuron a metamitron. Přípravek nejlé-
pe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. 
Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek 

dostaví při pozdějších 
srážkách.

Aplikace se provádí v růsto-
vé fázi cukrovky BBCH 10–18, 

interval mezi aplikacemi je minimál-
ně 7 dní. Plevele by měly být maximálně 
do fáze dvou pravých listů (BBCH 12). 

1.  Aplikace 0,3 l/ha: plodina ve fázi  
min. BBCH 10 (děložní listy rozvinuty)

2.  Aplikace 0,6 l/ha: plodina ve fázi  
min. BBCH 12 (2 pravé listy rozvinuty)

3.  Aplikace 0,6 l/ha: plodina ve fázi min. 
BBCH 15 (5 pravých listů rozvinuto) 

Firma Agro Aliance s.r.o. patří mezi největ-
ší dodavatele přípravků na ochranu cukro-
vé řepy. Pro pěstitele cukrovky nabízí řadu 
známých a praxí osvědčených produktů 
(herbicidy: Destor, Fenifan, Flirt Nový, 
Gobi, Chloridan, Kezuro, Metafol Super, 
Mix Double EC, Outlook, Stemat Super 
a Target SC; pomocné látky Designer, 
Gondor a Eutrofit a dále fungicidy Emi-
nent 125 ME, Opus Top a Retengo Plus). 

Kromě přípravků na ochranu rostlin, firma 
Agro Aliance dodává i široký sortiment 
listových hnojiv s obsahem makro i mikro-
prvků (Cigofol K, Wuxal Microplant, Wuxal 
Super, Wuxal Boron Plus, Wuxal SUS Kom-
bi Mg a Wuxal top P) a mikrogranulované 
hnojivo Microstar PMX určené pro hnojení 
pod patu při setí cukrové řepy.

Doufám, že nový herbicid Topkat® vám vý-
znamně pomůže při řešení problematiky 
hubení jednoletých jednoděložných i dvou-
děložných plevelů v podmínkách nové le-
gislativy a v následujících letech se stane 
pilířem hubení plevelů v cukrové řepě.

Na závěr uvádíme dva příklady 
postřikových sledů (l/ha):

1. program (ekonomický) - hubení tetluchy 
kozího pysku, rdesen a kakostů:
T1:  Mix Double EC 0,6 l  

+ Topkat® 0,3 l + Stemat Super 0,15 l
T2:  Mix Double EC 1,1 l + Topkat® 0,6 l  

+ Stemat Super 0,3 l
T3:  Mix Double EC 1,3 l + Topkat® 0,6 l  

+ Stemat Super 0,4 l

2. program (již bez přípravků obsahujících 
DMP, vysoce aktuální pro rok 2021) - hube-
ní tetluchy kozího pysku, laskavců, rdesen 
a výdrolu řepky:
T1:  Fenifan 2,5 l + Stemat Super 0,2 l  

+ Topkat® 0,3 l + Gondor 0,2 l
T2:  Fenifan 2,5–3,0 l + Stemat Super 0,3 l 

+ Topkat® 0,6 l + Target SC 1,0 l  
+ triflusulfuron 30 g + Gondor 0,2 l

T3:  Stemat Super 0,3 l + Topkat® 0,6 l  
+ Target SC 1,5 l + triflusulfuron 30 g 
+ Gondor 0,2 l

Při ochraně 
cukrovky, ale i všech 

dalších plodin, se 
vždy vyplatí používat 

originální výrobky 
od renomovaných 

firem. 
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Přípravek pro ekologické zemědělství

RAK® 3+4 
Jednoduše lákavé
Po úspěšném zavedení přípravku RAK® 1+2 ve vinicích představuje BASF další novinku 
pro pěstitele – RAK® 3+4 do jabloní, hrušní, třešní a višní. RAK® 3+4 představuje 
biotechnickou metodu, na kterou je pohlíženo jako na přínos integrovanému pěstování. 
Účinkuje specificky na obaleče a šetří prospěšné živočichy.

Ing. Eva Nazárková, foto Ing. Drahomíra Musilová

S dekodováním „pachové řeči“ hmyzu vznik-
ly předpoklady pro nový způsob selektivního 
boje proti škůdcům. Feromony jsou pachové 
látky, s jejichž pomocí se hmyz dorozumívá 
s jedinci stejného druhu. Feromon je vždy 
produkován a rozpoznán pouze jedním 
druhem (např. obalečem jablečným). Pro 
páření samiček hrají sexuální vonné látky 
(feromony) rozhodující roli, protože vonná 
stopa ukazuje samečkům cestu k samičkám 
a je tudíž předpokladem pro rozmnožování.

RAK® 3+4 jsou ampule (kapsle), které obsa-
hují feromony obaleče jablečného a různých 
druhů obaleče zimolezového. Dále přípravek 
působí proti dalším obalečům rodu Caco-
ecia, Argyroploce, Pandemis a Notocelia 
v jabloních a hrušních. V sadu rozvěšené 
ampule (zdroje feromonů) vytvářejí rovno-

měrné feromonové mraky, které překrývají 
vonné stopy samiček. Samečci nenajdou 
samičky připravené k páření. Samičky tedy 
zůstanou neoplodněny - populace se zmen-
šuje. Uvedená konfúzní metoda (metoda 
matení) je proti první a druhé generaci ur-
čených druhů škůdců.

Samičky obalečů obvykle kladou mnoho 
vajíček. Housenky obaleče jablečného způ-
sobují velké škody pěstitelům jablek a plod 
je snadno napaden hnilobou. Přezimované 
housenky obaleče zimolezového způsobují 
škody ožíráním na listech a později na plo-
dech. 

Při aplikaci RAKu 3+4 by doporučená ošet-
řená plocha měla být minimálně 1 ha (500 
ampulí/1 ha). Rozmístění ampulí se provádí 

nejdříve jeden týden před začátkem jed-
notlivých letů a nejpozději na počátku letu 
první vlny první generace. Každý odparník 
má svůj závěsný háček, a tak význačným 
benefitem novinky BASF je snadné rozmís-
tění odparníků v sadu a aplikace pouze 1× 
za rok. Přípravek je možné použít pro další 
sezonu, avšak při zachování skladovacích 
teplot do maximálně 5 °C. 

Bližší informace naleznete u obchodního zá-
stupce Ing. Drahomíry Musilové a na etiketě.

Rašení Myší ouško Zelené poupě Růžové poupě Květ Konec kvetení Po odkvětu Léto Dozrávání

Skládkové 
choroby

Ochrana ovoce 
proti škodlivým činitelům

Bellis®

 0,27 kg/1 m 
výšky koruny/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Padlí jabloňové

Kumulus®

4,5–10 kg/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Dagonis®

0,4 l/ha listové plochy, max 0,72 l/ha

Strupovitost jádrovin
Delan® Pro

2,5 l/ha

Polyram® WG 
2,0–2,4 l//ha

Scala® 

 0,375 l/1 m výšky koruny/ha 

Faban®

1,2  l/ha 

Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 
Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 

Sercadis®

0,25–0,3 l/ha 

Dagonis®

0,7 l/ha listové plochy, max 1,2 l/ha

Svilušky
Masai®

 0,125 kg/ 1 m výšky koruny/ha

Regulace růstu Regalis® Plus
0,5–2,5 kg/ha

Určené druhy obalečů - jabloň, hrušeň, třešeň, višeň

RAK®  3+4
500 kapslí/ha

NOVINKA
ROKU
2020
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Použití přípravku RAK 3+4 výrazně snižuje počet samců obaleče
V pasti bylo zjištěno výrazné snížení počtu dospělých při použití RAKu 3+4 pro oba druhy 
obalečů (Cydia pomonella - obaleč jablečný, Adoxophynes orana - obaleč zimolezový). 

RAK® 3+4 - výhody

Ochrana životního prostředí

 � Integrovaná metoda, která je 
šetrná k životnímu prostředí
 � Zachování veškerých prospěšných 
druhů
 � Úspora času pěstiteli
 � Snadné a rychlé umístění 
odparníků do porostu
 � Jediná aplikace za sezónu (rok)
 � Ochrana od prvního výskytu 
obaleče až po sklizeň

Flexibilita pro pěstitele

 � Zaručený účinek
 � Postup nezávislý na počasí
 � Nedochází ke kontaktu účinné 
látky s plody
 � Nezávislost termínů aplikace 
fungicidů

Rašení Myší ouško Zelené poupě Růžové poupě Květ Konec kvetení Po odkvětu Léto Dozrávání

Skládkové 
choroby

Ochrana ovoce 
proti škodlivým činitelům

Bellis®

 0,27 kg/1 m 
výšky koruny/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Padlí jabloňové

Kumulus®

4,5–10 kg/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Dagonis®

0,4 l/ha listové plochy, max 0,72 l/ha

Strupovitost jádrovin
Delan® Pro

2,5 l/ha

Polyram® WG 
2,0–2,4 l//ha

Scala® 

 0,375 l/1 m výšky koruny/ha 

Faban®

1,2  l/ha 

Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 
Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 

Sercadis®

0,25–0,3 l/ha 

Dagonis®

0,7 l/ha listové plochy, max 1,2 l/ha

Svilušky
Masai®

 0,125 kg/ 1 m výšky koruny/ha

Regulace růstu Regalis® Plus
0,5–2,5 kg/ha

Určené druhy obalečů - jabloň, hrušeň, třešeň, višeň

RAK®  3+4
500 kapslí/ha

NOVINKA
ROKU
2020
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Rašení Myší ouško Zelené poupě Růžové poupě Květ Konec kvetení Po odkvětu Léto Dozrávání

Skládkové 
choroby

Ochrana ovoce 
proti škodlivým činitelům

Bellis®

 0,27 kg/1 m 
výšky koruny/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Padlí jabloňové

Kumulus®

4,5–10 kg/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Dagonis®

0,4 l/ha listové plochy, max 0,72 l/ha

Strupovitost jádrovin
Delan® Pro

2,5 l/ha

Polyram® WG 
2,0–2,4 l//ha

Scala® 

 0,375 l/1 m výšky koruny/ha 

Faban®

1,2  l/ha 

Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 
Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 

Sercadis®

0,25–0,3 l/ha 

Dagonis®

0,7 l/ha listové plochy, max 1,2 l/ha

Svilušky
Masai®

 0,125 kg/ 1 m výšky koruny/ha

Regulace růstu Regalis® Plus
0,5–2,5 kg/ha

Určené druhy obalečů - jabloň, hrušeň, třešeň, višeň

RAK®  3+4
500 kapslí/ha

NOVINKA
ROKU
2020

Rašení Myší ouško Zelené poupě Růžové poupě Květ Konec kvetení Po odkvětu Léto Dozrávání

Skládkové 
choroby

Ochrana ovoce 
proti škodlivým činitelům

Bellis®

 0,27 kg/1 m 
výšky koruny/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Padlí jabloňové

Kumulus®

4,5–10 kg/ha

Bellis®

0,27 kg/m výšky koruny/ha

Dagonis®

0,4 l/ha listové plochy, max 0,72 l/ha

Strupovitost jádrovin
Delan® Pro

2,5 l/ha

Polyram® WG 
2,0–2,4 l//ha

Scala® 

 0,375 l/1 m výšky koruny/ha 

Faban®

1,2  l/ha 

Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 
Sercadis®

0,25-0,3  l/ha 

Sercadis®

0,25–0,3 l/ha 

Dagonis®

0,7 l/ha listové plochy, max 1,2 l/ha

Svilušky
Masai®

 0,125 kg/ 1 m výšky koruny/ha

Regulace růstu Regalis® Plus
0,5–2,5 kg/ha

Určené druhy obalečů - jabloň, hrušeň, třešeň, višeň

RAK®  3+4
500 kapslí/ha

NOVINKA
ROKU
2020
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Účinná látka pyrimethanil je fungicid ze 
skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným 
mechanizmem účinku proti strupovitosti 
jádrovin a plísni šedé, než mají klasické 
fungicidy. Je to kontaktní fungicid s transla-
minárním a fumigačním účinkem, působí 
preventivně a navíc, v závislosti na dávce, 
po dobu 2–3 dní i kurativně. Jeho mechaniz-
mem účinku je inhibice vylučování enzymů 
houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji 
infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje in-
fekční proces. Spolehlivě účinkuje i při tep-
lotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy 
ze skupiny DMI selhávají.

