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Vážení čtenáři, milí zákazníci,
vzhledem k aktuální situaci Vás chceme 
ujistit, že společnost BASF a její obchodní 
zástupce ve Vašem regionu stále fungují 
a můžete se na nás kdykoliv obrátit. Ko-
munikujeme telefonem i mailem a pokud 
máte zájem o návštěvu, náš obchodní 
zástupce k Vám rád přijede a poskytne 
konzultaci. Sice s rouškou a bez podání 
ruky, ale jinak může návštěva proběhnout 
zcela normálně.

Pro jarní sezónu máme zajištěn dostatek 
přípravků, a to přímo v České republice. 
Problém by mohl nastat, pokud by se si-
tuace dále zhoršovala a začala selhávat 
přeprava přípravků. Proto pokud se na Vás 
obrátí distributoři s návrhem objednat si větší 
množství přípravků, zvažte jejich nabídku. 
Nemusí jít o snahu prodat za každou cenu, 
ale snahu předejít možným problémům. 
Čelíme situaci, kterou nikdo z nás nezažil.

Ve stávající situaci se snažíme jako společ-
nost pomáhat i jinak. V době nedostatku 
základních dezinfekčních prostředků jsme 
se rozhodli použít část surovin, určených pro 
výrobu našich přípravků, pro výrobu dezin-
fekce na ruce pro zdravotní personál v ne-
mocnicích. Věříme, že tak podpoříme boj 
s epidemií tam, kde je to nejvíce zapotřebí. 

I v těchto časech jsme s Vámi. BASF
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xarvio FIELD MANAGER je nyní v sezóně 2020 
pro všechny zemědělce zdarma
xarvio Digital Farming Solutions a tým BASF

e-mail: 
czechrepublic@xarvio.info

telefon: 800 880 930

Držme pohromadě 
v těchto těžkých časech

Vážení čtenáři, všichni 
nyní čelíme obtížnému 
období. Zemědělství 
je však jednou z těch 
oblastí, kterou nelze 
přerušit, protože Vaše 
práce v rostlinné výrobě 
a tím i v potravinářské 
výrobě je zásadní. 

V minulém vydání časopisu Agrotip jsme 
Vás informovali o funkcích aplikace xarvio 
FIELD MANAGER a poskytli jsme Vám 
slevový kupón. Ale rozhodli jsme se, že 
půjdeme ještě dál. A proto, abychom Vás 
podpořili v lepší a efektivnější správě Va-
šich polí a rizik na nich, jsme se rozhod-
li, že náš digitální nástroj pro produkci 
plodin xarvio FIELD MANAGER, bude 
v sezóně 2020 zcela zdarma. Pomocí 
webového prohlížeče nebo mobilního 
telefonu/ tabletu tak můžete nadále sle-
dovat fáze růstu a rizika specifická pro 
Vaše pole.

Možnost propojení
Máte poradce, agronoma nebo souseda, 
se kterým si chcete vyměňovat informace 
o situaci na Vašich polích? V tomto případě 
můžete svým spolupracovníkům během ně-
kolika sekund udělit přístup do xarvio FIELD 
MANAGER a tak stav polí sdílet. 

Takto Vám pomáháme spolupracovat 
s ostatními a zároveň být v kontaktu s dě-
ním na poli.

Stálý přístup k zákaznické podpoře 
Máte na nás další dotazy? Náš agronomický 
tým zákaznických služeb je plně připraven 
Vám pomoci při instalaci xarvio FIELD MA-
NAGER a s nastavením vašeho podniku.

Digitalizace  xarvio™ Digital Farming Solutions

Rádi Vás podpoříme i v sezóně 2020 - Váš tým 
xarvio Digital Farming Solutions a tým BASF.

LOCATION
Česká republika

Crop manažer Obiloviny & Kukuřice Česká republika a Slovensko

COMPANY
BASF spol. s.r.o.

WORKING AREA
Agro / marketing

CONTRACT TYPE
Plný pracovní úvazek

REFERENCE CODE
AP - 042020

BENEFITY:

  Práce pro mezinárodní společnost ve vysoce 
motivačním prostředí

  Rozvoj profesionálních a osobních dovedností 

  Zajímavá kariérní příležitost v přední R&D společnosti 
na trhu

  Balíček zaměstnaneckých benefi tů

V případě zájmu o tuto pracovní pozici, prosím 
zašlete Váš životopis v českém a anglickém jazyce 
na email: jirina.slanska@basf.com

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

  Zodpovědnost za operativní a strategický marketing 
zemědělských řešení v obilninách a kukuřici v České 
republice a na Slovensku (např. spolupráce s médii, 
příprava inzerce a on-line aktivit vč. sociálních sítí) 

  Zodpovědnost za uvedení nové účinné látky Revysol 
na trh vč. pozicionování nových produktů, plánování 
kompletního komunikačního plánu pro rok 2020 a 2021 
a jeho vedení

  Správa portfolia prémiových produktů na ochranu 
rostlin, služeb a spoluvytváření strategie pro hybridní 
osivo pšenice

  Tvorba plánu rozvoje portfolia v České republice 
a na Slovensku, vytváření návrhů marketingových 
kampaní a jejich realizace

  Aktivní účast v sub-regionální evropské komunitě 
BASF, příprava lokálních setkání a implementace 
evropské marketingové strategie pro lokální potřeby

  Příprava konferencí při uvádění nových produktů 
na trh a pravidelných polních a jiných akcí za účelem 
komunikace s klíčovými zákazníky a kolegy

CO OČEKÁVÁME MY:

  VŠ vzdělání - marketing, obchod, průmysl / zemědělství, 
ochrana rostlin nebo ekonomie

  Minimálně 2 roky zkušeností v marketingu, ideálně 
v produktovém managementu

  Zkušenosti s vytvářením marketingových kampaní, 
strategií a plánů

  Silné analytické dovednosti a zkušenosti s projektovým 
řízením

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Zkušenosti z obchodu v zemědělském oboru jsou 
výhodou

  Pokročilá znalost MS Offi ce 

  Plynulá znalost anglického jazyka
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Priaxor® EC - nejlevnější 
„luxus“ od BASF
Fungicidní ochrana obilnin se v současné době pomalu ale jistě mění 
a jednoduše řečeno bude jiná. V následujících letech budou změny ještě 
markantnější, některé účinné látky postupně skončí, ale na druhou stranu 
některé zásadní přibudou.

Ing. Ondřej Klap, BASF

Pomyslnou „první vlaštovkou“ bude v roce 
2021 zavedení naprosto revoluční nové fun-
gicidní látky Revysol®, která vyniká svou 
špičkovou biologickou účinností a zároveň 
splňuje nejpřísnější legislativní požadavky. 
Nicméně tématem tohoto článku není tato 
nová účinná látka, ale ohlédnutí za velmi 
úspěšnou loňskou sezónou naší „vlajkové 
lodi“ v podobě moderního fungicidu do obil-
nin Priaxor® EC.

Společnost BASF každoročně investuje 
nemalé finanční částky do výzkumu a vý-
voje nových účinných látek, šlechtění rostlin 
a dalších významných aktivit. A právě jed-
ním z výsledků těchto investic bylo před 
několika lety objevení nové účinné látky 
fluxapyroxad (Xemium®) patřící do již 3. 
generace karboxamidů (SDHI). Tato moderní 
účinná látka je v současnosti dle výsledků 
a zkušeností jednou z nejlépe hodnocených 
SDHI látek. V České republice je velmi dob-
ře známa a její vynikající účinnost široce 
prověřena například u fungicidního mořidla 
Systiva®. Od roku 2018 se čeští pěstitelé 
na účinnou látku Xemium® mohou spoleh-
nout rovněž i v klasickém foliárním fungicidu 
do obilnin pod obchodním názvem Priaxor® 
EC. Priaxor® EC společně s ú. l. Xemium® 

ještě navíc obsahuje masivní množství 
účinné látky pyraclostrobin. Velkou vý-
hodou těchto moderních látek, patřících 
každá do jiné chemické skupiny, je jejich 
vzájemné synergické působení s výraznou 
dlouhodobou účinností a pozitivním vlivem 
na fyziologii rostlin. Kvalitu obou účinných 
látek umocňuje formulace, která je klíčovým 
faktorem pro jejich efektivitu ve všech po-
větrnostních podmínkách. 

Zkušenost z praxe ze sezóny 
v roce 2019
V rámci mého regionu Vysočiny mají bohaté 
praktické zkušenosti s fungicidem Priaxor® 
EC například v zemědělském podniku Rol-
nická společnost Lesonice a.s. hospoda-
řící v okrese Třebíč. Priaxor® EC používají již 
druhým rokem pro fungicidní ochranu ozimé 
pšenice. V roce 2019 pěstovali celkem 1000 
ha ozimé pšenice a z toho 700 ha ošetřili 
fungicidem Priaxor® EC v dávce 1 l/ha pro 
komplexní ochranu v hlavním aplikačním 
termínu (T2). Zbylých 300 ha bylo ošetře-
no standardní technologii, která spočívá 
v aplikaci prvního fungicidu v termínu T1, 
následuje druhý fungicid v termínu T2–T3. 
A pro závěrečnou ochranu posledních lis-
tů a klasu ošetřili kompletně celou výměru 

Čeho si pěstitelé 
na fungicidu Priaxor® EC 
nejvíce cení:

 � široký záběr na choroby 
s výrazným kurativním účinkem

 � dlouhodobá účinnost 
s pozitivním vlivem na fyziologii 
rostlin

 � univerzální použití do všech 
obilnin

 � možnost aplikace v ochranném 
pásmu II. stupně povrchových 
a podzemních vod

 � díky kvalitní moderní formulaci 
je zajištěna stálost účinku 
i v horších povětrnostních 
podmínkách 

 � ošetření nadstandardní 
kvality, které vyniká velmi 
dobrou cenou, čímž se 
podstatně liší od srovnatelných 
konkurenčních fungicidů rovněž 
obsahujících SDHI účinné látky 
(viz tabulka č. 1)
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ozimé pšenice posledním fungicidem 
v termínu T4. Průměrný výnos na celé vý-
měře ozimé pšenice byl pěkných 7,7 t/ha.  
Ovšem výnos ozimé pšenice s techno-
logií Priaxor® EC byl dokonce 7,84 t/ha. 
A jaké je hodnocení ze strany agronoma 
Ing. Zbyňka Pokorného: 

„Na základě dobrých zkušeností z přede-
šlé sezóny jsme se rozhodli pro navýšení 
plochy ozimé pšenice ošetřené fungici-
dem Priaxor® EC, a to na 700 ha. Celkově 
jsme na této výměře dosáhli ještě vyššího 
výnosu než na zbylých 300 ha, přestože 
jsme je standardně ošetřili třemi fungici-
dy. Díky  tomu  jsme si významně snížili 
náklady na  fungicidní ochranu a navíc 
dosáhli vyššího výnosu. 

U fungicidu Priaxor® EC nás zaujalo, že 
obsahuje zajímavé moderní účinné látky, 
je za dobrou cenu, můžeme se na něj 
spolehnout, že budou porosty zdravé, 
a  to  i po dlouhou dobu, a navíc nemá 
žádné  významné  aplikační  omezení. 
Po loňských velmi dobrých zkušenostech 
počítám pro rok 2020 s ošetřením celé 
výměry ozimé pšenice.“

Tab. 1: Priaxor® EC je „nejlevnější luxus“
Zdroj: Ceník Agrofert 2019

Přípravek Účinná látka Firma
Dávka
(l/ha)

Cena
(Kč/l)

Cena
(Kč/ha)

Cenový 
rozdíl (%)

Priaxor® pyraclostrobin 150 g/l
fluxapyroxad 75 g/l

BASF 1,0 1 168 1 168 100 %

epoxiconazole 67g/l
boscalid 233g/l

Corteva 1,2 1 088 1 306 112 %

isopyrazam 62,5 g/l
cyprodinil 187,5 g/l

Adama 1,6 899 1 438 123 %

bixafen 50 g/l
prothioconazole 100 g/l
spiroxamine 250 g/l

Bayer 0,9 1 534 1 381 118 %

benzovindiflupyr 75 g/l
prothioconazole 150 g/l

Syngenta 0,8 1 780 1 424 122 %

isopyrazam 125 g/l
prothioconazole 150 g/l

Adama 0,8 1 957 1 566 134 %

bixafen 50 g/l
tebuconazole 166 g/l

Sumi Agro 1,2 1 155 1 386 119 %

bixafen 40 g/l
fluaxostrobin 50 g/l
prothioconazole 100g/l 

Bayer 1,25 1 317 1 646 141 %
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Ochrana listů a klasů  
- důležitá a nezbytná součást 
technologie pěstování obilnin
Jak již vyplývá z titulku, ochrana listů a klasů obilnin patří mezi základní a zcela 
nezbytné pilíře fungicidní ochrany obilnin. Úkolem tohoto ošetření je co nejdéle 
udržet zdravou listovou plochu a zároveň eliminovat výskyt tzv. klasových chorob, 
a tím zajistit nižší obsah škodlivých mykotoxinů ve sklizeném zrnu.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto archiv BASF a Martin Bašta

Každoročně se v porostech obilnin se-
tkáváme s vysokým výskytem houbových 
chorob, které mají v mnohých oblastech až 
epidemický charakter (především rzi a bra-
ničnatky, u náchylných odrůd i padlí travní). 
Aby byly zvolené chemické zásahy účinné, 
je třeba choroby správně určit, znát jejich 
biologii a podmínky, kdy epidemie vzniká 
a za jakých podmínek se mohou choroby 
v porostech šířit. Na základě těchto znalostí 
je nutno provést ochranu ve správný čas, 

tzn. na počátku rozvoje choroby. Pouze 
v případě, že se nám podaří tyto skutečnosti 
zvládnout, může být efekt účinnosti daného 
fungicidu vysoce pozitivní a náklady takto 
vložené přinesou několikanásobný zisk.

Ochrana listů
Nejznámější listovou chorobou obilnin u nás, 
i když zdaleka ne nejškodlivější, je padlí 
travní (Blumeria graminis, dříve Erysiphe 
graminis). Je dobře poznatelné podle zpr-

vu křídově bílých prášivých kupek mycelia 
a konidií na listech. Mycelium může přezi-
movat v pletivech ozimů nebo některých 
trav, na jaře se padlí za příznivých podmínek 
snadno šíří v porostech. Konidie mohou být 
větrem přeneseny na značnou vzdálenost. 
Za optimálních podmínek proběhne vývo-
jový cyklus padlí travního během 4–5 dnů. 
Pro větší rozvoj padlí jsou vhodné teploty 
v rozmezí mezi 12–25 °C s optimem 20 °C 
a dále dostatečná vzdušná vlhkost. K zajiš-
tění dostatečné vlhkosti v porostech často 
stačí výskyt rosy. Naopak dlouhodobé deště 
smývají vytvořené konidie a rozvoj i šíření 
choroby tlumí.