Scala® - jak spolehlivě 
ochránit plodiny již od 5 °C? 
Scala® (pyrimethanil 400 g/l) je fungicidní přípravek ve formě  
suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jádrovin  
a proti plísni šedé na révě a jahodníku. 

Doporučení pro aplikaci

Plodina Aplikační dávka OL

Jádroviny
1,125 l/ha (0,375 l/
ha/m výšky koruny)

AT

Réva vinná
1,0 l/ha do BBCH 61,  
2,0 l/ha od BBCH 61

28 dní

Jahodník 2,5 l/ha 7 dní

Max. počet aplikací v plodině a sezóně: 
jádroviny 3×, réva vinná a jahodník 1×

Společnost BASF nabízí fungicid Scala®, který je registro-
ván do jádrovin, révy a jahodníku. Obsahuje úč. l. pyrime-
thanil. Spektrum účinku je strupovitost jádrovin, plíseň šedá 
na révě a jahodníku. U jádrovin se doporučuje aplikační 
dávka 1,125 l/ha (0,375l/ha/m výšky koruny) – ochranná 
lhůta AT. U vinné révy 1 l/ha do BBCH 61 a 2 l/ha od BBCH 
61 – ochranná lhůta 28 dní. U jahodníku je doporučená 
dávka 2,5 l/ha – ochranná lhůta 7 dní.

Akce „Scala® 2020“

Scala®
®

 2020
za každých 40 l

1 700 Kč

Pro rok 2020 vyhlašujeme akci na podporu prodeje. Za každý nákup 40 l 
fungicidu Scala má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu ve formě 
univerzálního poukazu v hodnotě 1 700 Kč. Akce platí od 15. 3. do 15. 7. 2020.

Poukázka je ideálním univerzálním řešením pro ty, 

kteří chtějí co nejširší možný výběr odměn. Použití 

má maximální záběr a zahrnuje pestrou nabídku, ať 

již se jedná o spotřební zboží (potraviny, drogerie), 

kulturní zážitky, kosmetiku, sportovní aktivity, vzdělání, 

zdravotní péči, cestování, hobby markety a další.

Výhody

 � Účinná látka pyrimethanil 
snižuje riziko rezistence 
v aplikačních sledech  
(jiný způsob účinku)

 � Spolehlivě funguje při 
nestálém počasí a nízkých 
teplotách od 5 °C

 � Kontaktní fungicid 
s fumigačním efektem,  
navíc s kurativním účinkem
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1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, 
IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejst-
říku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro 
koncové uživatele, resp. koncové odbě-
ratele přípravku Dagonis® od společnosti 
BASF spol. s r. o. určeného k fungicidní-
mu ošetření jádrovin a zeleniny.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická 
nebo právnická osoba, která je ke dni 15. 
března 2020 evidována jako zemědělský 
podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimální-
ho množství 40 l fungicidu Scala® v ter-
mínu od 15. března 2020 do 15. červen-
ce 2020. Za každý nákup tohoto množství 
uvedeného přípravku má účastník akce 
nárok na zisk věcného bonusu ve for-
mě poukazu na nákup zboží a služeb  
v hodnotě 1 700 Kč.

4.  Pro účast v akci „Scala® 2020“ je 
účastník povinen se elektronicky při-
hlásit a nejpozději do 15. července 
2020 na internetových stránkách BASF 
s doménou www.agro.basf.cz. 

  Pokud nebude přihlašovací formulář řád-
ně a kompletně vyplněn, účastník bude 
z akce vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povi-
nen odeslat fotokopie faktur dokláda-
jící nákup fungicidního přípravku Scala® 
nejpozději do 15. srpna 2020 svému 
obchodnímu zástupci. Obálku označte 
heslem „Scala® 2020“. Do akce budou 
zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, 
jejichž odeslané fotokopie faktur budou 
přijaty společností BASF spol. s r.o. 
do 15. srpna 2020. Účastník je povinen 
anonymizovat na kopiích dokladů o ná-
kupu veškeré ostatní informace (včetně 
zejména všech cen netto a ceny brutto 
produktů) způsobem jednoznačně zne-
možňujícím jejich přečtení. 

6.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce roku 
2020.

7.  Společnost BASF spol. s r.o. si vy-
hrazuje právo měnit kdykoliv pravidla 
i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci 
zrušit.

8.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce.

9.  V případě, že kontaktní osoba neudělí 
souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů, společnost BASF spol. s r.o. in-
formuje kontaktní osobu, že zpracovává 
její osobní údaje v rozsahu jméno, pří-
jmení, e-mailová adresa, číslo mobilního 
telefonu, adresa, které byly zadány v re-
gistračním formuláři marketingové akce 
„Scala® 2020“ v rozsahu jméno, příjmení, 
e-mailová adresa, číslo mobilního telefo-
nu, adresa, za účelem vyhodnocení akce 
a předání bonusů. Tyto osobní údaje 
jsou nezbytné pro chod samotné akce 
a bez jejich sdělení nelze přihlášku ze-
mědělského podniku akceptovat. 

Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu te-
lefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název 
zemědělského podniku a jeho adresa (dále 
jen „osobní údaje“) budou zpracovávány 
pořadatelem společností BASF spol. s r.o. 
jakožto správcem osobních údajů, a to pro 
účely účasti účastníka v soutěži, vyhodno-
cení soutěže a předání bonusu. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této soutěže je zákon č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a čl. 6 
odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrni-
ce 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Poskytnutí osobních úda-
jů kontaktní osobou účastníka je smluvní 
požadavek bez jehož splnění se účastník 
nemůže akce zúčastnit anebo společnost 
BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit 
odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpra-
cování osobních údajů bude trvat po dobu 
trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

 Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost 
BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje 
v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto 

zpracovatel marketingové společnosti po-
věřené společnosti BASF spol. s r.o., a to 
způsobem obvyklým pro zajišťování akce, 
doručovatelské společnosti, dodavatelé IT 
služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako 
subjekt údajů následující práva: 
-  právo na přístup k osobním údajům, dle 

kterého od společnosti BAS spol. s r.o. 
může získat informace, zda jsou jeho osob-
ní údaje zpracovávány, za jakým účelem, 
jaký je rozsah údajů, které jsou zpraco-
vávány, a komu byly tyto údaje případně 
zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nespráv-
ných údajů, příp. doplnění neúplných 
údajů, 

-  právo na výmaz údajů v případě, že za-
nikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní 
údaje zpracovávány nezákonně, 

-  právo na omezení zpracování osobních 
údajů, 

-  právo na přenositelnost údajů, dle které-
ho může získat osobní údaje, které se jej 
týkají, ve strukturovaném a strojově čitel-
ném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro 
jiného správce osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, případně proti profilování,

-  právo podat stížnost u dozorového orgá-
nu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů, v případě porušení práv soutěžící-
ho, které mu plynou z platných právních 
předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně odvolat svůj souhlas 
se zpracováváním osobních údajů, a to zprá-
vou zaslanou na adresu společnosti BASF 
spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. 
Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila po-
věřence pro ochranu osobních údajů, které-
ho je taktéž možné kontaktovat na adrese: 
alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat 
lokálního koordinátora ochrany údajů na ad-
rese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců 
BASF nebo na www.agro.basf.cz 

Používejte přípravky na ochranu rostlin 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku.

Pravidla akce „Scala® 2020“
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Dagonis® - jak účinně 
ochránit zeleninu a ovoce?
Dagonis® je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) 
proti strupovitosti jabloně, strupovitosti hrušně, padlí jabloňového, padlí 
v zelenině, hnědé skvrnitosti rajčat, černé hnilobě okurek, hlízence a dalším. 
Účinnými látkami v přípravku jsou Xemium® a difenokonazol. Nově je Dagonis® 
registrován i do póru, cibule a kořenové zeleniny.

Molekulární struktura Xemia umožňuje 
rychle proniknout přes lipofilní i hydrofilní 
membrány houbového patogena. V dů-
sledku toho se Xemium® může dostat 
k cíli v buňce patogena a zasáhnout 
jej rychleji a účinněji než jiné srovnatel-
né molekuly. Difenokonazol je známý 
azol, u něhož byla prokázána selektivita 
k ošetřovaným plodinám u ovoce i zele-
niny. Přijímají jej všechny části rostliny 
a krátce poté začíná působit. Působí 
inhibicí demethylace během syntézy er-
gosterolů. Jedinečné vlastnosti přípravku 
Dagonis® a synergie Xemia a difekona-
zolu vytvářejí vynikající víceúčelový pro-
středek pro pěstitelé. 

Výhody:
 � Fungicid vhodný pro širokou škálu 
plodin
 � Má schopnost zvýšit výnos díky dlou-
hodobé účinnosti
 � Pomáhá zjednodušit práci pěstiteli 
a ušetřit čas
 � Jednoduchý a bezpečný díky prak-
tické kapalné formě
 � Neškodný vůči užitečnému hmyzu
 � Slučitelný s postupy IP
 � Příznivé ochranné lhůty (OL) pro větší 
flexibilitu v době sklizně
 � Vynikající tank-mix partner
 � Dagonis® lze kombinovat s většinou 
ostatních fungicidů a insekticidů
 � Dagonis® zůstává pod limitem MRL 
(maximální limit reziduí) a tedy splní 
mnohé z nejnáročnějších požadavků 
prodejců z hlediska reziduí
 � Příznivé vlastnosti z hlediska degra-
dace reziduí u obou účinných látek 
přípravku – Xemia a difenokonazolu

Dagonis® - registrace v jádrovinách

Účinnost proti chorobám
strupovitost jabloně (Venturia inaequalis)
strupovitost hrušně (Venturia pirina)
padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha)

Počet aplikací
strupovitost jabloně, hrušně - max. 3×
padlí jabloňové - max. 3×

Aplikační dávka

strupovitost jabloně, hrušně - 0,7 l/10 000 m2 LWA  
(listové plochy), maximálně však 1,2 l/ha
padlí jabloňové - 0,4 l/10 000 m2 LWA (listové plochy), 
maximálně však 0,72 l/ha

Formulace suspenzní koncentrát (SC) / 125 g/l

Doporučení pro použití
preventivní použití
(kurativní použití se nedoporučuje)

Ochranná lhůta 35 dnů

Dagonis® - registrace v zelenině

Účinnost proti chorobám
Padlí, hnědá skvrnitost rajčat, černá hniloba okurek, 
hlízenka a další

Počet aplikací
1–4 aplikace ročně v závislosti 
na plodině a chorobách

Aplikační dávka

padlí 0,6 l/ha
hnědá skvrnitost rajčat 1,0 l/ha 
černá hniloba okurek 0,6 l/ha
hlízenka 2,0 l/ha

Ochranná lhůta

3 dny:  tykvovité rostliny, rajčata, baklažán, paprika 
7 dnů: mrkev, petržel, hrášek, kořenová zelenina
14 dnů:  salát, zelí, květák, brokolice, kapusta, pór, 

cibule
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Společnost BASF nabízí fungicid Dagonis®, který 
je registrován do jádrovin a zeleniny. Obsahuje 
dvě úč. l. fluxapyroxad a difenokonazol. V jádro-
vinách potlačuje strupovitost a padlí. V zelenině 
potlačuje choroby: padlí, černě, hlízenka, koře-
nomorka, hnědá skvrnitost rajčat, rez a další.