Forma patogena, která napadá pšenice, ne-
přechází na ječmeny a naopak. Padlí travní 
se vyskytuje v porostech obilnin každoroč-
ně, i když s různou intenzitou napadení. 
Jeho škodlivost je mnohdy přeceňována, 
u citlivých odrůd může ale napáchat velké 
škody. Uváděné ztráty na výnosech bý-
vají mezi 15–25 % u ječmenů a 10–20 % 
u pšenic. Větší rozvoj choroby je podporo-
ván jednostranným přehnojením dusíkem 
a sušším podnebím. Mezi ječmenem a pše-
nicí jsou rozdíly v době, kdy je napadení 
pro rostlinu nejvíce škodlivé. U ječmenů 
je třeba zabránit silnému rozvoji choroby 
v době odnožování a začátku sloupková-
ní (zpravidla BBCH 29–31), aby nedošlo 
k nadměrné redukci odnoží. Během sloupko-

Padlí travní
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vání se u ječmenů projevuje polní rezistence 
k padlí travnímu a šíření choroby se zasta-
vuje. U pšenic je třeba zabránit především 
silnějšímu napadení horních dvou listů, 
při dřívějším výskytu ošetřovat v případě 
silnějšího napadení (BBCH 31–37). Větší 
výskyt drobných křídově bílých prášivých 
kupek padlí signalizuje začátek epidemie. 

V případě začínajícího silného výskytu je 
vhodné včas nasadit odpovídající fungicidní 
ochranu, vhodné jsou především kombi-
nované přípravky (nejlépe azol + morfolin 
- např. Tango® Super, Capalo®, azol + 
strobilurin - Opera® Top), protože se v po-
rostech zároveň vyskytují i další choroby. 
Speciální přípravky proti padlí je vhodné 
použít především u náchylných odrůd, 
zpravidla preventivně či na počátku infekce.  
Zde se nabízí novinka pro letošní sezónu 
FLEXITY® (metrafenone), který je cíleně ur-
čen na tohoto patogena + výrazná vedlejší 
účinnost na stéblolam. Flexity® můžeme po-
užít sólo, na počátku výskytu padlí (zpravidla 
BBCH 29–32) nebo v kombinaci s kvalitním 
fungicidem, např. FLEXITY® + PRIAXOR® 
v doporučovaných dávkách. Fungicid Fle-
xity® vykazuje velice dobrý účinek na padlí 
travní a hlavně velmi dlouho chrání rostlinu 
proti této chorobě. FLEXITY® použijeme 
hlavně u odrůd citlivých na padlí nebo 
na odrůdách ječmene jarního bez genu 
Mlo.

Choroby ječmenů
Na ječmenech může značné poškození listů 
nastat po infekci dalšími patogeny, které 
vyvolávají listové skvrnitosti. Je to přede-
vším Pyrenophora teres, působící hnědou 
listovou skvrnitost ječmene, někdy ozna-
čovanou také jako síťovitá skvrnitost. První 
příznaky se objevují už na mladých listech, 
kdy čárkovité hnědé skvrny tvoří podélné 
i příčné proužky se žloutnoucím okolním 
pletivem (typická tzv. mřížka). Dle tohoto 
příznaku lze chorobu poznat. Patogen je 
přenosný osivem, což bylo pravděpodobně 
příčinou silných infekcí na citlivých odrůdách 
(Blaník,...). Zdrojem infekce mohou být také 
rostliny z výdrolu a špatně zaorané po-
sklizňové zbytky. Šíření infekce a rozvoj 
choroby je podporován chladnějším a vlh-
kým počasím na konci odnožování a v době 
sloupkování. Při silnějších výskytech cho-
roby v této době je třeba porosty chránit 
fungicidy až do doby před květem porostů. 

Novým řešením nejen proti této chorobě je 
použití fungicidu Systiva® v dávce 0,75 l/t. 
Tento fungicid se aplikuje při moření ječ-
mene a vyniká svou dlouhodobou účinností 
proti vážným chorobám ječmenů.

Dříve byla další vážnou listovou chorobou 
pruhovitost listů ječmene, původce Pyre-
nophora graminea. Její výskyt je v součas-
nosti vzácný díky odolnosti odrůd a přede-

vším moření osiva. Choroba se projevovala 
hlavně na mladých listech, kde se mezi žilka-
mi objevily světle žluté pruhy, které později 
hnědly a nekrotizovaly. Napadené pletivo se 
rozpadalo a listy se podélně třepily. 

Další významnou skvrnitost ječmenů působí 
Rhynchosporium secalis. Houba na napa-
dených listech tvoří podélné skvrny zprvu 
vodnaté a někdy s modrošedým nádechem. 
Starší skvrny mají světlý střed s výrazným 
tmavohnědým lemem. Odrůdy ječmene 
jsou k napadení tímto patogenem růz-
ně náchylné. Výskyt a rozvoj choroby je 
podporován chladným a vlhkým počasím 
v době odnožování a sloupkování. Při sil-
nějším rozvoji choroby (20–30 % listů) je 
vhodné porosty ošetřit fungicidy.

Ztráty v důsledku těchto listových chorob 
dosahují podle citlivosti odrůd, průběhu 
infekce a počasí až 20 % a více. 

Listy ječmenů mohou být napadeny také 
dalším patogenem, houbou Ramularia co-
llo cygni. Její výskyt je ale značně nepravi-
delný. Patogen vyvolává hnědou skvrnitost 
na vrchní nebo spodní straně převážně 
na horních listech, a to více na osluně-
ných částech. Sluneční svit rozvoj choroby 
podporuje. Na hnědých skvrnách se tvoří 
porosty světlých, typicky ohnutých konidio-
forů s jednobuněčnými konidiemi. Běžně 

Vliv povětrnostních podmínek na výskyt a šíření chorob

Choroba

Průměrná denní teplota
Rel. vlhkost 

vzduchu Předpoklad 
srážek

Sluneční 
svit

Vítr
Inkubační 

doba*

4–10 °C 10–15 °C nad 18 °C nad 80%
více než 
5 hodin

větší než 
3 m/s

při 11 °C

Rez plevová 
Puccinia striformis

příznivá optimální optimální příznivý příznivý 11 dní

Braničnatka pšeničná
Septoria tritici

příznivá optimální příznivá optimální 20 dní

Stéblolam
Pseudocercosporella 
herpotrichoides

příznivá optimální dlouhodobá vlhkost

Rhynchosporiová 
skvrnitost ječmene
Rhynchosporium secalis

příznivá optimální příznivá optimální 13 dní

Padlí travní
Erysiphe graminis

optimální optimální 5 dní

Hnědá skvrnitost ječmene
Drechslera teres

příznivá příznivá optimální optimální příznivá optimální optimální 5 dní

Helmitosporiová skvrnitost 
pšenice

příznivá optimální optimální příznivá optimální optimální 5 dní

Braničnatka plevová
Septoria nodorum

příznivá optimální příznivá optimální 9 dní

Rez pšeničná
Puccinia recondita

příznivá optimální optimální příznivá příznivá 10 dní
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používané azolové fungicidy mají poměrně 
dobrý účinek, podstatně vyšší účinnost za-
jistíme aplikací fungicidů na bázi strobilurinu 
a na bázi SDHI (karboxamidy). Z portfolia 
BASF bych vyzdvihl především PRIAXOR® 
(strobilurin + SDHI II. generace).

Na listech ječmenů se běžně vyskytují též 
drobné rezavé kupky rzi ječné. V době 
dozrávání rostlin se mezi rezavými kupka-
mi objevují černé kupky teliospor (zimních 
výtrusů). Houba se v porostech vyskytuje 
často, napadení ale nebývá silné. Za příz-
nivých podmínek a při vyšším výskytu pa-
togena by bylo nutné uvažovat o chemické 
ochraně. Zpravidla se tak děje v teplejších 
oblastech ke konci vegetace. Rez ječná je 
většinou úspěšně potlačována fungicidy 
proti listovým a klasovým chorobám, jako 
PRIAXOR®, TANGO® SUPER, OSIRIS®, 
ALTERNO® + CURBATUR®...

Choroby pšenic
Na pšenicích se kromě padlí mohou vysky-
tovat další listové choroby. V minulosti to 
byla především braničnatka plevová (Sep-
toria nodorum). Houba je přenosná osivem, 
ale hlavním zdrojem infekce jsou napa-
dené posklizňové zbytky. První přízna-
ky na ochořelých rostlinách lze pozorovat 
na koleoptile, kde tvoří protáhlé, sytě hnědé 
skvrny, později s plodničkami. V porostech 
napadá především listové čepele, kde tvoří 
nepravidelné rezavě hnědé skvrny, někdy 
okrouhlé, často protáhlé. Drobné černé kulo-
vité pyknidy se vyskytují většinou až na star-
ších skvrnách. Šíření patogena v porostech 
je podporováno vlhkým počasím především 
koncem května a na začátku června s teplo-
tami kolem 20 °C. Větší škody než na listech 
působí při napadení klasů. Při začínajícím 
výskytu choroby je vhodné použít che-
mickou ochranu k zamezení rozvoje cho-
roby, zpravidla na posledních dvou listech, 
a především k zabránění napadení klasů. 
Při pozdním nasazení u mnohých fungicidů 
výrazně klesá účinnost.

Další listovou skvrnitostí, podstatně pro-
blematičtější než předešlá choroba, která 
se v porostech pšenic na území ČR vysky-
tuje ve větší míře v posledních letech, je 
braničnatka pšeničná (Septoria tritici). Prv-
ní infekce se mohou objevit už na podzim. 
Na čepelích spodních listů se tvoří oválné, 
zprvu vodnaté skvrny, které rychle hnědnou 
a brzy se na nich objevují drobné tmavé 
kulovité plodničky. Při dalším rozvoji v po-
rostech na jaře houba tvoří zprvu podélné 
hnědavé skvrnky na listech, často ohrani-
čené žilkami. Na skvrnách se brzy objevují 
tmavé až černé pyknidy, často korálkovitě 

seřazené za sebou. Skvrny se rozrůstají, 
později splývají, okolní listové pletivo zasy-
chá a postupně uschne celý list. Při silném 
rozšíření v porostech pšenic může dojít 
ke značným ztrátám listové plochy, a tím 
i k snižování výnosu zrna.

Při napadení porostů skvrnitostmi je vhodné 
použít chemickou ochranu, aby se zabránilo 
citelným ztrátám na výnosech. Při časném 
nebo silném výskytu je vhodné provést 
i dvě ošetření účinnými fungicidy.

Škodlivost obou druhů braničnatek se podle 
výskytu pohybuje kolem cca 30 %. Výraz-
né rozdíly jsou mezi odrůdami a na vlhčích 
stanovištích.

Chemická ochrana proti braničnatkám je 
úspěšně zvládnuta. Mezi povolenými fun-
gicidy je ale výrazný rozdíl v účinnosti proti 
braničnatce plevové a pšeničné, hůře se 
omezuje braničnatka pšeničná. V boji proti 
této chorobě je velice nutné provést fungi-
cidní ochranu na začátku infekce. Fungicidy 
typu PRIAXOR®, Tango® Super, Opera® 
Top, Osiris®, popř. ALTERNO® + CUR-
BATUR® vykazují vynikající účinnost proti 
oběma druhům braničnatek. 

Další listovou chorobou, která se u nás 
rozšířila až v posledních letech, je hnědá 
skvrnitost pšenice působená houbou Py-
renophora tritici repentis. Patogen na listech 
vyvolává zprvu drobné smolně hnědé až 
černé skvrnky, které jsou obklopeny široce 
oválnými žlutými skvrnami. Starší skvrny 
jsou světle hnědé, někdy ještě se žlutým 
lemem. Typické je, že ve středu skvrn zů-
stává ostrůvek tmavě hnědého až černého 
pletiva. Za vhodných podmínek se skvrny 
rozrůstají, často splývají, čepele nekrotizují. 
Na starších skvrnách se tvoří typické tmavé 
přehrádkované konidie, kterými se patogen 
šíří dále v porostu. Při časném rozvoji cho-
roby (odnožování, začátek sloupkování) je 
vhodné použít chemickou ochranu.

Další chorobu na listech může způsobit pa-
togen rodu Fusarium. Skvrny jsou nevýraz-
né, vodovaté. Někdy pletivo světlá a žloutne, 
jindy má nasáklý šedozelený vzhled. Skvrny 
bývají velké až 15–20 mm, dlouze oválné. 
Vyskytuje se většinou s dalšími skvrnitostmi 
a lze ji snadno přehlédnout. Šíření v poros-
tech je podporováno vlhkým počasím, citel-
ný přísušek může chorobu zarazit. Účinné 
látky epoxiconazole, pyra clostrobin či SDHI 
vykazují výborný účinek - PRIAXOR®, Tan-
go® Super...

Vážné škody na listech pšenic působí vý-
skyt rzí. V porostech se v posledních letech 
opakovaně, zpravidla v době po vymetání, 
objevuje rez pšeničná (na citlivých odrů-
dách se vyskytuje podstatně dříve). Větší 
výskyty jsou v teplejších oblastech repub-
liky, zde se může jednat o nejškodlivější 
chorobu vůbec. Ztráta listové plochy při 
silné infekci je velice rychlá. Chemická 
ochrana mnohými fungicidy proti ostatním 
chorobám pšenice brzdí i rozvoj rzi pšenič-
né (dle dostupných výsledků je zde velký 
rozdíl mezi registrovanými přípravky). 
Cílená ochrana proti rzím se používá u cit-
livých odrůd a při silném infekčním tlaku. 
Přípravky se musí aplikovat včas, později 
účinnost výrazně klesá. Některé nové od-
růdy jsou šlechtěny na geneticky založenou 
odolnost ke rzi pšeničné. 

Další rzí v porostech pšenic bývá rez ple-
vová. V době odnožování a během sloupko-
vání se na listových čepelích objeví protáh-
lé citronově až oranžově žluté kupky spor. 
Typická je barva a pruhovité uspořádání 
kupek. Při silnějším napadení rzí plevovou je 
porost velmi nápadný žlutými listy. V minu-
lých letech tato choroba až „desikovala“ 
porosty.

Škodlivost rzí může dosáhnout 50 % a více. 
Rozdíl mezi odrůdami je velký, odolnost ně-
kterých odrůd ke rzi plevové je dána ge-
neticky.

Braničnatka pšeničná
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Vzhledem k epidemickému výskytu v někte-
rých oblastech je nutno rzím ke konci ve-
getace věnovat patřičnou pozornost a ne-
podceňovat chemickou ochranu. Ochrana 
proti rzím je chemicky dobře zvládnutelná 
pouze v případě, že fungicidy na ně vykazují 
velice dobrý účinek a jsou nasazeny na počát-
ku infekce. Fungicidy BASF mají mimořádnou 
a dlouhodobou účinnost.