U jádrovin se aplikační dávka vypočítává z lis-
tové plochy stromů. Pro strupovitost je dopo-
ručená dávka 0,7 l/10 000 m2 listové plochy. 
Pokud se však na jednom hektaru postřikuje 
13 000 m2, tak tuto dávku násobíte 1,3. Celková 
dávka nemá přesáhnout 1,2 l/ha. U zeleniny je 
dávka proti padlí 0,6 l/ha, proti černím 1 l/ha, 
a proti hlízence 2 l/ha.

Akce „Dagonis® 2020“

Dagonis®
®

 2020
za každých 30 l

1 500 Kč

Pro rok 2020 vyhlašujeme akci na podporu prodeje. Za každý nákup 30 l 
přípravku Dagonis má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu ve formě 
univerzálního poukazu v hodnotě 1 500 Kč. Akce platí od 15. 3. do 15. 7. 2020.

Přípravky BASF pro zeleninu
Fungicidy

Acrobat® MZ WG 
Polyram® WG      
Kumulus® WG    
Cantus®

Collis®

Signum® 
Dagonis®

Herbicidy

Stomp® 400 SC
Stomp® Aqua
Basagran®     
Butisan® 400 SC 
Stratos® Ultra
Corum®

Insekticidy a ostatní

Vaztak® Active
Nemaslug®

Podrobné informace  
na www.agro.basf.cz
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1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, 
IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejst-
říku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro 
koncové uživatele, resp. koncové odbě-
ratele přípravku Dagonis® od společnosti 
BASF spol. s r. o. určeného k fungicidní-
mu ošetření jádrovin a zeleniny.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická 
nebo právnická osoba, která je ke dni 15. 
března 2020 evidována jako zemědělský 
podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 30 l fungicidu Dagonis® 
v termínu od 15. března 2020 do 15. 
července 2020. 

  Za každý nákup tohoto množství uve-
deného přípravku má účastník akce 
nárok na zisk věcného bonusu ve for-
mě poukazu na nákup zboží a služeb  
v hodnotě 1500 Kč. 

4.  Pro účast v akci „Dagonis® 2020“ je 
účastník povinen se elektronicky při-
hlásit a nejpozději do 15. července 
2020 na internetových stránkách BASF 
s doménou www.agro.basf.cz. 

  Pokud nebude přihlašovací formulář řád-
ně a kompletně vyplněn, účastník bude 
z akce vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povi-
nen odeslat fotokopie faktur dokládající 
nákup fungicidního přípravku Dagonis® 
nejpozději do 15. srpna 2020 svému ob-
chodnímu zástupci. Obálku označte hes-
lem „Dagonis® 2020“. Do akce budou 
zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, 
jejichž odeslané fotokopie faktur budou 
přijaty společností BASF spol. s r.o. 
do 15. srpna 2020. Účastník je povinen 
anonymizovat na kopiích dokladů o ná-
kupu veškeré ostatní informace (včetně 
zejména všech cen netto a ceny brutto 
produktů) způsobem jednoznačně zne-
možňujícím jejich přečtení. 

6.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce roku 
2020.

7.  Společnost BASF spol. s r.o. si vy-
hrazuje právo měnit kdykoliv pravidla 
i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci 
zrušit.

8.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce.

9.  V případě, že kontaktní osoba neudělí 
souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů, společnost BASF spol. s r.o. in-
formuje kontaktní osobu, že zpracovává 
její osobní údaje v rozsahu jméno, pří-
jmení, e-mailová adresa, číslo mobilního 
telefonu, adresa, které byly zadány v re-
gistračním formuláři marketingové akce 
„Dagonis® 2020“ v rozsahu jméno, pří-
jmení, e-mailová adresa, číslo mobilního 
telefonu, adresa, za účelem vyhodnoce-
ní akce a předání bonusů. Tyto osobní 
údaje jsou nezbytné pro chod samotné 
akce a bez jejich sdělení nelze přihláš-
ku zemědělského podniku akceptovat. 

Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu te-
lefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název 
zemědělského podniku a jeho adresa (dále 
jen „osobní údaje“) budou zpracovávány 
pořadatelem společností BASF spol. s r.o. 
jakožto správcem osobních údajů, a to pro 
účely účasti účastníka v soutěži, vyhodno-
cení soutěže a předání bonusu. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této soutěže je zákon ř. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a čl. 6 
odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrni-
ce 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Poskytnutí osobních úda-
jů kontaktní osobou účastníka je smluvní 
požadavek bez jehož splnění se účastník 
nemůže akce zúčastnit anebo společnost 
BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit 
odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpra-
cování osobních údajů bude trvat po dobu 
trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost 
BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje 
v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto 
zpracovatel marketingové společnosti po-

věřené společnosti BASF spol. s r.o., a to 
způsobem obvyklým pro zajišťování akce, 
doručovatelské společnosti, dodavatelé IT 
služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako 
subjekt údajů následující práva: 
-  právo na přístup k osobním údajům, dle 

kterého od společnosti BAS spol. s r.o. 
může získat informace, zda jsou jeho osob-
ní údaje zpracovávány, za jakým účelem, 
jaký je rozsah údajů, které jsou zpraco-
vávány, a komu byly tyto údaje případně 
zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nespráv-
ných údajů, příp. doplnění neúplných 
údajů, 

-  právo na výmaz údajů v případě, že za-
nikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní 
údaje zpracovávány nezákonně, 

-  právo na omezení zpracování osobních 
údajů, 

-  právo na přenositelnost údajů, dle které-
ho může získat osobní údaje, které se jej 
týkají, ve strukturovaném a strojově čitel-
ném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro 
jiného správce osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, případně proti profilování,

-  právo podat stížnost u dozorového orgá-
nu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů, v případě porušení práv soutěžící-
ho, které mu plynou z platných právních 
předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně odvolat svůj souhlas 
se zpracováváním osobních údajů, a to zprá-
vou zaslanou na adresu společnosti BASF 
spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. 
Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila po-
věřence pro ochranu osobních údajů, které-
ho je taktéž možné kontaktovat na adrese: 
alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat 
lokálního koordinátora ochrany údajů na ad-
rese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců 
BASF nebo na www.agro.basf.cz 

Používejte přípravky na ochranu rostlin 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku.

Pravidla akce „Dagonis® 2020“
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Hlavní část nadpisu

Partnerství s BASF
- Partnerství profesionálů 2020

BASF již tradičně nabízí zajímavou možnost přihlásit se elektronicky do programu 
Partnerství profesionálů. Na vytvořený účet se přihlásí zákazníci, kteří se programu 
účastnili v minulých letech. Noví účastníci provedou registraci.

V rámci programu můžete využít své body 
a získat bonusy za nákup přípravků BASF. 
Od roku 2019 můžete získat body i za ná-
kup osiv BASF a stabilizátorů BASF. 

V programu Partnerství profesionálů 
2020 bude možné si vybrat také nově 
z bonusů - poukázka pro univerzální 
užití a poukázka pro užívání aplikace 
xarvioTM Field Manager. 

Období na vyplnění 
dotazníků a zaslání fotokopií 
faktur je od 31. března 2020 
do 31. října 2020.

Upozorňujeme, že pro fotbalové bonu-
sy je nutný výběr do 15. dubna 2020. 
Volbou těchto bonusů můžete podpořit 
fotbal ve formě dvou sad tréninkových 
dresů (18× hráčský komplet krátký rukáv, 
18× hráčský komplet dlouhý rukáv včetně 
brankářského kompletu) nebo výsledkové 
tabule či sady fotbalových míčů. 

Bližší informace, pravidla a přihlášení 
do Partnerství najdete na webových 
stránkách www.pp.agro.basf.cz.
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Mírná zima přispívá 
k příznivému rozvoji 
houbových patogenů. 
V závislosti na lokalitě 
a odrůdě se nejčastěji 
v pšenici a ječmeni 
může objevit padlí 
travní. Z podzimu 
vymáčené porosty 
mohou být napadeny 
chorobami pat stébel. 

Capalo® - specialista  
na choroby pat stébel  
a padlí travní
Kombinací účinných látek metrafenon 
a fenpropimorph vzniká výrazný stop-
-efekt + dlouhodobé působení proti 
padlí travnímu. Optimální termín ošet-
ření je na začátku projevů napadení 
padlím, kdy fenpropimorph probíhající 
infekci zastaví a metrafenone dlouho-
době (3–4 týdny) ochrání porost před 
dalším napadením.

Capalo® je jediným fungicidem 
na trhu, který spojuje preventivní 
a kurativní účinnost proti padlí trav-
nímu. Tento způsob ochrany pšenic 
a sladovnických ječmenů zaručuje 
pěstitelům dlouhodobě zdravý porost 
vytvářející zisk. Doporučená aplikační 
dávka při sólo aplikaci je 1,2–1,4 l/ha.

Při nákupu přípravku Capalo® v termínu 
od 1. března do 31. května 2020 máte 
možnost získat fungicid do klasu Osi-
ris® nebo Dárkový poukaz SODEXO.

Akce „Capalo® - Váš ideální 
fungicid pro jarní ošetření obilnin“

 Za  nákup 100 l Capalo® můžete získat

A   Klasový fungicidní specialista Osiris® - 20 l 
Kombinací účinných látek epoxicona-
zole + metconazole, potlačuje houbo-
vé choroby, které se vyskytují v druhé 
polovině vegetační sezóny, jako jsou 
listové skvrnitosti, rzi, klasové fuzari-
ózy, a snižuje saprofytické houbové 
choroby, jako jsou černě a alternaria. 
Velmi významná je inovativní formu-
lace, která zajišťuje pro účinné látky 
dobrou přilnavost, rychlé působení 
a výrazný stop-efekt. Doporučená 
aplikační dávka je 1,75 l/ha, pokud 
by byla vyšší pravděpodobnost roz-
voje fuzarióz (předplodina kukuřice, 
minimalizační zpracování půdy, citlivá 
odrůda, deštivé počasí), pak doporu-
čujeme dávku zvýšit na 2 l/ha. 

B   Dárkový poukaz SODEXO  
v hodnotě 7 000 Kč 

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. 

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1 000 Kč / 1 kus (omezeno jednorá-
zovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kom-
binovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební 
kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Osiris®

Pro špičkovou úrodu!

www.agro.basf.cz

  Kompletní ochrana praporcového listu a klasu obilnin 

  Nejvyšší kvalita zrna 

  Originální formulace s excelentní smáčivostí                 

  Rychlý příjem a distribuce účinných látek

Capalo®
®

 2020
za každých 100 l

7 000 Kč
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Hlavní část nadpisu
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 

v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové 
uživatele, resp. koncové odběratele přípravku 
Capalo® od společnosti BASF spol. s r. o. 
určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická nebo 
právnická osoba, která je ke dni 1. března 
2018 evidována jako zemědělský podnikatel 
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimálního 
množství 100 l fungicidu Capalo® v termí-
nu od 1. března 2020 do 31. května 2020. 
Za každé toto množství uvedeného přípravku 
má účastník akce nárok na zisk přípravku 
Osiris® nebo Dárkový poukaz SODEXO. 

  Zákazník má nárok získat jako bonus za ná-
kup 100 l fungicidu Capalo®: 

 •  20 l fungicidního přípravku Osiris® za nákup 
100 l fungicidu Capalo® 

 •  Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 
7 000 Kč za nákup 100 l fungicidu Capalo® 

4.  Pro účast v akci „Capalo® - ideální fungi-
cid pro jarní ošetření obilnin“ je účastník 
povinen se elektronicky přihlásit a zvolit 
si preferovaný bonus nejpozději do 31. 
května 2020 na internetových stránkách 
BASF s doménou www.agro.basf.cz (po-
kud nebude přihlašovací formulář řádně 
a kompletně vyplněn, účastník bude z akce 
vyřazen) a v případě zájmu o fungicidní pří-
pravek Osiris® poslat kopii dodacího listu 
na centrálu společnosti BASF na adresu: 
BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 
Praha 8 - Karlín, 186 00 nebo předat svému 
regionálnímu obchodnímu zástupci.