Modely nasazení fungicidů proti 
listovým chorobám
Úkolem kvalitního fungicidního ošetření je udr-
žet co nejdéle listovou plochu zdravou, bez 
projevů poškození houbovými chorobami. Nej-
důležitější pro tvorbu zrna je právě praporcový 
list (F) a list pod ním (F-1). Některé prameny 
uvádějí, že tyto listy se podílejí na asimilaci 
až z 80 %. Proto je nezbytné především tyto 
poslední listy udržet zdravé.

1.  V intenzivních podmínkách a při silnějším 
tlaku chorob se zpravidla porosty ošetřují 
v průběhu sloupkování (BBCH 32) až do po-
čátku objevení se praporcového listu (BBCH 
37). Úkolem tohoto ošetření je na počátku 
infekce efektivně zasáhnout proti celému 
spektru chorob a udržet zdravou listovou plo-
chu do počátku metání (BBCH 51) až kvetení 
(BBCH 61). Případné druhé ošetření (dopl-
ňující) je preferováno především pro cílenou 
ochranu klasů a posílení účinnosti na listové 
choroby (hlavně braničnatky a rzi).

V prvním termínu ošetření se jako velice efek-
tivní ukazuje aplikace fungicidů na bázi stro-
bilurinů (Opera® Top), nověji karboxamidů 
(PRIAXOR®), kde kromě vynikající účinnosti 
proti chorobám je využíváno významných fy-
ziologických přínosů, tzv. AgCelence® efektu.  
Díky mimořádně dlouhé účinnosti spojené 
s dalšími efekty je ošetření těmito kvalitními 
fungicidy mnohdy konečné a zcela dostatečné. 
Na porosty, kde nechceme použít strobiluriny 
nebo karboxamidy a zároveň potřebujeme ře-
šit infekce padlí, popř. choroby pat stébel, se 
osvědčuje Capalo®. V systému dvojího ošetření 
je zpravidla dávka Capala 1,2–1,4 l/ha. Do nové 
koncepce proti chorobám je v tomto termínu 
vhodné využít novinku letošního roku FLEXITY® 
proti padlí travnímu.

2.  Porosty, které nejsou napadené chorobami, 
průměrné či postavené na systému jednoho 
fungicidu, jsou ošetřovány především při ob-
jevení se praporcového listu (BBCH 37) až 
naduřování listové pochvy (BBCH 45–49). 
Zde je opět hlavní důraz kladem na ochra-
nu asimilačního aparátu, pokud možno co 
nejdelší. Rozhodujícími chorobami v tomto 
období jsou u pšenic především braničnatky 
a rzi, u ječmenu skvrnitosti a rzi. 

Citlivost vybraných odrůd pšenice ozimé k padlí travnímu, ZZS Kujavy 2019

Padlí travní 
(BBCH 31–32) 

ERYSGR

Padlí travní 
(BBCH 55–61) 

ERYSGR

Padlí travní 
ERYSGR

Datum hodnocení: 24. 4. 2019 31. 5. 2019 12. 6. 2019

Airbus 7 6 2

Viriato 3 2

Kiathos 6 4 2

Hybiza 8 3 2

Collector 6 6 3

Hewitt 7 2 3

Elixer 7 3 3

Evina 6 4

Dagmar 7 5 4

Judita 8 7 4

LG ORLICE 5 4

Arkeos 6 4

LG MAGIRUS 7 4 4

Tonnage 8 4 4

RGT Action 4 4

RGT Sacramento 5 4

Hybery 6 4

LG Imposanto 7 5

Gordian 4 5

Sosthene 8 6 5

Hyking 6 5

Hyvento 6 5

Amandus 6 6 6

Advokat 6 6

Sally 5 6

Ponticus 7 6

RGT Reform 5 6

APOSTEL 7 6

Etana 5 6

Somteoso 7 6 6

Solindo 8 6

KWS Eternity 6

Partner 8 6

Patras 7 6

Expo 6

11Agrotip 4/2020



Velice dobrých výsledků v tomto termínu 
dosahujeme ošetřením porostů známým fun-
gicidem TANGO® SUPER v dávce 1 l/ha.  
Vysoká jistota, spolehlivost, příznivá cena 
ošetření, ale především výborná biologická 
účinnost na rozhodující choroby dělá z to-
hoto fungicidu výraznou stálici. Samozřejmě 
můžeme v tomto termínu použít i Capalo® 
1,2–1,4 l/ha, Osiris® 1,75–2,0 l/ha, popř. 
ALTERNO® + CURBATUR®, jež nemá 
žádná legislativní omezení. Tyto fungicidy 
patří mezi moderní přípravky, které čekají 
na své příznivce i v letošním roce. V přípa-
dě, že ještě i v tomto termínu chcete využít 
strobiluriny a karboxamidy, doporučuji dávku 
redukovat a popř. kombinovat s jinými pří-
pravky s ohledem na stav porostu. Zcela ur-
čitě sem patří PRIAXOR®, popř. FLEXITY®  
+ PRIAXOR®.

Ochrana klasů
Celé klasy nebo jen části klasů obilnin 
po odkvětu náhle usychají a napadená ple-
tiva se pokrývají růžovými shluky konidií, 
především v místě připojení klásku ke kla-
sovému vřetenu. Také na listových čepelích 
se mohou vytvořit protáhlé skvrny, později 
uprostřed rovněž pokryté konidiemi houby, 
zvláště za vlhkého počasí. Houba může na-
padnout i obilky, které jsou při klíčení pokry-
té bílým, růžovým nebo fialovým myceliem.

Na pšenici, žitě, ječmeni a jiných obilninách 
parazituje několik druhů rodu Fusarium: 
F. culmorum, F. avenaceum, F. graminea-
rum, F. nivale...

Chemická ochrana i přes velkou závažnost 
této choroby není doposud na 100 % spo-
lehlivě vyřešena. Současně používané fun-
gicidy vykazují výrazný vedlejší fungicidní 
účinek, přesto volba správného fungicidu 

zde sehrává velice důležitou roli. Nejvhod-
nější termín ošetření je v období květu 
obilniny (BBCH 61–65), účinnost přípravků 
mimo tento termín je problematická. 

Optimální termín ošetření proti fuzariózám 
klasů je tedy v době kvetení, kdy jsou spl-
něny podmínky pro infekci. Přesto existuje 
relativně velký časový prostor pro aplikace 
po dobu více než 10 dní během kvetení mezi 
fázemi BBCH 61–69. Nezbytnou podmín-
kou výborné účinnosti je využití plné dávky 
fungicidu, protože kromě účinnosti na kla-
sové choroby posilujeme účinek fungicidu 
i na listovou plochu. OSIRIS® v aplikační 
dávce od 1,5–1,75 l/ha prokazatelně snižuje 
výskyt infekce, intenzitu napadení a obsah 
mykotoxinů. OSIRIS® je v tomto termínu již 
prověřeným a osvědčeným přípravkem a je 
používán díky široké registraci proti všem 
chorobám obilnin, nejen na závěr vegetace. 
Kromě účinnosti na klasové choroby vyka-
zuje mimořádný účinek na listové choroby 
jako rzi, DTR či braničnatky a jiné. 

V letošním roce jsme na trh zavedli novou 
kombinaci fungicidů ALTERNO® + CUR-
BATUR®, která je právě cíleně určena proti 
klasovým chorobám. Účinné látky meco-
nazole a prothioconazol jsou proti klaso-
vým chorobám specialisty, navíc toto nové 
doporučení je jistotou nejen proti klasovým, 
ale i listovým chorobám.

Závěr
Problematika zabývající se chorobami obil-
nin a vhodnou fungicidní ochranou je velice 
rozsáhlá a komplikovaná. V současné době 
má zemědělec dosti těžkou úlohu si „správ-
ně“ vybrat ze široké nabídky fungicidů, které 
jsou na trhu. 

Na základě výsledků četných pokusů 
musím apelovat na používání kvalitních 
a odzkoušených přípravků, jen tyto mo-
hou přinést očekávaný efekt. Rozdíl v ná-
kupních cenách nemusí být směrodatný, 
protože správně vložená koruna do kvalit-
ního fungicidu přinese mnohem více než 
pouze pokrytí nákladů. Stokorunový rozdíl 
v nákupní ceně fungicidů se v konečném 
důsledku může změnit v jedno až dvoutisí-
cový rozdíl po sklizni a výnosovém vyhod-
nocení. Navíc se stále více bude vyžadovat 
kvalitní produkce a jen těžko lze očekávat, 
že porosty neošetřené (popř. ošetřené ne-
vhodným fungicidem) budou tato náročná 
kritéria splňovat.

Výsledky z výzkumu i provozu dokazují, že 
fungicidy firmy BASF splňují ta nejpřísnější 
měřítka jak v účinnosti proti jednotlivým cho-
robám, tak s ohledem na životní prostředí 
a v neposlední řadě i s ohledem na eko-
nomiku zásahu. V letošním roce budeme 
nabízet tyto kvalitní fungicidy: 

 � FLEXITY® - specialista na padlí s výraz-
ným účinkem na stéblolam
 � TANGO® SUPER - osvědčená stálice 
pro méně náročné
 � CAPALO® - mimořádná účinnost 
na padlí, dále stéblolam, braničnatky 
a rzi
 � PRIAXOR® - nejlevnější strobilurin + 
karboxamid 2. generace s AgCelence® 
efektem a jistotou účinku, vůbec to nej-
lepší mezi fungicidy na trhu
 � OSIRIS® - stálice v ochraně listů a klasů
 � ALTERNO® + CURBATUR® - novinka 
speciálně určená na závěr vegetace, 
bez omezení

Flexity® - specialista nejen na padlí travní
Hodnocení fungicidní účinnosti, nezávislý zdroj z Velké Británie, duben 2019
Legenda: 5 = nejvyšší účinnost, 1 = nejnižší účinnost, - data nejsou k dispozici

Chemická skupina Účinná látka Obchodní název Stéblolam Padlí travní
Součet účinností  

na stéblolam  
a padlí travní

Amidoxine cyflufenamid Cyflamid 50 EW - 4 4

Anilinopyrimidine cyprodinil Unix 4 2 6

Benzophenone metrafenone Flexity 3 4 7

Imidazole prochloraz Sportak 3 1 4

Morpholine
fenpropidin Leander - 3 3

fenpropimorph Corbel - 2 2

Quinolene quinoxyfen Atlas - 2 2

Quinazolinone proquinazid Talius - 4 4
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Spektrum účinnosti přípravků Alterno® + 
Curbatur® pokrývá všechny rozhodující 
choroby obilnin (stéblolam, padlí travní, rzi, 
braničnatky, fuzariózy klasů, hnědou skvrni-
tost ječmene atd). Hlavní doporučení této 
kombinace je však směřováno pro ochra-
nu praporcového listu a klasu s důrazem 
na klasová fuzária. Právě v případě fuzarióz 
klasů je hodnocena účinnost kombinace 
metconazole + prothioconazole v mnoha 
nezávislých zdrojích jako nejúčinnější. 

Zároveň jsou však kontrolovány i ostatní 
choroby, které se v této době vyskytují, tj. 
rzi a braničnatky.

V grafech jsou uvedeny výsledky zkoušení 
různých kombinací fungicidů s cílem ochra-
ny ozimé pšenice proti listovým a klasovým 
chorobám. Pokusy provedl Zemědělský vý-
zkumný ústav Kroměříž v roce 2005. Kro-
mě výskytu klasových fuzárií byl hodnocen 
i výskyt braničnatek a rzí.

Jak je z grafu patrné, nejnižší úroveň na-
padení byla vyhodnocena při použití kom-
binace účinných látek metconazole + pro-
thioconazole. 

Doporučená aplikace pro kombinaci je 
Alterno® 0,5 l/ha + Curbatur® 0,5 l/ha 
při počátečním výskytu chorob. V případě 
ochrany obilnin proti fuzariózám klasů je 
optimální termín aplikace BBCH 61–65.

Alterno® + Curbatur® 
- nové řešení proti 
klasovým chorobám
V letošním roce zavádí firma BASF v České republice novou alternativu 
fungicidní ochrany obilnin proti listovým a zejména klasovým chorobám. 
Jedná se o kombinaci 2 různých azolových účinných látek (Alterno® 
- metconazole, Curbatur® - prothioconazole) s preventivním i kurativním 
účinkem proti rozhodujícím listovým a klasovým chorobám.

Ing. Stanislav Malík, BASF

Výsledky pokusu s fungicidy v ozimé pšenici
Vliv fungicidů na výskyt listových a klasových chorob (napadení v %)
ZVÚ Kroměříž 2005, odrůda Ebi, počet všech ostatních variant = 24 

Aplikace fungicidů:
T1 = 29. 4. 2005
T3 = 9. 6. 2005

Termíny hodnocení:
Klasová fuzária = 7. 7. 2005
Ostatní choroby = 21. 6. 2005
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Hospodářský ročník 2018/2019 byl v Če-
chách - tak jako několik posledních let - 
teplotně výrazně nadnormální (průměr ČR 
+2,1 °C) a srážkově podnormální (průměrný 
deficit ČR -5,4 mm, zdroj ČHMÚ). V průběhu 
ročníku nebylo dlouhé období bez deště, 
ale srážky byly špatně rozložené, často se 
jednalo o místní bouřky a voda nebyla za-
držena v krajině.

Zima byla mírná a ozimé obilniny přezimova-
ly velmi dobře. Otevření jara bylo neobvykle 
časné, a tak byly ozimé plodiny vývojově 
v předstihu, zapojené a vyrovnané. 

Protože předjaří bylo vlhčí, nebylo možno 
vyloučit začátkem jara škodlivost chorob 
pat stébel. Z monitorovaných stanovišť 
bylo odebráno přibližně 150 vzorků pšenic 
a ozimých ječmenů. Segmenty pat stébel 
byly kultivovány na agaru v Petriho miskách 
a po inkubaci v termoboxech bylo provede-
no hodnocení napadení. Bylo zjištěno četné 
napadení fuzárii (90–98 %) v ječmeni ozi-
mém i pšenicích. Naopak napadení pravým 

stéblolamem (Ocullimacula yaelundae) bylo 
výrazně nižší zejména u pšenic, u ozimých 
ječmenů bylo potvrzeno až v 33 % vzorků. 
Pro obě plodiny platilo, že vyšší napade-
ní chorobami pat stébel bylo jednoznačně 
u časněji zasetých porostů, u pšenice pak 
byl potvrzen ještě jeden zhoršující faktor, 
a to předplodina kukuřice.

Listové choroby byly v obilninách na jaře 
2019 ve vyšším výskytu než v roce 2018, 
ale přesto můžeme hodnotit jejich výskyt 
jako celkově slabší (viz mapová evidence 
chorob v pšenici ozimé, Čechy 2019). Nižší 
škodlivost byla zaznamenána zejména u lis-
tových skvrnitostí, tj. u pšenice braničnatka 
pšeničná (Septoria tritici) a u ječmenů hnědá 
skvrnitost (Helminthosporium teres). Ačkoliv 
se obě tyto choroby vyskytovaly velmi čet-
ně (u pšenic v 75 % a u ječmenů v 90 % 
porostů), intenzita napadení byla nízká, to 
znamená, že listová plocha byla pokryta 
nejčastěji pouze několika desetinami až 
jednotkami procent. Opačná situace byla 
u padlí travního. Tato choroba (Blumeria  

graminis) nebyla zjišťována tak četně, (pše-
nice polovina porostů a ječmen 1/3 porostů), 
ale intenzita napadení tímto patogenem byla 
vyšší a poškození - často i vyšších listových 
pater - dosahovalo až 28 % (foto č. 1).

Ohlédneme-li se v pšenici ozimé za po-
sledními 5 ročníky, zjistíme z dat sledování 
chorob v obilninách, že hlavní chorobou 
s vysokou intenzitou napadení byla v letech 
2015–2017 braničnatka pšeničná. V letech 
2018 a 2019 stoupl výskyt a zvláště intenzita 
napadení padlím travním. Tento fakt mohl 
být způsoben vlhčími, chladnějšími a hlavně 
větrnějšími dny v květnu. Jedná-li se o vý-
jimku nebo trend ve vývoji napadení travním 
padlím, na to nemůžeme zatím odpovědět. 
Co však je již nyní jisté, že došlo a plynule 
dále dochází k redukci účinných látek, které 
smějí být v EU používány (obchodovány, 
skladovány a aplikovány). 

Proti listovým chorobám v obilninách byly 
v posledních 20 letech nejčastěji užívány 
fungicidy, jejichž jednou nebo více účinný-

Monitoring chorob 
v obilninách v roce 2019
Stručný výtah z přednášky na konferencích  
BASF v roce 2020 k ochraně rostlin 

V roce 2019 bylo službou MSD (monitoring, 
signalizace, doporučení) prováděno pravidelné 
sledování chorob v ozimé pšenici na cca 
80 monitorovacích stanovištích a v ozimém 
a jarním ječmeni na cca 50 lokalitách  
- viz mapa MSD-2019, Čechy.

Ing. Milena Bernardová, Zkušební stanice Kluky, foto autorka Foto 1: Padlí travní na ozimém ječmeni

Tab. 1: Účinnost proti braničnatce pšeničné a její vliv na výnos pšenice

13. 5. 2019
 BBCH 37–39

31. 5. 2019
BBCH 51–55

10. 6. 2019
BBCH 61–65

1. 7. 2019, F
braničnatka pšeničná

2. 8. 2019
výnos

IN v %
účinnost 

v %
statist. 
průkaz.

t/ha
relace  

v %
statistická 

průkaznost

Kontrola 6,25 0 A 8,37 100 B

Priaxor 0,75 + Flexity 0,25 Osiris 1,5 0,5 92 DE 9,85 117,74 A

Flexity 0,25 Priaxor 0,75 Osiris 1,5 0,38 94 E 10,02 119,74 A
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mi látkami byly azoly. Prvním restringova-
ným azolem byl flusilazol již v roce 2012, 
po něm byl vyloučen z použití propiconazol 
v nejbližší době to bude několik nejběžněji 
používaných azolů tebuconazol, epoxico-
nazol a metconazol. Ani „nejmladší“ azol 
prothioconazol nebude ušetřen a poslední 
informace je, že by měl končit v roce 2022. 
Proti padlí travnímu byly často kombinovány 
azoly s morfoliny fenpropimorfem a fenpro-
pidinem. Také tyto účinné látky mají skončit 
- fenpropimorf již v roce 2020 a fenpropidin 
má zatím povolení do roku 2021. 

Za této složité situace je dobrá každá nová 
registrace (tj. povolení k používání příprav-
ků), i když se nejedná o novou fungicidní lát-
ku. Takovým příkladem je fungicid Flexity®, 
jenž obsahuje 300 g/l metrafenonu. Flexity® 
jsme měli v pokusech v roce 2018 a 2019.

Ačkoliv byl rok 2018 velmi suchý a v druhé 
polovině června zaschla většina patoge-
nů i porostů, podařilo se nám na odrůdě 
Annie vygenerovat výsledek účinku proti 
padlí travnímu. Hodnocení bylo provedeno 
začátkem června a na neošetřené kontro-
le byl index napadení 7,5 %. Flexity® bylo 
zařazeno do 3 variant s fungicidem Librax 
(fluaxastrobin + metconazole) v dávkách 
0,20, 0,25 a 0,30 l/ha (viz graf č. 1). Napade-
ní padlím travním se pohybovalo, podobně 
jako u standardu do 0,5 %. Při výnosovém 
hodnocení bylo zjištěno v ošetřených va-
riantách zvýšení výnosu proti neošetřené 
kontrole o 0,5 až 1,5 t/ha.

V roce 2019 probíhal pokus se zastoupený-
mi 2 variantami Flexity® na odrůdě Patras. 
Bohužel tato odrůda nebyla napadena pad-
lím travním, ale byla napadena braničnatkou 
pšeničnou – index napadení přesáhl 6 %. 
Varianty Priaxor® 0,75 + Flexity ® 0,25 (apli-
kace na praporec) a Osiris® 1,5 l/ha (aplika-
ce do květu), stejně tak jako Flexity® 0,25 
(aplikace na praporec), Priaxor® 0,75 (apli-
kace při metání) a Osiris® 1,5 l/ha (aplikace 
do květu) měly účinnost proti braničnatce 
pšeničné přes 90 %* a přispěly ke zvýšení 
výnosu o 17–19 % (viz tabulka č. 1). 

Nelze vytvořit jednu univerzální radu jak 
správně zasáhnou proti chorobám v obilni-
nách, protože každý hospodářský ročník je 
jiný. Je potřeba sledovat stav napadení cho-
robami, správně provést diagnostiku chorob, 
vybrat vhodné fungicidy, zvolit optimální 
termín ošetření a dohlédnout na správném 
provedení aplikace.

Vysvětlivka: *Stěžejní účinnost proti branič-
natce pšeničné zajistil Priaxor®.

Graf 1: Účinnost Flexity proti padlí travnímu, Annie, 4.6.2018, Kluky, F-3  
a výnos v t/ha

Napadení pšenice ozimé chorobami, Čechy, 18. 6. 2019
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Medax® Max  
v jarních obilninách
Medax® Max je morforegulátor s unikátní kombinací dvou 
nejpoužívanějších účinných látek pro morforegulaci obilnin, 
kterými jsou prohexadion a trinexapac-ethyl. 

Ing. Pavel Šácha, BASF

Medax® Max má díky této 
kombinaci následující přednosti:

 � je účinný v širokém rozsahu teplot 
(zejména jde o účinnost na spodní 
hranici teplot - i při teplotě cca 5 °C 
je zachována) 
 � jeho účinek není ovlivněn intenzitou 
slunečního záření 
 � kombinuje rychlý nástup účinku 
s dlouhodobým účinkem
 � při dodržení podmínek správné aplikace 
je bezpečný pro ošetřovaný porost 
 � má zabudovaný aktivátor, není potřeba 
přidávat jiný

Je to velmi flexibilní morforegulátor z hledis-
ka termínu aplikace. V jarních obilninách ho 
můžete aplikovat v počátku sloupkování, kdy 
zpevní báze rostlin a zkrátí spodní internodia 
a také podpoří rozvoj kořenového systému. 
Při ošetření ke konci sloupkování, tj. při apli-
kaci na praporcový list, má zase silný krátící 
efekt, takže dochází k výraznému snížení 
výšky porostu. 

Výsledky aplikace v jarním ječmeni z hle-
diska krácení výšky porostu ukazuje graf. 
Aplikace ve fázi BBCH 30–32 mají menší vliv 
na celkovou výšku porostu, ale je zapotře-
bí hodnotit jejich pozitivní vliv na zpevnění 
báze rostlin a posílení kořenového systému. 
Aplikace ve fázi 37–39 mají výraznější „krátí-
cí efekt“. Rovněž je vidět větší účinnost vyšší 
dávky v jednotlivých termínech.

Medax® Max má širokou registraci pro po-
užití v obilninách včetně jařin. 

Doporučené dávkování  
pro jarní obilniny

  Ječmen jarní 0,5–0,75 kg/ha,  
fáze BBCH 29–39, max 1×

  Pšenice jarní 0,3–0,5 kg/ha,  
fáze BBCH 29–39, max 1×

  Oves jarní 0,3–0,5 kg/ha,  
fáze BBCH 29–39, max 1×

V jarních obilninách je na rozdíl od ozimých 
obilnin povolena jen jedna aplikace. 

Medax® Max lze v jarních ječmenech rov-
něž použit v systému dvou ošetření, např. 
jako první morforegulátor a pak v souladu 
s registrem použít přípravek s jinou účinnou 
látkou - etephon.

Dávku a termín aplikace je vždy zapotře-
bí přizpůsobit stavu porostu a vláhovým 
a teplotním podmínkám ročníku. Rovněž 
náchylnost odrůdy k polehnutí rozhoduje 
o velikosti dávky.

Využijte v letošní sezóně výhody přípravku 
Medax® Max ve vašich porostech.

Jarní ječmen - výška v cm, výsledky pokusů BASF 2018 
Lokality PS Hněvčeves, PS Nechanice, ZVÚ Kroměříž 
Hodnocení 45 dní po aplikaci, dávka v kg, termín aplikace BBCH
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Boscalidový štít
Získejte bonusy za každých
60 l Efi loru + 40 l Pictoru

 Akce platí od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 

  Pro více informací kontaktujte svého
obchodního zástupce BASF 

  Detailní podmínky akce naleznete
na www.agro.basf.cz

Chcete získat
větší bonus?

Nakupte alespoň
30 VJ osiva

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



Nabídka InVigor materiálů 
InV1266CL a InV1166CL
Clearfield® odrůdy řepky od BASF vhodně doplňují naši nabídku. Jednoduchý 
a rentabilní systém pěstování řepky a příklad unikátní kombinace herbicidu 
a osiva. Kombinace odolné odrůdy a herbicidu (Cleravis®), účinkujícího 
na všechny nežádoucí konkurenční rostliny, je atraktivním řešením pro 
pěstitele řepky. Právě to nabízí systém Clearfield®, který v posledních letech 
v celosvětovém i evropském měřítku výrazně nabývá na významu.

Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv firmy

CL hybridy InVigor
V porovnání s najlepšími hybridy dostupný-
mi na trhu dosahují CL hybridy obdobných 
výsledků a často se řadí k nejvýkonnějším. 
Další parametry z hlediska pěstování také 
odpovídají standardu. Jejich kvalitativních 
parametry jako např. obsah oleje, odolnost 
k chorobám a stresovým faktorům patří rov-
něž mezi nadprůměrné.

CL hybridy jsou navíc odolné ke zbytkům 
sulfonylmočovin (tzv. látky na bázi ASL inhi-
bitorů) používaných v předplodinách s dlou-
hou perzistencí v půdě. Rezidua těchto látek 
v případě pěstování konvenčních hybridů 
výrazně brzdí jejich počáteční růst a vývoj 
rostlin je proto negativně ovlivněn, což se 
projevuje ve výnosu.

InV1166CL
Hybridní odrůda InV1166CL byla uvedena 
trh v loňském roce a ihned oslovila zákazní-
ky, kteří využívají herbicid-tolerantní odrůdy. 
Tento materiál můžeme charakterizovat jako 
velmi dobře se rozvíjející v podzimním ob-
dobí, jeho dynamika růstu umožňuje zásev 
na konci seťového okna, aniž by byl posu-
nut termín sklizně. Velmi dobře je hodnocen 
zákazníky z hlediska odolnosti vyzimování. 
Rovněž jeho výška s ní spojená odolnost po-
léhání patří k velmi výrazným znakům. Díky 
nižšímu habitu lze konstatovat velmi dobrou 
skliditelnost porostu. Při dobré ochraně a in-
tenzivním způsobu pěstování dosahuje velmi 
nadprůměrných výnosů. Olejnatostí patří 
mezi nejlepší v sortimentu.

InV1266CL
Pokud hovoříme o charakteristice CL hyb-
ridů od BASF, jednoznačně vyznívá pro in-
tenzivní podzimní růst, široké seťové okno, 
vynikající přezimování a olejnatost. Co však 
musíme vyzdvihnout u odrůdy InV1266CL, 
to je výborná adaptace na stresové pod-
mínky. Průběh vegetace v jarním období 
často ovlivňuje výnos, který je poznamenán 
nedostatkem srážek. InV1266CL si dokáže 
s takto negativními klimatickým podmínkami 
dobře poradit. Je třeba zmínit, že intenzifi-
kační faktory jako ochrana a výživa pozitivně 
ovlivní výnos a profitabilitu pěstování.

Rentabilita systému 
vyplývá z:

 � úspory přejezdů aplikační 
techniky
 � úspory alespoň jedné 
aplikace graminicidu
 � ošetření v době vzešlých 
plevelů
 � širokého aplikačního okna
 � použití kompletního 
přípravku
 �možnosti pěstování řepky 
na všech pozemcích
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konvenční 
řešení

aplikační 
okno

současné
PRE herbicidy

současné
CPOST herbicidy

3–5 dnů 4–10 dnů

00 05 10 11 12 14Fáze BBCH

optimální aplikace během 2–3 týdnů po vzejití řepky

Cleravis® 2,0 l/ha  
+ Dash® HC 1,0 l/ha

Kompletní řešení proti 
dvouděložným plevelům, výdrolu 
obilnin a travám v jediné aplikaci

Produkční systém v řepce

Kombinovaný herbicid  
s reziduální účinností
Herbicidní řešení Cleravis® funguje jako 
kombinovaný půdní i kontaktní herbicid. 
Půdní účinek zajišťují metazachlor a quin-
merac, imazamox pak přináší významnou 
účinnost převážně přes list. Cleravis® působí 
na široké spektrum jednoděložných plevelů 
včetně výdrolu obilnin. Velkou výhodou je 
jeho působení i na brukvovité plevele, jako 
jsou řepice, hořčice, ředkev, hulevník, bar-
borka, ale také na výdrol konvenční řepky. 
Díky svým vlastnostem vyhovuje herbicidní 
řešení Cleravis® všem praktikám zpracování 
půdy.

Doporučená aplikace
Každý pěstitel by měl respektovat použití 
správné dávky a provést aplikaci ve správný 
čas. Dávka přípravku Cleravis® je doporu-
čovaná na úrovni 2 l/ha + Dash® HC 1 l/ha. 
Z interních pokusů vyplývá, že limitujícím 
faktorem pro aplikaci Cleravisu jsou heř-
mánky, které by v době aplikace neměly 
být větší, než je stádium 2–3 pravých listů. 
Účinnost na výdrol obilnin závisí na jeho 
druhu a rychlosti vzcházení. Obecně však 
lze říci, že v 80 % případů je Cleravis® na-
prosto dostatečným řešením. Výdrol obilnin 
doporučujeme likvidovat do jeho 3. listu. 
Ostatní plevele mohou být i větší. Optimální 
fáze plevelů a řepky je okolo 2–4 listů. Úči-
nek přes půdu je však natolik výrazný, že 
i dřívější aplikace je bezproblémová. 