5.  Pro získání bonusu je účastník povinen 
odeslat fotokopie faktur dokládající nákup 
fungicidního přípravku Capalo® nejpozdě-
ji do 30. června 2020 svému obchodnímu 
zástupci BASF spol. s r.o. Obálku označte 
heslem „Capalo® - ideální fungicid pro jarní 
ošetření obilnin“. Do akce budou zahrnuty 
pouze ty zemědělské podniky, jejichž ode-
slané fotokopie dodacích listů byly přijaty 
a k jimž byly dodatečně přijaty společností 
BASF spol. s r. o. fotokopie faktur dokládají-
cích nákup do 31. května 2020. Účastník je 
povinen anonymizovat na kopiích dokladů 
o nákupu veškeré ostatní informace (včetně 
zejména všech cen netto a ceny brutto pro-

duktů) způsobem jednoznačně znemožňují-
cím jejich přečtení.

6.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány:

 Osiris® - do konce června 2020.
  Dárkový poukaz SODEXO - do konce roku 

2020.

7.  Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit 
kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož 
i celou akci zrušit.

8.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce. 

9.  V případě, že kontaktní osoba neudělí sou-
hlas se zpracováním svých osobních údajů, 
společnost BASF spol. s r.o. informuje kon-
taktní osobu, že zpracovává její osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
číslo mobilního telefonu, adresa, které byly 
zadány v registračním formuláři marketingové 
akce „Capalo® - ideální fungicid pro jarní 
ošetření obilnin“ v rozsahu jméno, příjme-
ní, e-mailová adresa, číslo mobilního tele-
fonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce 
a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou 
nezbytné pro chod samotné akce a bez je-
jich sdělení nelze přihlášku zemědělského 
podniku akceptovat.

10.  Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu te-
lefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název 
zemědělského podniku a jeho adresa (dále 
jen „osobní údaje“) budou zpracovávány 
pořadatelem společností BASF spol. s r.o. 
jakožto správcem osobních údajů, a to pro 
účely účasti účastníka v soutěži, vyhodno-
cení soutěže a předání bonusu. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. 
b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMEN-
TU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů). Po-
skytnutí osobních údajů kontaktní osobou 
účastníka je smluvní požadavek, bez jehož 
splnění se účastník nemůže akce zúčastnit 
anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude 
schopná zajistit odeslání/předání bonusu 
účastníkovi. Zpracování osobních údajů 
bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů 
po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost BASF 
spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbyt-
ném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel 
marketingové společnosti pověřené společnosti 
BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování akce, doručovatelské společnosti, 
dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní 
poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako sub-
jekt údajů následující práva: 
-  právo na přístup k osobním údajům, dle kte-

rého od společnosti BASF spol. s r.o. může 
získat informace, zda jsou jeho osobní údaje 
zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah 
údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly 
tyto údaje případně zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nesprávných 
údajů, případně doplnění neúplných údajů, 

-  právo na výmaz údajů v případě, že zanikne 
účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, 

-  právo na omezení zpracování osobních údajů, 
-  právo na přenositelnost údajů, dle kterého 

může získat osobní údaje, které se jej týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, 
a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování osob-
ních údajů, případně proti profilování,

-  právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv soutěžícího, které mu 
plynou z platných právních předpisů o ochraně 
osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně odvolat svůj souhlas 
se zpracováváním osobních údajů, a to zprá-
vou zaslanou na adresu společnosti BASF 
spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. 
Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila po-
věřence pro ochranu osobních údajů, které-
ho je taktéž možné kontaktovat na adrese: 
alexandra.haug@basf.com či lze kontakto-
vat lokálního koordinátora ochrany údajů na  
adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF 
nebo na www.agro.basf.cz 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.

Pravidla akce „Capalo® - ideální 
fungicid pro jarní ošetření obilnin“
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Pěstitelům řepky 
doporučujeme 
fungicidní technologii 
Boscalidový 
štít. Technologie 
Boscalidový ochranný 
štít je nejpoužívanější 
jarní fungicidní 
technologií v řepce. 
Skládá se z přípravku 
Efilor® a Pictor®. 

Doporučená dávka Efiloru je 0,7 l/ha 
resp. Pictoru 0,5 l/ha. Při použití v tech-
nologii je možné snížit dávku Efiloru 
na 0,6 l/ha resp. Pictoru na 0,4 l/ha. 
Podmínkou pro potřebnou kontinuální 
účinnost je aplikace druhého přípravku 
nejdéle za 21 dní. Sníženými dávkami 
podnik ušetří a zároveň udrží potřeb-
nou kvalitu ochrany a vyšší potenciál 
výnosu, které oba přípravky přinášejí. 

Při nákupu balíčku Boscalidový štít 
v termínu od 1. března 2020 do 30. 
června 2020 můžete získat skvělé od-
měny, které Vám sníží cenu nakoupe-
ných přípravků.

Akce „Boscalidový štít chrání 
a zvyšuje vaši úrodu“

  Jaké bonusy můžete získat za nákup  
60 l Efiloru a 40 l Pictoru? 
(ošetření 100 ha při doporučené dávce 0,6 l/ha resp. 0,4 l/ha)

  Jaké bonusy můžete získat za nákup 60 l 
Efiloru a 40 l Pictoru v případě souběžného 
nákupu min. 30 VJ jakéhokoliv osiva BASF?
  (ošetření 100 ha při doporučené dávce 0,6 l/ha resp. 0,4 l/ha ha 
a osivo na 30 ha při výsevku 50 semen/m2)

A  Kávovar DeLonghi EC850 
Vyberte si poloautomatické pákové espresso, díky kte-
rému si kdekoliv připravíte tu nejchutnější kávu. Přístroj 
nabízí profesionální funkce, navíc se speciálním cappu-
ccino programem. 

B   5 000 bodů v Partnerství 
Profesionálů

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® 
má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství 
Profesionálů dalších 5 000 bodů.

C  Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. Nominální hodnota 
poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím po-
ukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě 
vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, 
nevyčerpaná hodnota se nevrací. Více na www.mujPass.cz

A  Kávovar DeLonghi Magnifica ECAM 22.110 B 
Vyberte si špičkové automatické espresso na přípravu kávy, který dokáže vše za pomoci 
jednoho tlačítka. Přístroj je schopen připravit takřka jakoukoliv kávu včetně cappuccina 
včetně následného automatického čištění. Kávovar nabízí mnoho funkcí, abyste si vychutnali 
kávu tak, jak jí máte rádi. Tlak čerpadla je 15 barů, zásobník na vodu má objem 1,8 litru.

B  7 000 bodů v Partnerství Profesionálů
Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc 
nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 5 000 bodů.

C  Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného 
dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. Více na www.mujPass.cz
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Hlavní část nadpisu
1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Soko-
lovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, 
vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. 
koncové odběratele přípravku Efilor a Pictor 
od společnosti BASF spol. s r. o. určeného 
k fungicidnímu ošetření řepky.

2.  Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo 
právnická osoba, která je ke dni 1. května 
2019 evidována jako zemědělský podnikatel 
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
v platném znění.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimálního 
množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru v termí-
nu od 1. března 2020 do 30. června 2020. 
Za každé toto množství uvedených přípravků 
má účastník akce nárok na zisk bonusu. 

 Zákazník má nárok získat jako bonus: 
 a. DeLonghi EC850 
 b. 5 000 bodů v Partnerství Profesionálů
 c. Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč

4.  V případě, že však v termínu uvedeném 
v předchozím odstavci zakoupí účastník mi-
nimální množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru 
a zároveň alespoň 30 VJ (dále výsevních jed-
notek) jakéhokoliv osiva BASF, má účastník 
akce nárok za každé množství uvedených 
přípravků na zisk bonusu. 

 Zákazník má nárok získat jako bonus: 
 a. DeLonghi Magnifica ECAM 22.110 B
 b. 7 000 bodů v Partnerství Profesionálů
 c. Dárkový poukaz SODEXO na 7 000 Kč

5.  V případě, že v termínu uvedeném v před-
chozím odstavci zakoupí účastník alespoň 
30 VJ jakéhokoliv osiva BASF, má účastník 
akce nárok získat za každé toto zakoupené 
množství osiva navíc bonus 6 VJ jakéhokoliv 
osiva. 

6.  Pro účast v akci „Boscalidový štít chrání 
a zvyšuje vaši úrodu” je účastník povinen 
se elektronicky přihlásit a zvolit si prefero-
vaný bonus nejpozději do 30. června 2020 
na internetových stránkách BASF s doménou 
www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihla-
šovací formulář řádně a kompletně vyplněn, 
účastník bude z akce vyřazen.

7.  Pro získání bonusu je účastník povinen 
odeslat fotokopie faktur dokládající nákup 
přípravků Efilor a Pictor, případně nákup 
jakéhokoliv osiva BASF, v požadované výši 

nejpozději do 31. srpna 2020 svému ob-
chodnímu zástupci. Obálku označte heslem 
„Boscalidový štít chrání a zvyšuje vaši 
úrodu“. Do akce budou zahrnuty pouze ty 
zemědělské podniky/podnikatelé, jejichž 
odeslané fotokopie dodacích listů budou 
přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. 
srpna 2020. Účastník je povinen anonymi-
zovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré 
ostatní informace (včetně zejména všech cen 
netto a ceny brutto produktů) způsobem jed-
noznačně znemožňujícím jejich přečtení.

8.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou 
bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 
2021.

9.  Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje prá-
vo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy 
této akce, jakož i celou akci zrušit.

10.  Akce platí do 30. června 2020 nebo do vy-
prodání zásob.

11.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce.

12.  Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu 
jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mo-
bilního telefonu, adresa (dále jen „osobní 
údaje“), které byly zadány v registračním 
formuláři marketingové akce „Boscalidový 
štít chrání a zvyšuje vaši úrodu“ budou 
zpracovávány pořadatelem společností 
BASF spol. s r.o. jakožto správcem osob-
ních údajů, a to pro účely účasti účastníka 
na akci, vyhodnocení akce a předání, pří-
padně připsání bonusu na účet. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na-
řízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí 
osobních údajů kontaktní osoby účastníka 
je smluvní požadavek, bez jehož splnění 
se účastník nemůže akce zúčastnit a spo-
lečnost BASF spol. s r.o. nebude schopná 
zajistit odeslaní/předání bonusu účastníko-
vi. Zpracování osobních údajů bude trvat 
po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skon-
čení, tj. po předání bonusu

13.  Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost 

BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje 
v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto 
zpracovatelé marketingové společnosti po-
věřené společnosti BASF spol. s r.o., a to 
způsobem obvyklým pro zajišťování akce, 
doručovatelské společnosti, dodavatelé IT 
služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

14.  Každá kontaktní osoba účastníka má jako 
subjekt údajů následující práva: 

-  právo na přístup k osobním údajům, dle kte-
rého od společnosti BASF spol. s r.o. může 
získat informace, zda jsou její osobní údaje 
zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah 
údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly 
tyto údaje případně zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nesprávných 
údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

-  právo na výmaz údajů v případě, že zanikne 
účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, 

-  právo na omezení zpracování osobních údajů, 
-  právo na přenositelnost údajů, dle kterého 

může získat osobní údaje, které se ji týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, 
a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování osob-
ních údajů, případně proti profilování,

-  právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv účastníka akce, kte-
ré mu plynou z platných právních předpisů 
o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních úda-
jů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce 
jsou uvedeny na webové stránce společnosti 
BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/
pages/tag/data_protection. Společnost BASF 
spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence 
pro ochranu osobních údajů, kterého je tak-
též možné kontaktovat přes kontaktní formulář 
na webových stránkách, případně je možné se 
obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci 
ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF 
nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.

Pravidla akce „Boscalidový štít 
chrání a zvyšuje vaši úrodu“
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Společnost BASF 
nabízí špičkový 
postřikový fungicidní 
přípravek se 
systémovým účinkem 
určený k ochraně 
pšenice ozimé, 
ječmene, žita ozimého 
a tritikale ozimého 
proti houbovým 
chorobám. 

Účinná látka fluxapyroxad má vynika-
jící preventivní a kurativní účinky. Silně 
inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst 
mycelia a sporulaci (tj. všechna důleži-
tá růstová a reprodukční stadia houby 
nezbytná pro rozvoj choroby). Účinná 
látka pyraclostrobin patří do skupiny 
strobilurinů a je fungicidní látkou s pře-
vážně protektivním účinkem, působí 
lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje 
sporulaci a růst spor a mycelia. Spory 
jsou velmi citlivé na pyraclostrobin ze-
jména v období růstu. V systému jed-
noho ošetření je doporučená dávka 1 
l/ha. V systému dvou ošetření je do-
poručená dávka 1,0 l/ha ve fázi BBCH 
30–37 (začátek sloupkování až objevení 
se praporcového listu) a následně je 
nutné udělat aplikaci druhého fungicidu 
v období do 25 dní (Osiris 1,5–1,75 l/
ha). Pro dosažení vynikající účinnosti 
proti rozhodujícím listovým chorobám 
obilnin aplikujeme preventivně, nebo 
na počátku napadení, nejčastěji v roz-
mezí růstových fází BBCH 32–49. 

Při nákupu přípravku Priaxor® EC v ter-
mínu od 1. března 2020 do 15. června 
2020 získáte skvělé odměny, které sníží 
cenu nakoupeného přípravku.

Akce „Priaxor® EC  
- Úspěch na dohled“

  Jaké bonusy můžete získat za nákup 100 l 
Priaxor® EC? (ošetření cca 100 ha při dávce 1 l/ha)

  A jaké za nákup 200 l Priaxor® EC?  
(ošetření cca 200 ha při dávce 1 l/ha)

A   Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 2 000 Kč 
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. 

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1 000 Kč / 1 kus (omezeno jednorá-
zovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kom-
binovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební 
kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

B   Insekticid Vaztak® Active - 5 litrů 
Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyretroidní insekticid, určený k hubení 
některých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně 
ulpívá na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, 
což zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá 
deštěm jen pomalu.

C   Čistič teras KÄRCHER PCL 4 
S elektricky poháněným čističem teras PCL 4 zbavíte různé venkovní plo-
chy jednoduše a důkladně silně ulpívajících nečistot. Čistič teras zkrátka 
připojte na zahradní hadici a můžete začít čistit. Díky kombinaci 2 ro-
tujících a výměnných válcových kartáčů a regulovatelnému množství 
vody lze nečistoty spolehlivě uvolnit a zároveň odplavit. Tak bude 
terasa během chvíle důkladně čistá, přičemž spotřebujete pouze 
tolik vody, kolik vlastní čištění vyžaduje. Šířka a umístění válců 
je konstruováno tak, aby bylo možné vyčistit 2 prkna v jednom 
kroku a až po okraj, což navíc šetří hodně času. Díky snadné 
výměně válcových kartáčů vyčistíte kromě dřeva a WPC 
důkladně i hladkou kamennou dlažbu kolem domu.

D   Dárkový poukaz SODEXO 
v hodnotě 5 000 Kč 

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

E   8 000 VIP bodů do Partnerství s BASF  
- Partnerství Profesionálů 2020 

Při nákupu každých 200 l Priaxor® EC má zákazník možnost získat navíc nad rámec 
Partnerství Profesionálů dalších 8 000 bodů. 
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Hlavní část nadpisu
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 

v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové 
uživatele, resp. koncové odběratele přípravku 
Priaxor® EC od společnosti BASF spol. s r. o., 
určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická nebo 
právnická osoba, která je ke dni 1. března 
2020 evidována jako zemědělský podnikatel 
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimálního 
množství 100 l fungicidu Priaxor® EC v termí-
nu od 1. března 2020 do 15. června 2020. 
Za každé toto množství uvedeného přípravku 
má účastník akce nárok na zisk věcného 
bonusu. 

Zákazník má nárok získat jako bonus: 
a.  Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 

2 000 Kč za nákup 100 l fungicidu 
Priaxor® EC

b.  5 l insekticidního přípravku Vaztak® Active 
za nákup 100 l fungicidu Priaxor® EC

c.  Čistič teras KÄRCHER PCL 4 za nákup 
200 l fungicidu Priaxor® EC

d.  Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 
5 000 Kč za nákup 200 l fungicidu 
Priaxor® EC

e.  8000 VIP bodů do Partnerství s BASF - 
Partnerství Profesionálů 2020 za nákup 
200 l fungicidu Priaxor® EC 

4.  Pro účast v akci „Priaxor® EC - Úspěch 
na dohled“ je účastník povinen se elek-
tronicky přihlásit a zvolit si preferovaný 
bonus nejpozději do 15. června 2020 na in-
ternetových stránkách BASF s doménou 
www.agro.basf.cz.

  Pokud nebude přihlašovací formulář řádně 
a kompletně vyplněn, účastník bude z akce 
vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povinen 
odeslat fotokopie faktur dokládající nákup 
fungicidního přípravku Priacor® EC nejpozději 
do 17. července 2020 svému obchodnímu 
zástupci. Obálku označte heslem „Priaxor® 
EC - Úspěch na dohled“. Do akce budou 
zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, je-
jichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty 
společností BASF spol. s r.o. do 17. červen-
ce 2020. Účastník je povinen anonymizovat 

na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní 
informace (včetně zejména všech cen netto 
a ceny brutto produktů) způsobem jedno-
značně znemožňujícím jejich přečtení. 

6.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou 
bonusy dodány do konce roku 2020.

7.  Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje 
právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé 
bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce.

9.  V případě, že kontaktní osoba neudělí sou-
hlas se zpracováním svých osobních údajů, 
společnost BASF spol. s r.o. informuje kon-
taktní osobu, že zpracovává její osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
číslo mobilního telefonu, adresa, které byly 
zadány v registračním formuláři marketingo-
vé akce „Priaxor® EC - Úspěch na dohled“ 
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem 
vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto 
osobní údaje jsou nezbytné pro chod samot-
né akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku 
zemědělského podniku akceptovat. 

10.  Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu te-
lefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název 
zemědělského podniku a jeho adresa (dále 
jen „osobní údaje“) budou zpracovávány 
pořadatelem společností BASF spol. s r.o. 
jakožto správcem osobních údajů, a to pro 
účely účasti účastníka v soutěži, vyhodno-
cení soutěže a předání bonusu. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. 
b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMEN-
TU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů). Po-
skytnutí osobních údajů kontaktní osobou 
účastníka je smluvní požadavek, bez jehož 
splnění se účastník nemůže akce zúčastnit 
anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude 
schopná zajistit odeslání/předání bonusu 
účastníkovi. Zpracování osobních údajů 
bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů 
po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost BASF 

spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbyt-
ném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel 
marketingové společnosti pověřené společnosti 
BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování akce, doručovatelské společnosti, 
dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní 
poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako sub-
jekt údajů následující práva: 
-  právo na přístup k osobním údajům, dle kte-

rého od společnosti BASF spol. s r.o. může 
získat informace, zda jsou jeho osobní údaje 
zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah 
údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly 
tyto údaje případně zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nesprávných 
údajů, případně doplnění neúplných údajů, 

-  právo na výmaz údajů v případě, že zanikne 
účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, 

-  právo na omezení zpracování osobních údajů, 
-  právo na přenositelnost údajů, dle kterého 

může získat osobní údaje, které se jej týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, 
a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování osob-
ních údajů, případně proti profilování,

-  právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv soutěžícího, které mu 
plynou z platných právních předpisů o ochraně 
osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně odvolat svůj souhlas 
se zpracováváním osobních údajů, a to zprá-
vou zaslanou na adresu společnosti BASF 
spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. 
Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila po-
věřence pro ochranu osobních údajů, které-
ho je taktéž možné kontaktovat na adrese: 
alexandra.haug@basf.com či lze kontakto-
vat lokálního koordinátora ochrany údajů na  
adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF 
nebo na www.agro.basf.cz 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.

Pravidla akce „Priaxor® EC  
- Úspěch na dohled“
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Společnost BASF 
nabízí špičkový 
postřikový fungicidní 
přípravek Priaxor® EC 
se systémovým 
účinkem určený 
k ochraně pšenice 
ozimé, ječmene, žita 
ozimého a tritikale 
ozimého proti 
houbovým chorobám. 

Účinná látka fluxapyroxad má vynika-
jící preventivní a kurativní účinky. Silně 
inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst 
mycelia a sporulaci (tj. všechna důleži-
tá růstová a reprodukční stadia houby 
nezbytná pro rozvoj choroby). Účinná 
látka pyraclostrobin patří do skupiny 
strobilurinů a je fungicidní látkou s pře-
vážně protektivním účinkem, působí 
lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje 
sporulaci a růst spor a mycelia. Spory 
jsou velmi citlivé na pyraclostrobin ze-
jména v období růstu. 

V roce 2020 jsme se rozhodli Priaxor® 
EC obohatit o novou kombinaci v po-
době tank-mix řešení se specialistou 
na padlí travní, fungicidem Flexity®. 
V systému jednoho ošetření je dopo-
ručená dávka 0,75 l/ha Priaxor ® EC 
+ 0,25 l/ha Flexity®. Tato kombinace 
představuje špičkové řešení pro ochra-
nu obilnin proti všem důležitým listovým 
chorobám obilnin. Lze jí flexibilně po-
užít jak v časných, tak i v pozdnějších 
fázích vývoje. 

Při nákupu kombinace přípravků 
Priaxor® EC + Flexity® v termínu 
od 1. března 2020 do 15. června 2020 
získáte skvělé odměny, které sníží cenu 
nakoupeného přípravku.

Akce „Priaxor® + Flexity® - komplexní 
řešení pro čistý start sezóny“ 

  Jaké bonusy můžete získat za nákup  
75 l Priaxor® EC + 25 l Flexity®?  
(ošetření cca 100 ha při dávce 0,75 l/ha + 0,25 l/ha)

  A jaké za nákup 150 l Priaxor® EC + 50 l Flexity? 
(ošetření cca 200 ha při dávce 0,75 l/ha + 0,25 l/ha)

A   Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 2 500 Kč 
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. 

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1 000 Kč / 1 kus (omezeno jednorá-
zovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kom-
binovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební 
kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

B   Insekticid Vaztak® Active - 6 litrů 
Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyretroidní insekticid, určený k hubení ně-
kterých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá 
na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což 
zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá deštěm 
jen pomalu.

C   Víceúčelový vysavač  
KÄRCHER WD 6 P Premium

S elektricky poháněným čističem teras PCL 4 zbavíte různé ven-
kovní plochy jednoduše a důkladně silně ulpívajících nečistot. 
Čistič teras zkrátka připojte na zahradní hadici a můžete začít 
čistit. Díky kombinaci 2 rotujících a výměnných válcových kartáčů 
a regulovatelnému množství vody lze nečistoty spolehlivě uvolnit 
a zároveň odplavit. Tak bude terasa během chvíle důkladně čistá, 
přičemž spotřebujete pouze tolik vody, kolik vlastní čištění vyža-
duje. Šířka a umístění válců je konstruováno tak, aby bylo možné 
vyčistit 2 prkna v jednom kroku a až po okraj, což navíc šetří hodně 
času. Díky snadné výměně válcových kartáčů vyčistíte kromě 
dřeva a WPC důkladně i hladkou kamennou dlažbu kolem domu.