Jak řešit výdrol Clearfield® řepky 
Řešení výdrolu CL řepky v následujících 
plodinách je jednoduché. Na výdrol řepky 
Clearfield® nefungují tzv. inhibitory ALS 
(např. sulfonylmočoviny). Proto musíme volit 
látky mimo tuto skupinu (například MCPA, 
2,4-D, picolinafen, diflufenican atd.), a to 
buď samostatně nebo v kombinaci s ostat-
ními herbicidy. Důležitým faktorem je střídání 
herbicidů s účinností na různé bázi a použití 
herbicidů s více než jedním způsobem účin-
ku. Tato pravidla platí pro pěstování řepky 
Clearfield® i té tradiční.

Barborka obecná Rukevník východní Vesnovka obecná
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Špičková ochrana  
řepky v květu
Ochrana řepky v květu je posledním a nejdůležitějším 
fungicidním ošetřením řepky v její vegetační sezóně. 
Výběr přípravku má vliv především na kvalitu a výši 
úrody. Nejpoužívanějším řešením pro ochranu 
porostů řepky ozimé v České republice je po mnoho 
let přípravek Pictor®. V tomto článku vám vysvětlíme, 
proč tomu tak je. 

Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv firmy

1   Kombinace vynikajících 
účinných látek

Základem je kombinace vynikajících účin-
ných látek boscalid 200 g/l a dimoxystrobin 
200 g/l. Boscalid působí negativně na dý-
chací procesy houbových patogenů tím, 
že na molekulární úrovni blokuje enzym 
SDH. Výsledkem je pak jeho snížená akti-
vita a množství, a tím i méně stavebních 
prvků a cukrů důležitých pro růst buněk 
patogena. Dimoxystrobin působí podobně, 
ale v jiném místě řetězce. Obě účinné látky 
mají tu výhodu, že působí nejen preventivně, 
ale i kurativně. 

Dimoxystrobin má navíc pozitivní efekt 
na fyziologii rostlin, v nichž zpomaluje vý-
voj fytohormonu stárnutí - ethylénu. Takto 
ošetřené rostliny zůstávají déle zelené, trpí 
méně suchem a umožňují translokaci živin 
a vody do produktivních částí rostlin po delší 
dobu. Výsledkem je vyšší výnos. V nabíd-
ce BASF znají zákazníci přípravky s těmito 
vlastnostmi pod označením AgCelence®. 
Je to významná vlastnost více účinných lá-
tek ze skupin strobilurinů, ale ekonomicky 
významné přínosy mají jen některé (pozn.: 
do této skupiny patří devět fungicidních lá-
tek). Dimoxystrobin patří v tomto směru mezi 
dvě nejlepší.

Kombinace látek boscalid a dimoxystrobin, 
patřících do odlišných chemických skupin, 
samozřejmě předchází vzniku rezistence 
patogenů.

2   Vhodný profil  
přípravku Pictor®

Profil přípravku Pictor® je pro každého země-
dělce vhodný. Poskytuje vysokou účinnost 
na nejdůležitější choroby řepky - fómovou 
hnilobu a hlízenku obecnou. Kontroluje i dal-
ší, méně významné choroby řepky, jako je 
čerň řepková, plíseň šedá, alternáriová 
skvrnitost, a díky boscalidu má také ved-
lejší účinnost na verticilliové vadnutí. Pictor® 
nemá omezení v ochranných pásmech vod 
a je pro včely zcela neškodný. 

Nejlepší účinnosti je dosaženo v plném 
květu, ale vynikající výkonnost poskytuje 
i při dřívějších aplikacích ještě před květem 
řepky - od BBCH 57. 

Pěstitelé slunečnice jej navíc mohou vyu-
žívat flexibilně i v této plodině, kde je také 
po dlouhou dobu nejpoužívanějším fungi-
cidem.

3   Je výkonnější  
než jiná řešení 

Přítomnost patogenů, jakými jsou hlízenka 
obecná a čerň řepková, může být v případě 
vhodných povětrnostních podmínek devas-
tující. Jsou zaznamenány výnosové ztráty až 
30 % (hlízenka obecná) a 20 % (čerň řepko-
vá). Pictor® pomáhá tyto ztráty eliminovat. 

Pictor® je spolu s přípravkem Efilor® součástí 
technologie v řepce ozimé známé jako Bos-
calidový ochranný štít. Tato unikátní tech-
nologie založená na masivní dávce účinné 
látky boscalid je používána od časného jara 
až do období květu. V případě doporučo-
vaného použití je možné snížit dávky Efilor® 
na 0,6 l/ha (z 0,7 l/ha) a Pictor® na 0,4 l/ha  
(z 0,5 l/ha), tj. o 14 %, resp. 20 %. Kromě 
špičkové ochrany porostů řepky ozimé 
po celé jarní období má tak podnik mož-
nost zároveň významně ušetřit za nákup 
přípravků, neboť zcela automaticky dochází 
ke snížení ceny ošetření v porovnání se sólo 
aplikacemi přípravků v plných dávkách. 

S přípravkem Pictor® má společnost BASF 
dlouholeté zkušenosti. Patnáct let jej testuje. 
K roku 2019 bylo provedeno celkem 722 
pokusů napříč Evropou. V každém roce byly 
zaznamenány nárůsty výnosů (při dávce  
0,5 l/ha) v průměru o 3,7 q/ha. To předsta-
vuje při ceně řepky 9 500 Kč/t zvýšení tržeb 
o 3 515 Kč. Výnos této investice je tedy při 
ceně Pictoru 3 333 Kč/l (zdroj ceník Agrofert 
2019) 111 %.
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Porovnání účinnosti přípravků na parcele napadené hlízenkou, ZS Kluky 2016

Plné a snížené dávky fungicidů, porovnání výnosů q/ha oproti neošetřené 
kontrole, ZS Kluky 2016

2

6

2

16 16

5

16

8

24

21

0

5

10

15

20

25

30

Pictor® azoxystrobin +
cyproconazol

fluopyram +
prothioconazol

azoxystrobin +
isopyrazam

azoxystrobin +
tebuconazol

Napadení hlízenkou v %, napadení na kontrole 35 %

Plná dávka Redukovaná dávka

kontrola Pictor®

0,5 l/ha
tebuconazole 
+ azoxystrobin

1,0

prothiconazole
+ fluopyram

1,0

Pictor®

0,4 l/ha
tebuconazole
+ azoxystrobin

0,8

prothiconazole
+ fluopyram

0,8

3,8

2,4

2,3

3,1 6,5

4,8 3,0

3,6 2,2 2,5 3,5

4,7

2,6

4,6

3,9

2,1

30

35

40

45

50

55

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pictor® 0,5 l/ha Kontrola

25,4

47,9

42,3

47,7 47,1

34,0

42,4

0

10

20

30

40

50

60

2

6

2

16 16

5

16

8

24

21

0

5

10

15

20

25

30

Pictor® azoxystrobin +
cyproconazol

fluopyram +
prothioconazol

azoxystrobin +
isopyrazam

azoxystrobin +
tebuconazol

Napadení hlízenkou v %, napadení na kontrole 35 %

Plná dávka Redukovaná dávka

kontrola Pictor®

0,5 l/ha
tebuconazole 
+ azoxystrobin

1,0

prothiconazole
+ fluopyram

1,0

Pictor®

0,4 l/ha
tebuconazole
+ azoxystrobin

0,8

prothiconazole
+ fluopyram

0,8

3,8

2,4

2,3

3,1 6,5

4,8 3,0

3,6 2,2 2,5 3,5

4,7

2,6

4,6

3,9

2,1

30

35

40

45

50

55

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pictor® 0,5 l/ha Kontrola

25,4

47,9

42,3

47,7 47,1

34,0

42,4

0

10

20

30

40

50

60

Dávky přípravků: Pictor - 0,5 l/ha a 0,4 l/ha, azoxystrobin + cyproconazole 1,0 l/ha a 0,8 l/ha, 
prothioconazole + fluopyram 1,0 l/ha a 0,8 l/ha, tebuconazole + azoxystrobin 1,0 l/ha a 0,8 l/ha.

Pictor® zvyšuje výnosy. Sumář 722 evropských pokusů, 2003–2018,  
uvedené hodnoty znamenají navýšení výnosu oproti kontrole v q/ha
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Výhody  
přípravku Pictor®

 � Je nejpoužívanějším 
fungicidem do květu 
v ČR

 � Poskytuje vynikající 
ochranu proti 
hlízence obecné 

 � Spolehlivě 
zvyšuje výnosy 
i v suchých letech 
(15 let zkušeností) 
- obsahuje 
AgCelence® efekt

 � Chrání i proti 
vedlejším chorobám 
řepky

 � Nemá omezení 
v ochranných 
pásmech vod

 � Je bezpečný  
pro včely
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Odstraňte plevele 
z kukuřice včas
Podobně jako v roce 2018 bylo i jaro 2019 velmi suché. Ve východních 
Čechách nespadly mezi 15. březnem a 29. dubnem prakticky žádné 
významné srážky a situace na konci dubna se blížila katastrofě.

Ing. Libor Svatoň, BASF, foto autor a Václav Pavelka

Záchrana přišla skutečně na poslední chvíli. 
Protože většina kukuřice se seje v dubnu, 
plocha ošetřená herbicidy hned po zasetí 
pochopitelně opět klesla. To skutečně nebylo 
jaro vhodné pro preemergentní herbicidy. 
Paradoxně, kdo přece jen ošetřil kukuřici 
proti plevelům preemergentně nebo časně 
postemergentně, udělal nakonec dobře, pro-
tože intenzivní srážky v první polovině květ-
na zajistily velmi dobrou účinnost půdních 
herbicidů a opravovat nebylo nutné. Navíc 
chladné počasí v prvních dvou dekádách 
května odrazovalo od aplikace postemer-
gentních herbicidů. Nikomu se nechtělo 
trápit herbicidy kukuřici, která už tak dost 
trpěla chladem. Výsledkem byl vysoký podíl 
ošetření prováděných až ve fázi 4–6 listů ku-
kuřice. Dnes máme k dispozici kvalitní post-
emergentní herbicidy, které dovedou hubit 
plevel i v těchto termínech, takže účinek byl 
většinou velmi dobrý, ale trochu mimo pozor-
nost zemědělské praxe zůstává, co takovéto 
relativně pozdní ošetření udělá s kukuřicí. Po-
kud nemáme srovnání na stejném pozemku, 
často si ani nevšimneme rozdílu v rychlosti 
růstu kukuřice. Naštěstí se občas najdou po-
zemky, kde si toto srovnání můžeme udělat. 
Na konci září 2019 jsem si na pokusném 
stanovišti PS Hněvčeves všiml neobvyklého 
rozdílu mezi ošetřenými variantami. 

Obě parcely byly osety stejným hybridem, 
ve stejném termínu, při stejné výživě. Jedi-
ný rozdíl byl v ošetření proti plevelům. Za-
tímco na parcele vlevo bylo použito časně 
post emergentní ošetření kombinací Wing® 
P + SlalomTM 2,5 + 0,3 l/ha dne 31. května, 
vpravo bylo ošetřeno 12. června kombinací 
Akris® + tembotrione 2 + 1,5 l/ha. V obou 
variantách jsme nakonec dosáhli velmi dob-
rého účinku, nicméně pozdější ošetření už 
bylo provedeno v době, kdy plevele byly 
skutečně velké. 

Na fotografii níže jsou dvě pokusné parcely s herbicidy v kukuřici na Pokusné stanici 
v Hněvčevsi. Na zbytcích plevelů je vidět, jak velké byly v době ošetření. Přestože 
byly nakonec vyhubeny, svůj díl vody a živin už si vzaly, A to v době, kdy je kukuřice 
velmi citlivá. Foto: Libor Svatoň 27. 9. 2019

CPOST ošetření

Wing® P + SlalomTM 2,5 + 0,3 l/ha CPOST

POST ošetření

POST ošetření
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Všechny výše uvedené obrázky naznačují, 
že na ošetření kukuřice proti plevelům až 
ve fázi 5–6 listů nebo déle je už trochu poz-
dě a plevele mohou kukuřici způsobit stres, 
se kterým se do konce vegetace nevyrov-
ná. Samozřejmě že nemá smysl aplikovat 
herbicidy preemergentně, pokud je povrch 
půdy proschlý a ani v nejbližší době není 
naděje na srážky. Za těchto okolností budou 
mít všechny přípravky s půdním účinkem 
problémy a budou selhávat. Dobrým kom-
promisem je v tomto případě časně post-
emergentní termín. Tedy ošetření v době, kdy 
už je kukuřice vzešlá a je ve fázi zhruba 1–2 
lístků. Ošetření v této době zlikviduje plevel 
ještě včas a zároveň je za sucha spolehlivější 
než klasický postřik hned po zasetí. Ideální 

pro tento termín ošetření jsou herbicidy, které 
kombinují půdní reziduální účinek s účinkem 
přes listy na vzešlé plevele. Jedním z nejpou-
žívanějších přípravků z této skupiny je Akris®. 

Akris® si stabilně udržuje pozici jednoho 
z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších her-
bicidů v kukuřici. Kombinuje velmi dobrou 
účinnost s velmi zajímavou cenou. Díky své 
široké registraci a velmi dobré selektivitě 
najde Akris® uplatnění i v různých termínech 
ošetření po vzejití kukuřice. 

1. Velmi časně po vzejití kukuřice 
samostatně Akris® v dávce 3 l/ha
Zpravidla v době, kdy má kukuřice 1–2 líst-
ky. Rozhodující v tomto období je růstová 

fáze ježatky kuří nohy, která by neměla pře-
kročit dva lístky. Pokud přijdou dostatečné 
srážky, které aktivují účinné látky v půdě, 
hubí Akris® i ježatku na počátku objevení 
třetího lístku. Na dvouděložné plevele v této 
fázi nemusíme brát příliš zřetel, v těchto ra-
ných termínech je Akris® hubí spolehlivě. 
Na pohanku opletku je účinek dokonce lepší 
než při preemergentním ošetření 

2. Časně postemergentně 
v kombinaci Akris® + SlalomTM  
2 l/ha + 0,3 l/ha 
Obvykle ve fázi 2–3 lístků kukuřice. Rozho-
dující je opět fáze ježatky kuří nohy, která 
by neměla překročit fázi 3. lístku. Pro dobrý 
účinek především na trávovité plevele je tře-
ba do kombinace přidat smáčedlo. Nejlépe 
se v pokusech osvědčilo smáčedlo Mero® 
v dávce 1 l/ha, případně řepkový olej. Jinak 
výborné smáčedlo Dash® HC bohužel nelze 
mísit s Akrisem®. 