D   Dárkový poukaz SODEXO - 6 000 Kč 
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup  
libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

E   8 500 VIP bodů do Partnerství s BASF  
- Partnerství Profesionálů 2020 

Při nákupu každých 200 l Priaxor® EC má zákazník možnost získat navíc nad rámec 
Partnerství Profesionálů dalších 8 000 bodů. 
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Hlavní část nadpisu
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Soko-

lovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 
vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. 
koncové odběratele přípravků Priaxor® EC + 
Flexity® od společnosti BASF spol. s r. o., urče-
ného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická nebo 
právnická osoba, která je ke dni 1. března 
2020 evidována jako zemědělský podnikatel 
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimálního 
množství fungicidů 75 l Priaxor® EC + 25 l 
Flexity® v termínu od 1. března 2020 do 15. 
června 2020. Za každé toto množství uve-
deného přípravku má účastník akce nárok 
na zisk věcného bonusu. 

Zákazník má nárok získat jako bonus: 
a.  Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 

2 500 Kč za nákup 75 l fungicidu 
Priaxor® EC + 25 l fungicidu Flexity® 

b.  6 l insekticidního přípravku Vaztak® 
Active za nákup 75 l fungicidu 
Priaxor® EC + 25 l fungicidu Flexity® 

c.  Víceúčelový vysavač KÄRCHER WD 
6 P Premium za nákup 150 l fungicidu 
Priaxor® EC + 50 l fungicidu Flexity® 

d.  Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 
6 000 Kč za nákup 150 l fungicidu 
Priaxor® EC + 50 l fungicidu Flexity® 

e.  8 500 VIP bodů do Partnerství s BASF 
- Partnerství Profesionálů 2020 
za nákup 150 l fungicidu Priaxor® EC 
+ 50 l fungicidu Flexity® 

4.  Pro účast v akci „Priaxor® + Flexity® - kom-
plexní řešení pro čistý start sezóny“ je 
účastník povinen se elektronicky přihlásit 
a zvolit si preferovaný bonus nejpozději 
do 15. června 2020 na internetových strán-
kách BASF s doménou www.agro.basf.cz. 

  Pokud nebude přihlašovací formulář řádně 
a kompletně vyplněn, účastník bude z akce 
vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povinen 
odeslat fotokopie faktur dokládající nákup 
fungicidního přípravku Priacor® EC nejpozději 
do 17. července 2020 svému obchodnímu 
zástupci. Obálku označte heslem „Priaxor®+-
Flexity® - komplexní řešení pro čistý start 
sezóny“. Do akce budou zahrnuty pouze ty 
zemědělské podniky, jejichž odeslané foto-

kopie faktur budou přijaty společností BASF 
spol. s r.o. do 17. července 2020. Účastník 
je povinen anonymizovat na kopiích dokladů 
o nákupu veškeré ostatní informace (včetně 
zejména všech cen netto a ceny brutto pro-
duktů) způsobem jednoznačně znemožňují-
cím jejich přečtení. 

6.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou 
bonusy dodány do konce roku 2020.

7.  Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje 
právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé 
bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce.

9.  V případě, že kontaktní osoba neudělí sou-
hlas se zpracováním svých osobních údajů, 
společnost BASF spol. s r.o. informuje kon-
taktní osobu, že zpracovává její osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
číslo mobilního telefonu, adresa, které byly 
zadány v registračním formuláři marketingové 
akce „Priaxor®+Flexity® - komplexní řešení 
pro čistý start sezóny“ v rozsahu jméno, 
příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního te-
lefonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce 
a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou 
nezbytné pro chod samotné akce a bez je-
jich sdělení nelze přihlášku zemědělského 
podniku akceptovat. 

10.  Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu te-
lefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název 
zemědělského podniku a jeho adresa (dále 
jen „osobní údaje“) budou zpracovávány 
pořadatelem společností BASF spol. s r.o. 
jakožto správcem osobních údajů, a to pro 
účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnoce-
ní soutěže a předání bonusu. Právním zákla-
dem pro zpracování osobních údajů v rámci 
této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o vol-
ném pohybu těchto údajů a o zrušení směr-
nice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů 
kontaktní osobou účastníka je smluvní poža-
davek, bez jehož splnění se účastník nemůže 
akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. 
s r.o. nebude schopná zajistit odeslání/předá-
ní bonusu účastníkovi. Zpracování osobních 
údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 
dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost BASF 
spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbyt-
ném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel 
marketingové společnosti pověřené společnosti 
BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování akce, doručovatelské společnosti, 
dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní 
poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako sub-
jekt údajů následující práva: 
-  právo na přístup k osobním údajům, dle kte-

rého od společnosti BASF spol. s r.o. může 
získat informace, zda jsou jeho osobní údaje 
zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah 
údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly 
tyto údaje případně zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nesprávných 
údajů, případně doplnění neúplných údajů, 

-  právo na výmaz údajů v případě, že zanikne 
účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, 

-  právo na omezení zpracování osobních údajů, 
-  právo na přenositelnost údajů, dle kterého 

může získat osobní údaje, které se jej týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, 
a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování osob-
ních údajů, případně proti profilování,

-  právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv soutěžícího, které mu 
plynou z platných právních předpisů o ochraně 
osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně odvolat svůj souhlas 
se zpracováváním osobních údajů, a to zprá-
vou zaslanou na adresu společnosti BASF 
spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. 
Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila po-
věřence pro ochranu osobních údajů, které-
ho je taktéž možné kontaktovat na adrese: 
alexandra.haug@basf.com či lze kontakto-
vat lokálního koordinátora ochrany údajů na  
adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF 
nebo na www.agro.basf.cz 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.

Pravidla akce „Priaxor® + Flexity® - 
komplexní řešení pro čistý start sezóny“ 
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Nebojí se výzev 
pro současné 
zemědělství
Série tradičních konferencí přivedla v lednu stovky pěstitelů hned 
na několik míst v rámci České republiky, aby se před začátkem 
jarní sezóny seznámili s novinkami, které pro ně připravili pracovníci 
společnosti BASF. Pěstitelské úspěchy na polích tak v letošním roce 
podpoří nový fungicid Flexity®, pro nějž mohou základ dobrého 
zdravotního stavu rostlin vytvořit populární mořidla Systiva® a nové 
Kinto® Plus. Na klasové choroby nastoupí fungicidní balíček Alterno® 
+ Curbatur®. 

Výrazněji BASF vstupuje také do segmentu inhibitorů v oblasti 
dusíkaté výživy rostlin, a to přípravky řady Limus® a Vizura®, které 
se z důvodu nového přístupu k udržitelnosti stanou významnou 
položkou využívanou v zemědělství.

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto archiv BASF

Konference jsou vždy příjemným setkáním 
na začátku roku, nejen možností výměny 
předjarních zkušeností mezi pěstiteli, ale 
též tradičně výborně vytvořeným zázemím 
těchto akcí, které nechybělo ani letos. Jak 
je zvykem, na konferencích nevystupují 
pouze pracovníci BASF, ale též odborníci 
z jiných, především výzkumných institucí, 
aby se účastníci mohli seznámit s aktuálním 
stavem plodin nebo s trendy jejich vývoje 
a mohli tak přizpůsobit nabídku BASF pro 
další úspěšnou kultivaci porostů.

Padlí v popředí
Úvodní přednáška letošních konferencí 
v podání paní Ing. Mileny Bernardové ze 
Zkušební stanice Kluky, s.r.o. se týkala pře-
hledu vývoje obilnin vzhledem k napadení 
chorobami v uplynulém roce. V úvodu pre-
zentace promítnutá křivka průměrných tep-

lot a srážek za rok 2019 ukázala, že pouze 
měsíc květen se dostal pod průměr teplot 
a nad průměr srážek. Jinak byl rok teplotně 
nad průměrem +2,1 °C a celkově chybělo 
do průměru asi 35 mm srážek, u nichž je 
však větším problémem jejich nerovnoměrné 
rozložení, což lokálně, často velmi výrazně, 
ovlivnilo porosty.

Celkově však suché počasí nepřálo výskytu 
chorob, resp. bránilo jejich rozvoji. Přesto 
u sledovaných porostů pšenice ozimé bylo 
zjištěno až 98% napadení fuzárii na patách 
stébel, a to zejména u časně setých pše-
nic po kukuřici. Problémem posledních let 
začíná být napadení padlím v pozdějších 
růstových fázích, přičemž jedním z důvo-
dů může být podle Ing. Bernardové větrné 
počasí, kterým se jara posledních ročníků 
vyznačují, a to může přispívat k jeho šíření. 
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Klasové choroby loni zastavil horký a su-
chý červen, jinak by pravděpodobně došlo 
k větším škodám, neboť na začátku kvetení 
obilnin spadlo více než 10 mm srážek, což 
je obvyklá podmínka pozdějšího rozvoje 
těchto chorob.

V případě ozimého ječmene překvapila až 
1/3 vzorků napadená pravým stéblolamem, 
v důsledku suchého jara se však ani toto na-
padení obecněji neprojevilo. Na ječmenech 
se častěji objevovaly nespecifické skvrnitosti 
způsobené intenzivním slunečním svitem 
a např. vysokými rozdíly teplot dne a noci.

V současnosti jsou díky mírné zimě poros-
ty pšenic velmi pěkné a pravděpodobně 
zdravé. Časně seté ozimé ječmeny často 
přerůstají, některé se již na podzim dostaly 
do fáze počátku sloupkování a asi u 10 % se 

už v říjnu objevilo padlí. Pro další úspěšný 
vývoj bude důležité, aby nepřišly pozdější 
holomrazy nebo dlohotrvající sněhová po-
krývka. Každopádně bude potřeba počítat 
s dřívějším nástupem fungicidního ošetření.

Na tento velmi zajímavý a aktuální úvod 
paní Ing. Bernardové navázali pánové Šá-
cha a Svatoň ze společnosti BASF před-
stavením novinky ze sortimentu fungicidů, 
přípravku Flexity®. Tento fungicid s účinnou 
látkou metrafenon bude výborným specia-
listou na výše zmiňované padlí travní s ved-
lejší účinností na choroby pat stébel, a tedy 
s velmi širokým oknem pro použití v pšenici, 
ječmeni a ovsu. Síla Flexity® přitom spočívá 
v tom, že působí na všechna vývojová stádia 
padlí a stéblolamu preventivně i kurativně, 
přičemž v pokusech dosahoval účinnosti 
proti padlí až 93,7 % v pšenici a 82,5 % 

v ječmeni. Mechanismus působení příprav-
ku je systemický a episystemický, což zna-
mená, že se rozšiřuje i výparem z jedné rost-
liny na druhou a zasahuje tak celý porost. 

Flexity® má výhodu v širokém aplikačním 
okně od začátku sloupkování až do začát-
ku metání, přičemž jej lze aplikovat v sólo 
dávce 0,5 l/ha nebo i v kombinaci s příprav-
kem Priaxor®. Předností je dále, že k účinné 
látce není rezistence a přípravek je též bez 
omezení aplikace.

Výše zmíněný fungicid Priaxor®, obsahují-
cí mimo jiné ú. l. Xemium®, se stává stále 
oblíbenějším přípravkem do obilnin, když 
předloni s ním bylo ošetřeno 35 tis. ha 
a loni již 75 tis. ha. Je výbornou alternativou 
na hlavní choroby pšenice, ječmene, žita, 
tritikale a v pokusech přináší prokazatelné 
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navýšení výnosu za velmi rozumnou cenu. 
Je též bez omezení pro aplikaci a při použití 
v tank-mixech s dalšími fungicidy BASF si 
lze rozšířit spektrum působení na choroby. 
Priaxor®bude náhradou za postupně omezo-
vané přípravky na bázi azolových fungicidů.

Další zajímavostí v portfoliu BASF bude le-
tos balíček na klasové choroby Alterno® + 
Curbatur® 0,5 l + 0,5 l. V něm se spojí dvě 
nejlepší účinné látky na klasové choroby 
metkonazol a prothiokonazol, jejichž kom-
binace v pokusech vykázala minimalizaci 
napadení klasovými fuzárii až na 1,8 %, 
tedy nejníže ze všech variant sledovaných 
v kroměřížském výzkumném ústavu. Kom-
binace vykazovala skvělé výsledky i v účin-
nosti na braničnatky a rzi. V době, kdy se 
klade důraz i na kvalitu sklizeného zrna, 
bude balíček Alterno® + Curbatur®, kromě 

dalších osvědčených přípravků, jistě také 
žádanou položkou ze sortimentu BASF pro 
pšenici a ječmen.

Moření jako prevence
Na ošetření proti chorobám obilnin nava-
zuje, či spíše mu předchází, problematika 
fungicidního moření osiv, jejíž řešení poslu-
chačům představil Ing. Jan Truneček. Ten 
uvedl novinku v sortimentu mořidel, kterou 
se stává Kinto® Plus. To navazuje jako mo-
řidlo nové generace na neméně úspěšné 
Kinto® Duo. Kinto® Plus se však skládá ze 
tří účinných látek – tritikonazol, fludioxonil 
a Xemium®, které se doplňují unikátním sy-
nergickým efektem. Toto mořidlo určené pro 
osiva pšenice, ječmene, žita, tritikale a ovsa 
má široké spektrum účinku včetně účinnosti 
proti snětím, efektivně chrání kořeny proti 
fuzariózám a dalším chorobám a pozorován 

je i pozitivní efekt zmnožení kořenové hmoty, 
což zejména zajišťují fyziologické efekty ú.l. 
Xemium®.

Díky moření přípravkem Kinto® Plus tak 
porosty ihned po vzejití vykazují zvýšenou 
vitalitu a odolnost stresům ze sucha a tep-
la. Zlepšuje se rozvoj kořenů a tím čerpání 
vody z půdy, zvyšuje se výnos. Důležitou 
vlastností, na níž je u BASF kladen největší 
důraz, je bezpečnost obsluhy při moření. 
Zde byla zdokonalena formulace přípravku, 
který perfektně přilne k osivu, nedochází 
téměř ke ztrátám otěrem a tím je na minimum 
omezena i prašnost. Sytost zabarvení taktéž 
umožňuje vizuální kontrolu kvality namoření.

Nelze se nezmínit o úspěchu mořidla Systi-
va®, které změnilo a stále mění technologii 
pěstování obilnin. Tento širokospektrální pří-
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pravek v pokusech sladoven Soufflet zajistil 
nárůst výnosů ječmene o 5,1 %, přičemž 
toto navýšení kolem 5 % je zaznamenáváno 
trvale od roku 2016. Co je důležité u sladov-
nických ječmenů, je zjištění zvýšení podílu 
přepadu nad sítem o 2 %, což dále zlepšuje 
zpeněžení sladovnických ječmenů. Už jste 
si zkusili nahradit první fungicidní ošetření 
obilnin jejich správným namořením příprav-
kem Systiva®? Ano, toto je další pozitivní 
efekt. Úspora jednoho přípravku, aniž by 
byl narušen vitální a časný start růstu obil-
niny, tolik důležitý při dnešních klimatických 
poměrech.

Hnojení bez inhibitorů? Brzy už ne
Druhá polovina konference přesunula po-
zornost k výživě rostlin. V té, jak řekl ve své 
úvodní prezentaci Ing. Vlastimil Minka ze 
ZNZ Pelhřimov s.r.o., se bude do budouc-

na projevovat zpřísněná legislativa a různá 
omezení vzhledem ke zvyšujícím se poža-
davkům na udržitelnost a ochranu krajiny. 
Což však může vést nejen k určitým zvý-
šeným nárokům na agronomickou práci, 
ale částečně i k efektivnějšímu využití du-
síkatých hnojiv, a to může částečně vést 
i k vyšším ziskům.

Problémem zejména tekutých hnojiv, ať už 
minerálních nebo organických, je především 
jejich nestabilita a ztráty dusíku. Využitel-
nost dusíku z minerálních hnojiv je jen 30 
až 70 %, u kejdy kolem 50 až 70 % a u di-
gestátu 50 až 60 %. Konkrétně u nitrátové 
formy dusíku jsou největší ztráty vyplavením 
až 20 % a denitrifikací 5 až 35 %, kdy spo-
luúčinkuje hlavně sucho. U amonné formy 
dochází k největším ztrátám vytěkáním až 
25 % a znehybněním až 40 %. To znamená 

zátěž nejen pro životní prostředí, ale přede-
vším pro peněženku pěstitele.

Proto nastupují inhibitory nitrifikace a inhi-
bitory ureázy jako intenzifikační faktory za-
braňující degradaci dusíkatých hnojiv, úniku 
jejich složek do prostředí a zároveň zvýšení 
účinnosti hnojiv, což v podstatě znamená 
vyšší intenzitu hnojení při stejné dávce, kte-
rá bude legislativně stále více omezována. 
Např. hnojení v období od 1. 10. do 14. 11. 
bude možné pouze s inhibitorem nitrifikace.

Řešení?
V dalším příspěvku proto Ing. Antonín Do-
stál z BASF představil důležité přípravky 
Limus®a Vizura®, kterými se tento výrobce 
obloukem vrací ke své historii, neboť na za-
čátku minulého století stál u zrodu minerál-
ních hnojiv.
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Limus® CL a nový Limus® Clear jsou inhi-
bitory ureázy, které optimalizují využití ka-
palných močovinových hnojiv. Řada Limus 
je specifická tím, že obsahuje nejen účin-
nou látku NBPT jako konkurence, ale navíc 
i vlastní ú.l. NPPT, jejichž kombinace zvyšuje 
účinnost přípravku až o 40 % oproti samot-
nému NBPT. Základní dávka je stanovena 
na 0,1 l na 100 l hnojiva. Je však třeba dávku 
přepočítávat podle obsahu močovinového 
N. Inhibitor Limus® v průměru zamezí z 50 % 
ztrátám dusíku, zvyšuje také příjem N kořeny 
rostlin, čímž se zlepšuje jejich vitalita. Přírůs-
tek výnosu u řepky dosahoval +7,1 % proti 
kontrole hnojené bez inhibitoru. Zpomaluje 
se též únik amoniaku do ovzduší.

Pro tekutá organická hnojiva je určen nový 
přípravek Vizura®, což je inhibitor nitrifikace 
s ú.l. DMPP. Přípravek zpomaluje přeměnu 

amonného dusíku na dusičnany, a to při 5 
°C až o 14 týdnů a při 20 °C o 4 až 6 týd-
nů. Tím pádem je rostlinám k dispozici déle 
a zamezuje se také jeho vymývání. V po-
kusech byly zaznamenány vyšší obsahy 
bílkovin u pšenice o 2,3 % a např. výnos 
silážní kukuřice se zvýšil o 7 %. Důležitý je 
také příznivý vliv na životní prostředí, kdy 
použitím inhibitoru Vizura® dochází ke sní-
žení emisí oxidu dusného až o 45 % a k ra-
zantnímu zamezení vymývání do podloží. 
Dávka přípravku je doporučena na 1 až 3 
l/ha podle způsobu aplikace a období ap-
likace hnojiva. 

Velmi důležitým, takřka klíčovým, je správ-
né zamíchání přípravku do organického 
hnojiva. Proto výrobce BASF zajišťuje též 
dodávku speciálního aplikátoru pro kejdo-
vače, aby bylo zajištěno dokonalé využití 

účinků přípravku Vizura®. Připravuje se též 
zvýhodněné dodání aplikátoru pro pěstitele, 
kteří odeberou určité minimální množství 
nového přípravku.

Nové hybridy řepky
Unikátní sortiment osiv se jistě a nesmaza-
telně zapisuje do myslí pěstitelů ve spojení 
s firmou BASF. Jak řekl Ing. Roman Sýkora 
při představení letošních novinek, konku-
renční výhodou je zde spojení šlechtění osiv 
přímo v neoddělitelné linii s vlastním vývo-
jem mořidel (novinkou je Integral® Pro – první 
biofungicidní mořidlo) a systému ochrany 
porostů proti chorobám a plevelům, čímž 
lze docílit mnohem vyšší integrace, a tím 
i výnosů.

Představeny byly nové hybridy řepky řady 
InVigor, jež si nacházejí stále větší oblibu 
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v našem zemědělství. Z nich je jako nejza-
jímavější hodnocen hybrid InV1170, který 
i v období suchého počasí překonává o více 
než 10 % výnosu průměr kontrolních odrůd. 
Jde o středně raný materiál s velmi dobrým 
hodnocením zdravotního stavu, zejména je 
vynikající v odolnosti verticiliu. Portfolio je 
doplněno o ARMANI a DAZZLER, tolerantní 
odrůdy vůči viru žloutenky vodnice TuYV, 
která je v posledních letech na vzestupu. 
Za zmínku stojí také již vyzkoušený hybrid 
InV1165, který je velmi výkonný a flexibilní 
pro naše pěstitelské podmínky.

Osiva řady InVigor jsou dostupná též ve va-
riantě CL, jedná se o InV 1166CL a InV 
1266CL. Clearfield® je pokrokový systém 
ochrany proti plevelům za použití herbici-
du Cleravis®. Tento systém pěstování řepky 
z vývoje BASF si získává oblibu na stále 

větších plochách, neboť jako jeden z mála je 
schopen řešit výdrol řepky, ale hlavně nové 
odolné plevele, jako jsou úhorníky a další, 
které si díky změnám v počasí razí cestu 
na stále více polí. Jak bylo uvedeno, systém 
Clearfield® je navíc ekonomicky výhodný 
a z hlediska řízení prací v podniku mnohem 
jednodušší.

Mimo jiné, ve spojitosti s tématem odol-
ných plevelů bylo na konferenci prezento-
váno nové doporučení minoritního využití 
přípravku Stomp®Aqua při výskytu prliny 
rolní a dalších důležitých plevelů v dávce 
1 l/ha (v preemergentní aplikaci, v post-
emergentní aplikaci 2 l/ha v době, kdy má 
řepka plně vyvinutý 6. list), což je důležitá 
pomoc proti pleveli, který se šíří již téměř 
do všech krajů naší vlasti. Přípravek Stom-
p®Aqua se v novém doporučení kombinuje 

v preemergentní aplikaci s Nimbus® Gold, 
který je možné v tomto případě snížit z do-
poručované dávky 2,25 l/ha na 1,75 l/ha. 
Tato kombinace byla několikrát testována 
na pokusných stanicích i v praxi a dosáhla 
vynikajících výsledků.

Letošní konference ukázaly, že společnost 
BASF chce a umí reagovat na výzvy sou-
časnosti. Že se nebojí nově prosazovaných 
přístupů k udržitelnému zemědělství, které 
ve své pragmatické podobě plně podporuje 
i programem rozvoje hmyzích opylovačů, 
který má ve svém vývojovém portfoliu. Chce 
garantovat pěstitelům, kteří vsadí na spolu-
práci s BASF, aby i nadále měli neustálý pří-
stup k možnostem vedení porostů směrem 
k vysokým výnosům a ekonomické prosperi-
tě plně v souladu s požadavky na udržitelné 
hospodaření.
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Úvodní komentář I.
Požadavky na vysokou a kvalitní produkci 
potravin, ale i každoroční výkyvy počasí 
a rostoucí vláhová nejistota. Tomu všemu 
jsou každoročně vystaveni čeští farmá-
ři. V důsledku mediálně podporovaného 
společenského tlaku často čelí i kritice 
za negativní vliv na druhovou rozmani-
tost, půdní erozi nebo znečištění vodních 
zdrojů. V praxi se navíc potýkají s řadou 
stále vzrůstajících produkčních omeze-
ní. Například ochranné aplikační vzdále-
nosti dnes postihují již většinu přípravků 
na ochranu rostlin.