Přípravek SlalomTM je možno použít i samo-
statně v případě, že došlo k selhání pree-
mergentní aplikace a hledáme přípravek pro 
levné opravné ošetření. Při včasné aplikaci 
krátce po vzejití plevelů je to velmi ekono-
mické opravné ošetření, výrazně levnější 
než většina širokospektrálních postemer-
gentních herbicidů v kukuřici. Samotný 
SlalomTM je možno aplikovat až do 8. listu 
kukuřice, vždy je však nutno se řídit růstovou 
fází plevelů. Při sólo aplikaci se Slalom® po-
užívá v dávce 0,3 l/ha vždy se smáčedlem, 
například Dash® HC 1 l/ha.

V řadě podniků dnes hrají aplikační ome-
zení rozhodující roli při výběru přípravků. 
Zejména u přípravků s reziduálním účinkem 
v kukuřici je situace dost svízelná, široko-
spektrální ošetření bez omezení už prakticky 
neexistuje. Jednou z mála možností je poně-
kud pozapomenutá kombinace Wing® P 2,5 
l/ha + SlalomTM 0,3 l/ha. SlalomTM samotný 
je poměrně bezproblémový, přípravek Wing 
P sice má zákaz aplikace na pozemcích 
svažujících se k povrchové vodě, ale pouze 
10 m od vody, což v řadě případů stačí. 
Navíc je Wing® P jako jeden z mála rezi-
duálních přípravků povolen v ochranných 
pásmech zdrojů podzemních vod. Takže 
pokud máte OP podzemních vod a svahy 
zároveň, řešení tu je.

Časně postemergentní ošetření Akris® + 
SlalomTM nebo Wing® P + SlalomTM spojuje 
výhody preemergentních i postemergentních 
aplikací. Je spolehlivé, a přitom selektivní 
a odstraňuje plevele z porostu kukuřice včas. 
Je velmi vhodné i za suchého jara, kdy je 
účinnost půdních herbicidů nespolehlivá. 

Velmi podobný obrázek jsme mohli vidět i na pokusné stanici Kluky u Písku v době 
konání polního dne 20. 6. 2019. I tady bylo krátce po ošetření vidět, že kukuřice 
ošetřená před vzejitím je v lepší kondici. Přestože nemůžeme vyloučit i určitý vliv 
fytotoxicity postemergentních herbicidů, rozhodující byla zřejmě příliš dlouhá doba, 
po kterou byla kukuřice vystavena konkurenci plevelů. Foto: Václav Pavelka 20. 6. 2019

A do třetice obrázek z demonstračních pokusů ČZU Praha (s laskavým svolením 
doc. Ing. Miroslava Jursíka). Schůdek způsobený pozdní aplikací herbicidů. 
Foto: Libor Svatoň, demonstrační pokusy ČZU Praha, 14. 6. 2018

Preemergentní ošetření 2. 5. 2019 Postemergentní ošetření 6. 6. 2019
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Používají se především přípravky zabraňující 
vzcházení plevelů, které jsou aplikovány pre-
emergentně. Jejich účinnost však závisí na půd-
ní vlhkosti v době aplikace, při sušším průběhu 
počasí je nedostatečná (obr. 1). Opačný pro-
blém může nastat při vydatnějších srážkách. 
Půdní herbicidy se mohou vyplavit do hlubších 
vrstev půdy a způsobit poškození vzcházejících 
rostlin nebo i úplné zničení (obr. 2). Dále také 
neřeší později vzcházející teplomilné plevele 
jako durman, lilek, mračňák a také nehubí ple-
vele vytrvalé jako např. pcháč. Postemergentní 
opravy některými neregistrovanými přípravky 
vykazují různou míru fytotoxicity, proto se vyu-
žívají především jako nouzové řešení. 

Kvůli uvedeným problémům se začaly vyvíjet 
a postupně do praxe zavádět technologie 
umožňující cílené postemergentní ošetření 
na základě tolerance hybridu ke konkrétnímu 
přípravku (HT technologie). Společnost BASF 
vyvinula systém Clearfield®, který kombinuje 
hybridy slunečnice odolné vůči účinné látce 
imazamox a širokospektrální přípravek Pul-
sar® 40, který spolehlivě kontroluje většinu 
plevelů. Tato technologie je již poměrně zná-
má a každý rok se její podíl zvyšuje. Protože 
se stále snažíme přicházet s inovacemi a zdo-
konalovat současné strategie, byl v loňském 
roce představen nový koncept s názvem 
Clearfield® Plus. Jaký je rozdíl mezi starším 
systémem a proč se zavádí nový? Koncept 
Clearfield® Plus odstraňuje některé slabiny 
předešlého Clearfield® systému a nabízí 
pěstitelům dokonalejší systém ochrany proti 
plevelům a také vyšší výnosy nových hybridů.

Ochrana slunečnice proti plevelům 

Technologie  
Clearfield® Plus
Pěstitelé slunečnice se často potýkají s problémem 
ochrany proti plevelům. Tato rostlina celosvětově 
nepatří mezi významné plodiny, a proto se chemickým 
společnostem nevyplatí vyvíjet pro ni speciální účinné 
látky. Z toho důvodu se v klasické technologii používají 
přípravky primárně určené do jiných plodin a jedná 
se u nich o kompromis mezi selektivitou k plodině 
a účinností na plevele. 

Ing. Petr Popelka, BASF, foto autor

Jaké jsou hlavní výhody  
Clearfield® Plus 
technologie?

1   Výnosnější hybridy 
s vyšším obsahem oleje

Šlechtitelé slunečnice implementují 
gen odolnosti vůči účinné látce ima-
zamox (CLHA+) do svých nejlepších 
materiálů. Proto tyto hybridy dosahují 
špičkových výnosů a rovněž vysoké 
olejnatosti.

2   Spolehlivější účinek 
na problematické plevele

Herbicid Pulsar® Plus obsahuje mo-
derní smáčedla, a proto je jeho účinek 
rychlejší a spolehlivější. Lépe kontro-
luje především plevele se silnou vos-
kovou vrstvou (ježatka, bér, merlík...), 
s úzkými listy (heřmánkovec, země-
dým...) nebo chlupatými listy (proso, 
mračňák...).

3   Zvýšená tolerance hybridů 
slunečnice k herbicidu

Při použití nové technologie Clearfield® 
Plus dochází k menším projevům fyto-
toxicity u slunečnice, která se objevo-
vala u starší technologie v případech, 
že se po aplikaci výrazněji ochladilo.

Tyto technologie nejsou navzájem 
plně kompatibilní. Proto především 
přípravek Pulsar® Plus neaplikujte 
na Clearfield® hybridy!

4   Jednodušší likvidace 
výdrolu v následných 
plodinách

Velkou výhodou nového systému je to, 
že výdrol slunečnice patřící do systé-
mu Clearfield® Plus je v následných 
plodinách spolehlivě hubitelný i her-
bicidy na bázi sulfonylmočovin, stejně 
jako klasické hybridy. Není proto nutné 
používat přípravky na bázi fenoxykyse-
lin, což bývá problém především v blíz-
kosti vinohradů a jiných citlivých plodin.

Hybridy slunečnice označené  
Clearfield® Plus (CLP, CL+)

Nový herbicid  
Pulsar® Plus
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Obr. 1: Zaplevelení slunečnice při selhání 
preemergentní aplikace herbicidů

Obr. 2: Poškození porostu preemergentními herbicidy 
po vydatných srážkách

Obr. 3: Optimální fáze plevelů pro aplikaci Obr. 4: Účinek za 7 dní po aplikaci

Popis technologie

Systém kombinuje speciálně vyšlechtěné 
hybridy slunečnice označené Clearfield® 
Plus. Tyto rostliny obsahují nový gen odol-
nosti vůči účinné látce imazamox nazvaný 
CLHA Plus. Zároveň byl vyvinut nový pro-
dukt do této technologie, přípravek Pulsar® 
Plus. Obsahuje směs pomocných látek 
a smáčedel, které umožňují rychlejší proni-
kání většího množství účinné látky do listů 
plevelů, a tím nabízejí spolehlivější účinek.

Doporučení k aplikaci

Strategie ochrany je totožná se starším kon-
ceptem. Rozdíl je pouze v aplikační dávce 
Pulsaru Plus. 
Maximální registrovaná dávka je 2 l/ha.

Důležité je aplikovat přípravek Pulsar® Plus 
v časné fázi vývoje plevelů. Na větší ple-
vele je účinek slabší, tyto však zastaví růst 
a zdeformují se. V porostu sice zůstávají, 
ale jejich škodlivost je nízká

Internal 

  

 

01 09 12 18 51 57 BBCH fáze

 

Wing®-P 
4 l/ha 

PRE 

Účinkuje s dostatečným množstvím vláhy  silný půdní efekt.  

 

  
Pulsar® Plus

2,0 l/ha
 

 
Dvouděložné: 2–4 listy

Trávy: 1–3 listy (před odnožováním) 
 

POST 

Účinkuje i za sucha 

Plus výhody pro vás

 Vyšší hektarové výnosy
  Ještě výraznější herbicidní účinek 
díky novému systému smáčedel

  Šlechtitelské stanice integrují nový 
gen do svých nejkvalitnějších 
hybridů a liniových odrůd

  Vyšší odolnost hybridů Clearfield® 

Plus vůči imazamoxu
  Zjednodušená likvidace výdrolu 
slunečnic
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Doporučení ochrany 
jádrovin a peckovin
Protože v současné době není možná osobní návštěva u vás, obracím 
se s připomenutím doporučení naší firmy touto cestou. Jsme na počátku 
vegetace jádrovin, ale první zásahy jsou již třeba udělat.  

Ing. Drahomíra Musilová, BASF

Obvykle začínáte s přípravky na bázi mědi 
a síry, obě tyto látky jsou pro toto období 
vhodné a splňují požadavky na preventivní 
ochranu proti strupovitosti a padlí. V období 
myšího ouška z naší nabídky doporučujeme 
kombinaci KUMULUS® WG 4–5 kg + PO-
LYRAM® WG 2–2,4 kg/ha. Tato kombinace 
velmi dobře zajišťuje základní preventivní zá-
sah proti oběma chorobám. V dalším období 
jste obvykle zařazovali samostatně nebo v 
kombinacích DELAN® 700 WDG (0,75 kg/
ha) nebo novější DELAN® PRO (2,5 l/ha), 
letos bohužel nedovezla firma z technických 
důvodů dostatečné množství, takže asi ne 
všichni se k těmto produktům dostanete. 
Naštěstí máme v nabídce spoustu dalších 
spolehlivých přípravků, které můžete apli-
kovat. Pro rannější fáze vývoje doporučuji 
fungicid DAGONIS®, který svými účinnými 
látkami (fluxapyroxad+difenoconazole) za-
jišťuje plnou preventivní i kurativní ochranu. 
Dávkování je proti padlí 0,4–0,72 l/ha, proti 
strupovitosti 0,7–1,2 l/ha. U tohoto příprav-
ku je poprvé registrovaná dávka na hektar 
podle listové plochy (LWA-leaves wall area), 
přesný výpočet najdete na našich webových 
stránkách a v tomto čísle Agrotipu.  

Pro jednoduchost:
výška koruny × 2 × 10 000 / šířka meziřadí 
= koeficient, kterým vynásobíte základní 
dávku. Podstatné je nepřekročit maximální 
povolenou hranici. 

Druhým produktem, který je vhodný pro toto 
období, je přípravek BELLIS® (boscalid+py-
raclostrobin). Obě látky působí systémově 
s preventivním i krátce kurativním účinkem. 
Dávka na hektar je 0,27 kg/1 m koruny, ma-
ximálně 0,8 kg.

Dalším vhodným přípravkem je fungicid 
SERCADIS® (fluxapyroxad). Protože jde o 
jednosložkový produkt, doporučujeme dů-
sledně střídat s jinou chemickou skupinou 
a používat max. 2x za rok. SERCADIS® má 
velmi dobrý preventivní i kurativní účinek 
proti oběma chorobám, a to ve velmi nízkých 
dávkách 0,25–0,3 l/ha. Na prostřídání je 
vhodná naše SCALA® (pyrimethanil). Je to 
úplně jiná chemická skupina, s vynikajícím 
účinkem proti strupovitosti i za nízkých teplot 
(+5 °C). Má i dobrý účinek proti botrytidě, 
proto ho mnozí používáte v době květu, kdy 
zabraňuje infekci kališní hniloby. Pokud máte 

FABAN® (pyraclostrobin+dithianon), použijte 
v době květu v dávce 1,2 l/ha.

Pro letošní rok firma vyhlašuje podporu při 
nákupu přípravku Dagonis® a Scala®.
Pravidla najdete na našich stránkách 
www.agro.basf.cz/akce i zde v Agrotipu.

Nyní ještě krátká připomínka k peckovinám. 
Meruňky jsou, podle lokalit, v květu nebo 
těsně před květem. Právě teď k nám přišlo 
silné ochlazení, teploty v noci klesají místy 
hodně hluboko pod bod mrazu a je otázka, 
kolik nám těch květů zbude. Pokud vám to 
dovolí stav a podmínky, je dobré ošetření 
proti moniliovému úžehu. Z našich fungicidů 
je to SIGNUM® (boscalid+pyraclostrobin) v 
dávce 0,75 kg/ha, doporučujeme použít na 
počátku květu. Totéž platí i pro višně a třešně.

Pro tuto chvíli je to zatím všechno, budu se 
vám touto cestou aktuálně ozývat, dokud se 
situace v nouzovém režimu neupraví. Pokud 
budete potřebovat radu od nás, kontaktujte 
nás přes e-mail nebo telefonicky.

Přeji hodně zdaru a hlavně zdraví!
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Dagonis® - úspěšná 
novinka minulého roku
Pěstitelé musí čelit různým výzvám, jako je obtížná situace na trhu a výkupní ceny. 
V posledních dvou letech se potýkali s extrémně vysokými teplotami a absencí srážek. 
V polovině dubna a na začátku května 2019 zasáhl mráz, který nejvíce poškodil 
ovocné sady v západních Čechách. V červnu 2019 se objevili lokální přívalové 
přeháňky a krupobití, které poškodilo 500 ha zeleniny. Suché počasí v roce 2019 dále 
pokračovalo a nedostatek srážek ovlivnil negativně i výnos plodin. Dalším faktorem, 
který každý rok negativně ovlivňuje výnos, je výskyt chorob a škodlivých organizmů.

Ing. Eva Nazárková, foto archiv firmy

BASF nabízí výrobek pro pěstitelé zeleniny, 
jádrovin a jahod - Dagonis®, který pomůže 
pěstitelům zvýšit výnos. Dagonis® obsahu-
je účinné látky Xemium® a difenokonazol. 
Tyto účinné látky se podílí na výborných 
výsledcích, které přípravek Dagonis® dosa-
huje. Doporučení pěstitelům je preventivního 
charakteru. Počet aplikací závisí na plodině 
a chorobách. Přípravek pomáhá vytvářet 
integrovaný nástroj pro řešení rezistence. 
Žádný další produkt není potřeba. BASF do-
poručuje střídat přípravek s jinými produkty 
s odlišným způsobem účinku.