Řada pozemků však zároveň vykazuje 
i produkčně slabší místa, která vyžadují 
dočasně nebo trvale jiný způsob využití. 
Jednou z možností, jak zhodnotit části 
pozemků, kde se nevyplácí nebo nelze 
investovat do intenzivní produkce, je zři-
zování dočasných nebo trvalých mimo-
produkčních porostů.

V České republice již řadu let podporujeme 
využití hendikepovaných částí pozemků pro 
zvýšení biodiverzity v krajině. Vhodné jsou 
produkčně neefektivní místa, ale i okraje 
polí limitované ochrannými vzdálenostmi. 
Mimoprodukční porosty přinášejí při jejich 
správné volbě, založení a údržbě řadu be-
nefitů, jako například podporu opylovačů, 
polní zvěře a ptactva, zlepšení půdní struk-
tury a obsahu živin nebo rozčlenění velkých 
půdních celků. Na řadu konkrétních opatření 
lze pak čerpat i finanční podporu státu. 

 
Ing. Daniel Nerad, Ph.D.,  
Projekt podpory biodiverzity, BASF

V posledních letech se stále více mluví 
o poklesu biodiverzity v zemědělské kraji-
ně, když se podíváte do pšenice, do řepky, 
která je odkvetlá, tak zjistíte, že tam není 
skoro žádný hmyz. Důvod je ten, že tam 
nemají žádnou potravu, protože jak řepka 
odkvete, není tam nektar a pyl. Alternativou 
jsou různé nektarodárné pásy nebo biopásy, 
které se v posledních letech začínají stále 
více uplatňovat. 

Ing. Kamil Holý, Ph.D.,  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha

Cesta k rovnováze. 
Produkční zemědělství, 
ochrana zdrojů a biodiverzity
Vážení čtenáři, na konferencích BASF 2020 jste měli možnost shlédnout 
dokument „Cesta k rovnováze. Produkční zemědělství, ochrana zdrojů 
a biodiverzity“. V následující reportáži bychom se s vámi chtěli zpětně podělit 
o jeho chronologické sdělení formou textů a fotografií.

Za kolektiv autorů: Daniel Nerad, Ph.D., BASF, producent: BASF spol. s r.o. 2019;  
kamera, režie a postprodukce: Přemysl Šiffel - ART Publishing
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Biopásy umožňují jednak optimálně využít 
daný pozemek, ale navíc, pokud jimi rozčle-
níme rozsáhlé polní celky, tak tím významně 
propojí krajinu pro živočichy. 

Ing. Anna Talašová, Ph.D., 
Česká zemědělská univerzita v Praze

Úvodní komentář II.
V rámci projektu podpory biodiverzity pro-
vádí společnost BASF sledování opylovačů 
a užitečných organizmů na řadě demon-
stračních nektarodárných porostů. Za tímto 
účelem probíhá úzká spolupráce zejména 
s farmou pana Václava Velety v Lukavci. 
Mimoprodukční porosty se v posledních 
letech stávají součástí hospodaření i řady 
dalších farem v České republice.

Jsme malá rodinná farma, zabýváme se 
rostlinnou výrobou, to je pěstováním řepky, 
brambor, ozimé pšenice, ječmene, máku. 
Díky spolupráci s BASF se nám naskytla 
příležitost pracovat na využití nevhodných 
pozemků pro klasickou rostlinnou výrobu. 

Václav Veleta, soukromý zemědělec, 
Lukavec u Pacova

Nacházíme se na části pozemku, který 
v minulosti nebylo možné využít. Po dohodě 
jsme tento pozemek oseli jetelotravní směsí, 
bylo to v roce 2017 a nyní je tento pozemek 
plně využitelný.

Příklad řešení zamokřeného, těžko ob-
dělávatelného okraje pozemku speciální 
jetelotravní směskou (EFA – „ochranný 
pás“). Alternativa rovněž pro tzv. „vege-
tační pás“ na svažité půdě u povrchové 
vody.

Základem takovéhoto porostu (ochranného 
nebo „vegetačního“ pásu) by měly být trávy, 
které potlačují konkurenční plevele, bobovité 
rostliny, které jsou živnou rostlinou různých 
housenek, motýlů a poskytují nektar a pyl, 
a především různé druhy bylin, aby vlast-
ně ta víceletá směs byla jako taková louka, 
která je ideálním stavem, kterého bychom 
chtěli docílit. 

Ing. Kamil Holý, Ph.D.  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha

Nacházíme se u dalšího pozemku, tady je 
situace opačná, je zde nedostatek vláhy 
díky lehké půdě a stromům na okraji lesa, 
tudíž jsme volili založení pásu s nektaro-
dárnými rostlinami. Je zde patrný i vliv těch 
stromů, kde je nedostatek vláhy, ten porost 
je daleko slabší. 

Václav Veleta, soukromý zemědělec, 
Lukavec u Pacova

Demonstrační blok mimoprodukčních porostů na farmě v Lukavci
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Příklad řešení výsušného okraje pozem-
ku víceletou nektarodárnou směskou 
(AEKO – „Nektarodárné biopásy“)

Nektarodárné biopásy jsou pro nás velice 
důležitým krajinným prvkem. Je to jedno-
duchý a krásný způsob, jak vyčlenit část 
pozemku k tomu, abychom je věnovali biodi-
verzitě, pestrosti krajiny a přírodě. Zeměděl-
ství by se mělo měnit i z hlediska veřejného 
mínění, měli bychom jít vstříc a v ideálním 
případě nejsou nektarodárné biopásy jenom 
pastvou pro včely, ale také pro oči. 

Mgr. Erich Vodňanský, BSc.  
Statek Vodňanský s.r.o., Blíževedly

Hospodařím na rodinné farmě v obci Něm-
čice, nektarodárnou směs využívám v rámci 
„greeningu“ jako ochranný pás kolem vod-
ních toků. „Pozitiva vidím nejenom jako zdroj 
nektaru a pylu pro včely, ale také jako zdroj 
potravy zajícům, srnkám a koroptvím, které 
nedělají další následné škody v kulturním 
porostu. 

Václav Pavlíček,  
soukromý zemědělec, Němčice

Příklad řešení okraje pozemku podél 
vodního útvaru (EFA – „Ochranný pás“).

Pro různé varianty (nektarodárných biopásů 
nebo ochranných pásů) můžeme využívat 
jednoleté nebo víceleté druhy bylin anebo 
kulturních plodin, v prvním roce je ideální 
začít svazenkou a hořčicí, které jsou takový 
základ a doplňovat to různými druhy podle 
uvážení a konkrétních podmínek. Jestli tyto 
biopásy mají význam a jejich složení je kva-
litní, se pozná velice jednoduše, stačí se 
podívat do porostů; pokud jsou tam včely, 
čmeláci, motýli a další hmyz, tak to má vý-
znam a má smysl v tom pokračovat. 
Ing. Kamil Holý, Ph.D. Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, Praha

Biopásy děláme od roku 2005. Děláme hlav-
ně krmné biopásy, abychom rozdělili velké 
půdní bloky, a hlavně kvůli zvěři. Zvýšil se 
nám tady výskyt zajíců i bažantů a hodně to 
prospívá, jak pozorujeme, když ptáci se stě-
hují při různých přeletech; na podzim a zjara 
je to „obsypaný“. Hlavně se je snažíme dě-
lat podle vod, jak kvůli chemické ochraně, 
kvůli tomu, když se tady náhodně rozvodní 
potoky, protože jsou všechny zanesené. Má 
to jisté nevýhody, např. lidi si myslí, že jsou 
to stezky pro ně. Hlavně pejskaři, vyrazí, 
šlapou vám v tom, přijde kontrola, ta vám 
vynadá, ale jinak to všem doporučuju. 

Miroslav Sochor,  
soukromý zemědělec, Studeněves

Příklady řešení různých okrajů pozemků (komunikace, intravilány) víceletou nektarodárnou směskou  
(AEKO – „Nektarodárné biopásy“)
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Krmý biopás je určen primárně pro zvěř, ale 
pokud se vhodně oseje dalšími rostlinami, 
dá se využít i pro opylovače a pro hmyz. 
Ideální základ je svazenka, kde se nepěstuje 
tolik řepky, může se využít hořčice anebo 
lnička. Ty ostatní rostliny začnou vegetovat 
později, až se poseká obilí, začne to být kryt 
pro zvěř a ptáci a další zvířata tam budou 
mít potravu v podobě dozrálého obilí, krmné 
kapusty a podobně.

Ing. Kamil Holý, Ph.D.  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha

Mimoprodukční porosty jsou u nás podpo-
rovány v rámci dvou kategorií plateb. První 
je „greening“, což jsou jednoleté závazky 
s poměrně volnými pravidly i co se týče 
skladby osiva, což snáze umožňuje vytvořit 
řešení na míru konkrétnímu pozemku. Uvedu 
příklad, jiná skladba rostlinných druhů bude 
prosperovat na výhřevné, jiná na podmá-
čené souvrati. Druhou kategorií plateb jsou 
„agroenvironmentálně-klimatická opatření“ 
neboli AEKO, což jsou závazky pětileté, tato 
opatření jsou více zacílená, proto jsou v nich 
pravidla méně volná, ale platby jsou také 
mnohem vyšší.
Ing. Anna Talašová, Ph.D.  
Česká zemědělská univerzita v Praze

Nektarodárnými biopásy vnášíme do krajiny 
to, co v té krajině bohužel chybí. Co z ní zmi-
zelo. To co před dávnými desetiletími bylo 
normální. Ta hezká, pestrá krajina. Zároveň 
to má nesmírnou ekologicky pozitivní funkci. 
Je to zdrojem potravy pro hmyz, je to zdro-
jem potravy pro ptáky, oživuje to přírodu.

MVDr. Miroslav Vodňanský, Ph.D.  
Statek Vodňanský s.r.o., Blíževedly

Příklad členění větších půdních celků jednoletou směskou (AEKO – „Krmné biopásy“).

Souhrn:
 � farmáři čelí požadavku vysoké 
a kvalitní produkce, dosažení 
se čím dál častěji dostává 
do rozporu s přibývajícími 
omezeními a kritikou 
společnosti

 � některá omezení jsou logická 
a potřebná, některá jsou 
spíše důsledkem vyhroceného 
mediálního tlaku

 � ochranné aplikační 
vzdálenosti postihují již většinu 
přípravků na ochranu rostlin, 
v lepším případě se handicap 
týká produkčně neefektivních 
částí honů

 � řešením mohou být 
například dočasné či trvalé 
„mimoprodukční“ porosty 
s řadou potenciálních benefitů 

 � na řadu konkrétních opatření lze 
čerpat státní podporu

 � dokument přibližuje názory 
odborníků a praktické příklady 
možných řešení z několika 
farem

Poznámka: U některých pojmů využitých 
v dokumentu lze v budoucnu předpoklá-
dat jejich trvalou změnu v rámci nových 
pravidel SZP. Pro aktuální definice a pod-
mínky veškerých opatření SZP doporu-
čujeme vždy vycházet z aktuálního znění 
nařízení vlády. 

Za vznik dokumentu děkujeme všem 
účinkujícím a spolupracovníkům!
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Flexity®

Odfoukne starosti s padlím
  Specialista na padlí travní s účinkem 

proti stéblolamu
  Spolehlivý preventivní i kurativní účinek
 Bez aplikačních omezení

www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Respektujte varovné
věty a symboly uvedené v označení.