Dagonis® má registraci v mnoha plodinách 
a proti mnoha chorobám, jak je zřejmé i z ta-
bulky registrované aplikace uvedené níže. 
V rámci poptávky byla registrace nově při-
dána i do póru, cibule a kořenové zeleniny. 

Výhody Dagonisu:
 � Fungicid vhodný pro širokou škálu 
plodin
 � Má schopnost zvýšit výnos díky 
dlouhodobé účinnosti 
 � Pomáhá zjednodušit práci pěstiteli 
a ušetřit čas
 � Slučitelný s postupy IP
 � Jednoduchý a bezpečný díky praktické 
kapalné formě

 � Neškodný vůči užitečnému hmyzu
 � Zůstává pod limitem MRL (maximální 
limit reziduí), a tedy splní jeden 
z nejnáročnějších požadavků kladených 
na přípravky
 � Příznivé ochranné lhůty (OL) pro větší 
flexibilitu v době sklizně
 � Vynikající tank-mix partner - Dagonis® 
lze kombinovat s většinou ostatních 
fungicidů a insekticidů

Jak je zřejmé z obrázku, Dagonis® dosahuje výborných výsledků  
při ochraně proti napadení nových listů. 

Dagonis®

SDHI standard - konkurence

Neošetřeno

Strobilurin standard - konkurence

V roce 2020 akce  
podpory prodeje, kdy 

za nákup 30 l přípravku 
Dagonis® v období 

15. 3.–15. 7. získáte, pokud 
se přihlásíte do akce 
na našich webových 

stránkách, univerzální 
poukaz Sodexo 

v hodnotě 1 500 Kč.
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Dagonis® - multifunkční nástroj pro moderní zemědělství

Stálost v dešti

Translaminární účinek

Apikální systemicita

Ochrana přirůstajících listů

Kurativní účinek

Vynikající výkon  , Velmi dobrý výkon  , Dobrý výkon  , Špatný výkon 

Ošetřovaná výška 
koruny

Vzdálenost mezi řádky stromů

Dagonis® - dávka v litrech na 1 ha plochy vypočtená podle LWA  
proti strupovitosti 

Ošetřovaná výška koruny (m)

V
zd

ál
en

os
t m

ez
i ř

ád
ky

 s
tr

om
ů 

(m
)

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

2, 00 1,05 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

2,25 0,93 1,09 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

2,50 0,84 0,98 1,12 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

2,75 0,76 0,89 1,02 1,15 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

3,00 0,70 0,82 0,93 1,05 1,17 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

3,25 0,65 0,75 0,86 0,97 1,08 1,18 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

3,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20* 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

3,75 0,56 0,65 0,75 0,84 0,93 1,03 1,12 1,20* 1,20* 1,20* 1,20*

4,00 0,53 0,61 0,70 0,79 0,88 0,96 1,05 1,14 1,20* 1,20* 1,20*

4,25 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,15 1,20* 1,20*

4,50 0,47 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,93 1,01 1,09 1,17 1,20*

*Při použití proti strupovitosti by dávka neměla překročit 1,2 l/ha

Dagonis® - výpočet dávky 
v sadech
Pro přípravek Dagonis® je charakteri-
stický výpočet aplikované dávky v sa-
dech jabloní a hrušní, označované LWA 
(leave wall area, volný překlad plocha 
stěny listů). Způsob výpočtu dávkování 
přípravku by měl přispět do precizního 
ovocnářství. Výpočet je založen na sku-
tečné postřikované ploše, tedy na výšce 
korun stromů, vzdálenosti řad mezi sebou 
(3D rozměr). Nový výpočet by měl zaručit 
na straně pěstitele neplýtvat zbytečně 
přípravkem a zároveň aby nedocháze-
lo k poddávkování z důvodu zamezení 
vzniku rezistence.

Jak vypočítat správnou dávku? 
Ošetřovaná výška koruny (m)
LWA = ošetřená výška koruny  
× 2 × 10 000 / šířka meziřadí

Výsledkem je číslo udávající, jakou 
plochu budete ošetřovat. 

Konkrétní příklad:
2,5 × 2 × 10 000 / 4 = 12 500.

Budete ošetřovat 12 500 m2, což je 1,25 
násobek hektaru (koeficient). Tímto ko-
eficientem vynásobíte základní dávku 
(v případě strupovitosti je základní dáv-
ka 0,7 l na 10 000 m2 LWA, v případě 
padlí je základní dávka 0,4 l na 10 000 
m2 LWA). Při aplikaci nepřekračujte ma-
ximální dávku 1,2 l/ha proti strupovitosti 
a 0,72 l/ha proti padlí.

Pro zjednodušení přikládáme tabulku 
s příklady uspořádání sadů a výpočtu 
dávky podle LWA, která se bude apliko-
vat na 1 ha plochy sadu.

Bližší informace na etiketě, webových 
stránkách BASF a u obchodního 
zástupce Ing. Drahomíry Musilové 
+420 737 240 534.
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Dagonis® - registrované dávkování

1) Plodina, oblast použití
2) Škodlivý organismus,  
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL 
(dny)

Poznámka 
1) k plodině

Poznámka 
4) k dávkování 
5) k umístění

Jádroviny strupovitost jabloně, strupovitost 
hrušně

1,2 l/ha 35 1) od: 53 BBCH, do: 81 BBCH
4) 0,7 l / 10 000 m2 LWA 
5) pole

Jádroviny padlí jabloňové 0,72 l/ha 35 1) od: 53 BBCH, do: 81 BBCH
4) 0,4 l / 10 000 m2 LWA 
5) pole

Rajče padlí rajčete 0,6 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) pole, skleníky

Rajče hnědá skvrnitost rajčat 1 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) pole, skleníky

Tykvovité - nejedlá slupka padlí okurky, černá hniloba okurek 0,6 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) pole, skleníky

Tykvovité - jedlá slupka padlí okurky, černá hniloba okurek 0,6 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) pole, skleníky

Hrách setý čerstvý strupovitost hrachu 2 l/ha 7 1) od: 15 BBCH, do: 89 BBCH 5) pole

Mrkev padlí miříkovitých 0,6 l/ha 7 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Mrkev suchá skvrnitost listů mrkve, černá 
hniloba mrkve

1 l/ha 7 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Mrkev hlízenka obecná 2 l/ha 7 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Petržel kořenová padlí miříkovitých 0,6 l/ha 7 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Petržel kořenová alternáriová skvrnitost 1 l/ha 7 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Petržel kořenová hlízenka obecná 2 l/ha 7 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Salát hlízenka obecná 2 l/ha 14 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH 5) pole

Květák, brokolice,
zelí, kapusta hlávková
kapusta růžičková

alternáriová skvrnitost brukvovitých, 
kroužkovitá skvrnitost brukvovitých

1 l/ha 14 1) od: 41 BBCH, do: 91 BBCH 5) pole

Jahodník padlí jahodníkové 0,6 l/ha 1 1) od: 60 BBCH, do: 89 BBCH 5) pole, skleníky

Paprika padlí papriky 0,6 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) skleníky

Paprika hnědá skvrnitost rajčat 1 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) skleníky

Salát hlízenka obecná 1,2 l/ha 14 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH 5) skleníky

Baklažán padlí 0,6 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) skleníky

Baklažán hnědá skvrnitost rajčat 1 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) skleníky

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi

Baklažán 400–1500 l/ha postřik 2× 7 dnů

Hrách setý 200–800 l/ha postřik 1×

Jádroviny 200–1200 l/ha postřik, rosení 3× za rok 10 dnů

Jahodník 200–2000 l/ha postřik 3× za rok 7 dnů

Kapusta růžičková 200–800 l/ha postřik 3× 7 dnů

Květák, brokolice 200–800 l/ha postřik 3× 7 dnů

Mrkev 200–800 l/ha postřik 2× (proti hlízence ma× 1×) 7 dnů

Paprika 400–1500 l/ha postřik 2× 7 dnů

Petržel kořenová 200–1000 l/ha postřik 2× (proti hlízence ma× 1×) 7 dnů

Rajče 400–1500 l/ha postřik, rosení 2× 7 dnů

Salát 200–1000 l/ha postřik 1× pole, 2× skleník 7 dnů

Tykvovité - jedlá slupka 200–1500 l/ha postřik 3× 7 dnů

Tykvovité - nejedlá slupka 200–1500 l/ha postřik 3× 7 dnů

Zelí, kapusta hlávková 200–800 l/ha postřik 3× 7 dnů

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina, oblast 
použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití
Dávkování, 
mísitelnost

OL
Poznámka 
1) k plodině

Poznámka 
5) k umístění

Rajče čerň rajčatová 1 l/ha 3 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH 5) venkovní prostory

Hrách setý čerstvý hlízenka obecná, rez hrachu 2 l/ha 7 1) od: 15 BBCH, do: 89 BBCH 5) venkovní prostory

Zelenina kořenová padlí miříkovitých 0,6 l/ha 7 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH 5) venkovní prostory

Zelenina kořenová alternáriová skvrnitost 1 l/ha 7 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH 5) venkovní prostory

Zelenina kořenová hlízenka obecná 2 l/ha 7 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH 5) venkovní prostory

Salát rizoktoniová hniloba salátu 2 l/ha 14 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH 5) venkovní prostory

Pór alternáriová skvrnitost póru, rez cibulová 1 l/ha 14 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH 5) venkovní prostory

Cibule alternátiová skvrnitost póru, rez cibulová 1 l/ha 14 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH 5) venkovní prostory

Salát rizoktoniová hniloba salátu 1,2 l/ha 14 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH 5) skleníky
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Sercadis® obsahuje inovativní účinnou látku 
ze skupiny SDHI (inhibitory sukcinátdehyd-
rogenázy) Xemium®, které narušuje přísun 
energie fytopatogenních hub. Xemium® naru-
ší správnou funkci sukcinátdehydrogenázy, 
také známé jako Komplex II mitochondriální-
ho dýchacího řetězce patogena. Účinná lát-
ka má mnoho dalších výhod. Sercadis® díky 
ní účinkuje i při nízkých dávkách. Xemium®  
má jedinečnou mobilitu díky schopnosti 
pohybovat se v lipofilním i hydrofilním pro-
středí. Účinná látka Xemium® se rychle šíří 

do dalších částí. Když přípravek Sercadis® 
na povrchu listu zaschne, jeho část se pev-
ně naváže do voskové vrstvy a molekuly se 
začnou sdružovat, to má za následek tvorbu 
krystalů, které pevně přilnou k voskové vrst-
vě, takže ani kapky deště nemohou krystaly 
plně smýt nebo přemístit. Rosa nebo déšť 
jsou schopny zmobilizovat část účinné látky 
z krystalických zásob. Tento neustálý pří-
sun mobilních molekul Xemia zajistí ochranu 
plodin po mimořádně dlouhou dobu. Voda 
a rosa nepodporují pouze šíření na povrchu, 
ale i ve voskové vrstvě a uvnitř pletiva. 

Sercadis® ve vinné révě je možné aplikovat 
kdykoliv během fází BBCH 11–83, ideálně 
před výskytem choroby, tedy například 1. 
aplikaci provést před květem a 2. aplika-
ci po odkvětu. Je doporučena opakovaná 
aplikace podle fáze vývoje a tlaku chorob. 
Maximální počet aplikací je 3x za sezónu. 

Sercadis® v jádrovinách může být použit 
velmi brzy na začátku sezóny od stádia, 
kdy špičky listů přesahují asi 1 cm šupiny 
pupenu, a během sezóny až po začátek 
zrání (pokud není cílem minimalizace rezi-
duí). Jako samostatný přípravek je Serca-
dis® vhodný ke střídání nebo do tank-mixu 
s jinými přípravky. 

Výhody přípravku:
 � Vynikající ochrana proti padlí 
a strupovitosti
 � nástroj pro IPM programy (integrovaná 
ochrana proti škůdcům)
 � Snadná manipulace
 � Široké aplikační okno
 � Kompatibilita se standardními přípravky
 � Nízký počet aplikací
 � Dlouhodobá ochrana. Uvádíme 14 dnů, 
v pokusech však bylo zjištěna i delší 
doba účinnosti, po kterou se patogen 
v porostu neobjevil. Tato výjimečně 
dlouhá účinnost nebyla pozorována 
u žádného jiného přípravku v tomto 
segmentu.
 � Vysoká selektivita
 � Spolehlivost v náročných  
povětrnostních podmínkách

Rozsáhlé studie prokázaly, že přípravek ni-
jak neovlivňuje složení vinného moštu ani 
organoleptické vlastnosti vína a nemá nepří-
znivý vliv na proces výroby vína, fermentační 
proces ani na kinetiku fermentace.

Bližší informace lze najít na etiketě, 
webových stránkách BASF 
a u obchodního zástupce  
Ing. Drahomíry Musilové (737 240 534).

Jak ochránit vinnou révu 
a ovocné dřeviny proti 
houbovým chorobám?
Je doporučeno, aby se pěstitelé soustředili na ochranu proti houbovým 
chorobám. Sercadis® je fungicidní přípravek ve formě suspenzního 
koncentrátu (SC),  který se vyznačuje excelentní účinností proti padlí 
révovému, padlí jabloňovému a strupovitosti. Od roku 2017, kdy je registrován, 
pomohl mnohým zákazníkům BASF.

Ing. Eva Nazárková, BASF
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Sercadis® - jedinečná mobilita látky Xemium®

Kontaktní 
aktivita

Absorpce 
do kutikul

Absorpce 
v tkáních

Redistribuce 
po opě-
tovném 

navlhčení

Trans- 
laminární 
aktivita

Apikální 
aktivita

Bazipetální 
mobilita

Aktivita 
na neošet-
řený nový 

výhon

Odpařování

Šíření 
v pletivech

     

++++ = vysoká / výborná +++ = střední až vysoká / velmi dobrá ++ = střední / dobrá + = nízká / detekovatelná 0 = nulová

 bez ošetření  Sercadis®  Standard

Ochrana jádrovin proti padlí ve srovnání s dalšími účinnými látkami
Z výsledků testování jsou patrné výborné výsledky v nízkém napadením listů padlím ve srovnání s jinými účinnými látkami.
Zdroj: výsledky pokusů Evropa
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vs azole standard 
(n=22)

vs cyflufenamid 
standard (n=10)

vs bupirimate 
standard (n=8)

vs SDHI + azole 
standard (n=16)

vs SDHI + QoI 
standard (n=20)

Základní údaje o přípravku Sercadis® ve vinné révě

Název přípravku Sercadis® 

Účinná látka Xemium® (Fluxapyroxad)

Složení 300 g účinné látky / litr

Formulace SC - suspenzní koncentrát

Spektrum účinku Padlí révové (Erysiphe necator)

Plodiny Vinná réva (stolní i moštové odrůdy)

Aplikační dávka 0,09–0,15 l/ha

Interval postřiku 10–14 dnů

Aplikační období Od BBCH 11 do BBCH 83 

Počet aplikací Max. 3 aplikace

Ochranná lhůta před sklizní 35 dnů

Doporučení pro použití Preventivní aplikace s důsledným střídáním*

*  Při 2 po sobě jdoucích aplikacích tohoto přípravku je nutné jej smíchat s přípravkem s účinnou látkou 
z jiné chemické skupiny, aby se zabránilo rezistenci.

V množství testů byla zjištěna 
excelentní účinnost proti padlí 
révovému a potlačení černé 
hniloby

Padlí révové

   

Černá hniloba

 

 
    Vynikající účinnost

   Velmi dobrá účinnost

   Dobrá účinnost
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Z našich přípravků jste doposud mohli pou-
žít pouze přípravek STOMP® 400 SC, který 
jako půdní herbicid dobře působí na právě 
vzešlé nebo vzcházející plevele. Při dob-
ré aplikaci (film na povrchu) a dostatečné 
půdní vlhkosti podrží příkmenný pás v bez-
plevelném stavu 6–8 týdnů. Je třeba říct, 
že na vytrvalé plevele, jako je pýr a pcháč, 
nemá dostatečný účinek, ostatní jednoleté 
trávy a dvouděložné však hubí spolehlivě. 
Dávka je 4–5 l/ha, v přepočtu s touto dávkou 
ošetříte zhruba 3 ha vinice. Lze kombinovat 
s přípravky na bázi glyfosátu, který vybere 
už narostlé ozimé plevele.

Dalším přípravkem, který brzy přijde 
na řadu, je KUMULUS® WG. Klasická 80% 
síra s účinkem proti padlí révovému s ved-

lejším akaricidním účinkem proti roztočům. 
Většinou se Kumulus® WG používá při ra-
šení pro celkovou desinfekci keře a potom 
kdykoliv během vegetace, samotný nebo 
v kombinacích, jako základní produkt proti 
padlí. Je registrován i do ekologického a bio 
zemědělství. Registrovaná dávka je 3 kg/ha. 

Roztoče a svilušky můžete řešit jediným 
naším akaricidem MASAI®. Jeho velkou 
výhodou je nízké dávkování 100–200 g/ha 
a funkčnost i za nízkých teplot cca od 5 °C. 
Balení je dostupné ve vodorozpustných sáč-
cích po 100 g. Lze použít i tam, kde máte 
nasazeného dravého roztoče. V dotované 
IP lze jen u mladých vinic do 3. roku po vý-
sadbě.

Posledním produktem, o kterém se chci 
v tomto čase zmínit, je náš mimořádný pří-
pravek RAK® 1+2. Patří do skupiny ekolo-
gických produktů a je určen k potlačování 
výskytu obalečů ve vinicích a tím i škod jimi 
způsobených. Metoda se nazývá matení 
obalečů nebo také rušení páření (Mating 
disruption) a využívá matení samců obaleče 
jednopásého a mramorovaného prostřednic-
tvím synteticky vyrobeného feromonu sa-
mičky. Feromony obsaženy v odparnících, 
které se zavěšují před letem I. generace 
obalečů do vinic, se postupně uvolňují a pů-
sobí po celou vegetaci, tj. i na následnou 
II. generaci motýlů. Odparníky se zavěšují 
jednoduše na keře v blízkosti květenství, 
buď přímo na letorost nebo na drátěnku. 
Nehrozí zvýšený odpar při zavěšení přímo 
na drát, odparník má vlastní závěsný háček. 
Odparníky lze umístit do vinic i dříve, podle 
pracovních možností, účinek feromonu je 
zajištěn minimálně po dobu 6–8 měsíců. 
Před vyvěšením do vinice je třeba odparníky 
skladovat při teplotách do 5 °C. V případě, 
že nebude přípravek použit v dané sezó-
ně, je možné ho pro další sezónu uchovat, 
avšak při zachování teplot do maximálně 5 
°C. Nejmenší plocha, na kterou má smysl 
metodu matení použít, je jeden hektar. Platí, 
že čím je počet hektarů větší, tím lepší je 
účinek. Při úplně prvním použití v dané vinici 
je třeba aplikovat plný počet odparníků, tj. 
500 ks na hektar, v dalším a následujících 
letech lze přejít až na 1/2, tj. 250 ks. Tomu 
odpovídá i balení, základní jednotkové bale-
ní je 252 kusů. V případě zájmu kontaktujte 
mě nebo ing. Cabáka (777 727 831), firma 
Pronachem.

Co se týká ošetření v době před květem 
proti padlí a peronospoře, naše doporučení 
bude SERCADIS® 0,09 l/ha + ORVEGO® 
0,4 l/ha, ale o tom až příště.

Přeji vám všem úspěšný start, už žádný 
mráz a těším se na setkání v lepších ča-
sech.                                                                                                                                                                          

Jarní ošetření vinic
Milí vinohradníci a vinaři, obecně se dá říct, že ochrana proti chorobám 
a škůdcům zatím ve vinicích spí. S narůstajícími teplotami, i když zrovna 
nyní se zase prudce ochladilo, přijde čas pro první zásahy.

Ing. Drahomíra Musilová, BASF, foto autorka
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Jednoduše lákavé
RAK® 1+2 M

Biotechnický způsob boje proti škůdcům 
- obaleči mramorovanému a jednopásému

�  Jediné rozmístění za rok
� Snadná aplikace
� Zaručený účinek
� U škůdců se nevytvoří rezistence
� Včely nejsou ohroženy

www.agro.basf.cz



Společnost BASF nabízí fungicid Dagonis®, 
který je registrován do jádrovin a zeleniny. 
Obsahuje dvě úč. l. fluxapyroxad a difeno-
konazol. V jádrovinách potlačuje strupovitost 
a padlí. V zelenině potlačuje choroby: padlí, 
černě, hlízenka, kořenomorka, hnědá skvr-
nitost rajčat, rez a další.

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.

Marketingové akce  „Dagonis® 2020“
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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 1 500 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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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. Spolehlivě účin-
kuje i při teplotách již od 5 °C, kdy syste-
mické 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 regis-
trován do jádrovin, révy a jahodníku. Obsahuje úč. l. 
pyrimethanil. Spektrum účinku je strupovitost jádrovin, 
plíseň šedá na révě a jahodníku. U jádrovin se doporuču-
je aplikační dávka 1,125 l/ha (0,375 l/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, 

kdo 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, zdra-

votní 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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Společnost BASF nabízí špičkový fungicid 
Osiris®, který je registrován v plodinách: pše-
nice, ječmen, žito, tritikale a oves. Obsahuje 
dva triazoly - epoxiconazole a metconazole. 
Kombinací těchto účinných látek potlačuje 
houbové choroby, které se vyskytují v druhé 
polovině vegetační sezóny, jako jsou listové 
skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy, a snižuje sa-
profytické houbové choroby, jako jsou černě. 
Velmi významná je inovativní formulace, která 
zajišťuje pro účinné látky dobrou přilnavost, 
rychlé působení a výrazný stop-efekt. Dopo-
ručená aplikační dávka je 1,75 l/ha, pokud by 
byla vyšší pravděpodobnost rozvoje fuzarióz 
(předplodina kukuřice, minimalizační zpraco-
vání půdy, citlivá odrůda, deštivé počasí), pak 
doporučujeme dávku zvýšit na 2 l/ha.

Aplikační termín fungicidů v klase je T3 (BBCH 
41 - objevení se klasu až BBCH 59 - plné vy-
metání klasu) je nejdůležitější pro přírůstek vý-
nosu. Škodlivost klasových chorob v daných 
termínech snižuje výnos až o 30 %. Druhým 
termínem je T4 (BBCH 61 - začátek kvetení až 
BBCH 65 - plné kvetení). Tento termín aplikace 
výrazně ovlivňuje kvalitu produkce. Přírůstek 
výnosu je většinou do 10 %. Termín T4 by měl 
být součástí systému fungicidního ošetření 
po předešlé aplikaci fungicidu proti listovým 
chorobám.

V letošním roce navíc zavádí BASF v České 
republice novou alternativu fungicidní ochrany 
obilnin proti listovým a zejména klasovým cho-
robám v podobě balíčku Alterno® + Curbatur®. 
Jedná se o kombinaci dvou různých azolových 
účinných látek (Alterno® = metconazole, Cur-
batur® = prothioconazole) s preventivním i ku-
rativním účinkem proti rozhodujícím listovým 
a klasovým chorobám. 

Spektrum účinnosti přípravků Alterno® + Cur-
batur® pokrývá všechny rozhodující choroby 
obilnin (stéblolam, padlí travní, rzi, braničnatky, 
fuzariózy klasů, hnědá skvrnitost ječmene atd). 
Hlavní doporučení této kombinace je však smě-
řováno pro ochranu praporcového listu a klasu 
s důrazem na klasová fuzária. Právě v případě 
fuzarióz klasů je hodnocena účinnost kombi-
nace metconazole + prothioconazole v mnoha 
nezávislých zdrojích jako nejúčinnější. Zároveň 
jsou však kontrolovány i ostatní choroby, které 
se v této době vyskytují, tj. rzi a braničnatky.

Doporučená aplikace pro kombinaci je Alterno® 
0,5 l/ha + Curbatur® 0,5 l/ha při počátečním 
výskytu chorob. V případě ochrany obilnin proti 
fuzariózám klasů je optimální termín aplikace 
BBCH 61–65. Jedno balení této kombinace 
obsahuje 10 l fungicidu Alterno® a 10 l fungici-
du Curbatur®, tedy kompletní řešení k ošetření 
20 ha.

Akce „Osiris® nebo Alterno® + Curbatur® 
pro špičkovou úrodu 2020“ 

  Nákup 180 l Osiris®  
(ošetření 100 ha při dávce 1,75 l/ha)  

nebo 5 balení Alterno® + Curbatur®  

(ošetření 100 ha při dávce 0,5 l/ha + 0,5 l/ha)

  Nákup 180 l Osiris®  
(ošetření cca 205 ha při dávce 1,75 l/ha)  

nebo 10 balení Alterno® + Curbatur®  

(ošetření 200 ha při dávce 0,5 l/ha + 0,5 l/ha)

A   Samsung Galaxy A20e 
Kvalitně vybavený mobilní telefon značky Samsung vám ve svém 
elegantním těle nabídne řadu inovativních možností. Infinity-V displej 
s HD+ rozlišením, fotoaparát s dvojicí čoček, baterie 3 000 mAh. 
Telefon nabízí rychlé nabíjení, inteligentní uživatelské rozhraní One 
UI a spoustou užitečných funkcí. Osmijádrový procesor, RAM 3 GB, 
paměť 32 GB, Micro SD až 512 GB.

B   Insekticid Vaztak® Active - 7 litrů 
Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyretroidní insekticid, určený k hu-
bení 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   Benzinový generátor  
GÜDE 63ccm ISG 1200-1 

Benzínový generátor s invertorovou technologií, vhodný 
k napájení běžných domácích spotřebičů i citlivých elek-
tronických zařízení, pro provoz menších elektrospotřebičů 
nebo osvětlení na cestách, při kempování, na chatě...

D   Dárkový poukaz SODEXO - 7 000 Kč 
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup  
libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

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

Při nákupu každých 360 l Osiris® nebo 10 kusů balení Alterno® + Curbatur® má zá-
kazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 8 000 bodů. 

Při nákupu přípravku Osiris® nebo balíčků Alterno® + Curbatur® v termínu od 1. dubna 
2020 do 15. června 2020 získáte skvělé odměny, které sníží cenu nakoupeného přípravku.

 Jaké bonusy můžete získat?
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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 rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové 
uživatele, resp. koncové odběratele příprav-
ku Osiris® 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. dubna 2020 
evidována jako zemědělský podnikatel dle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimálního 
množství 180 l fungicidu Osiris® nebo 5 kusů 
balení Alterno® + Curbatur® v termínu od  
1. dubna 2020 do 15. června 2020. Za každé 
toto množství uvedeného přípravku má účast-
ník akce nárok na zisk věcného bonusu. 

Zákazník má nárok získat jako bonus: 
a.  Mobilní telefon Samsung Galaxy A20e za ná-

kup 180 l fungicidu Osiris® nebo 5 kusů 
balení Alterno® + Curbatur®

b.  7 l insekticidního přípravku Vaztak® Active 
za nákup 180 l fungicidu Osiris® nebo 
5 kusů balení Alterno® + Curbatur®

c.  Benzinový generátor GÜDE 63ccm ISG 
1200-1 za nákup 360 l fungicidu Osiris® 
nebo 10 kusů balení Alterno® + Curbatur®

d.  Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 
7 000 Kč za nákup 360 l fungicidu Osiris® 
nebo 10 kusů balení Alterno® + Curbatur®

e.  8 000 VIP bodů do Partnerství s BASF - 
Partnerství Profesionálů 2019 za nákup 200 l 
fungicidu Osiris® nebo 10 kusů balení Al-
terno® + Curbatur®

4.  Pro účast v akci „Osiris® nebo Alterno® + 
Curbatur® pro špičkovou úrodu 2020“ 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 Osiris nejpozději do 17. července 
2020 svému obchodnímu zástupci. Obálku 
označte heslem „Osiris® nebo Alterno®+Cur-
batur® pro špičkovou úrodu 2020“. Do akce 
budou zahrnuty pouze ty zemědělské pod-

niky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou 
přijaty společností BASF spol. s r.o. do 17. 
července 2020. Účastník je povinen anony-
mizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré 
ostatní informace (včetně zejména všech cen 
netto a ceny brutto produktů) způsobem jed-
noznačně 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 souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů, spo-
lečnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní 
osobu, že zpracovává její osobní údaje v roz-
sahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo 
mobilního telefonu, adresa, které byly zadány 
v registračním formuláři marketingové akce 
„Osiris® nebo Alterno® + Curbatur® pro 
špičkovou úrodu 2020“ 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 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 společ-
nosti BASF spol. s r.o., a to způsobem ob-
vyklým 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 roz-
sah 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 for-
mátu, 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 ochra-
ně 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 bez-
pečně. Před použitím si vždy přečtěte ozna-
čení a informace o přípravku.

Pravidla akce „Osiris® nebo Alterno®  
+ Curbatur® pro špičkovou úrodu 2020“ 
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Vizura®

Stabilizátor dusíku
  Zvyšuje potenciál vašich statkových 

a organických hnojiv
  Stabilizuje amonný dusík až na 10–14 týdnů
  Zvyšuje výnos a kvalitu - rostliny mají dusík 

k dispozici, když ho potrebují

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.


