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ZEMO spol. s r.o.  
Bohaté Málkovice  
a přípravek Osiris®

Společnost ZEMO spol. s r.o. sídlí v Bohatých Málkovicích v okrese Vyškov 
v oblasti jižní Moravy. Celkově hospodaří na 1 770 ha zemědělské půdy, která 
se rozkládá v 13 katastrech. Zaměření této farmy je čistě na rostlinnou výrobu.

Ing. Radek Nevařil, BASF, foto archiv ZEMO spol. s r.o.

Každý katastr má naprosto odlišnou půd-
ní úrodnost, a proto je zapotřebí velmi 
důkladně pracovat s osevním postupem. 
V oblasti kolem Bohatých Málkovic je vyni-
kající struktura půdy, ideální pro pěstování 
jarních plodin (ječmen jarní, hořčice). Dále 
pak v oblasti Bohdalice-Pavlovice je půda 
těžká, kamenitá a vhodná spíše pro pěsto-
vání ozimých plodin (řepka, pšenice, ječmen 
ozimý). Bohužel většina pozemků se nachází 
v erozním zařazení jako SEO, MEO a pouze 
asi 100 ha je zařazeno jako NEO. Průměrná 
svažitost pozemků se pohybuje v rozmezí 
3° až 7°. Proto se v Bohatých Málkovicích 
nezabývají výrobou kukuřice.

Jak je již výše uvedeno, z důvodu vysoké 
svažitosti pozemků je technika zaměřena 

jak na stroje s pásovým pohonem (Case 
Quadrac 600 a dvě sklízecí mlátičky Claas 
Terra Trac), tak na vysoce výkonné kolo-
vé traktory. Aplikace POR je prováděna již 
řadu let dvěma samochodnými postřikovači 
HARDI, díky čemuž lze ochranu zajistit v op-
timálních podmínkách pro aplikaci. Výživa je 
aplikována pouze v podobě granulovaných 
minerálních hnojiv dvěma nesenými a jed-
ním taženým rozmetadlem od firmy Rauch. 
Ani v Bohatých Málkovicích nezůstávají po-
zadu ve snaze propojovat techniku s prvky 
precizního zemědělství, na kterých úzce 
spolupracují se společností STROM Praha. 

Za období naší spolupráce jsem velmi dob-
ře poznal místní podmínky a používanou 
agrotechniku u jednotlivých pěstovaných 

plodin. Veškeré záměry v rostlinné výrobě 
diskutujeme s jedním z majitelů, panem Mi-
lanem Bartoškem, a zejména pak s agrono-
mem Ing. Daliborem Vintrem. Tento podnik 
dosahuje velmi dobrých výnosů u všech 
pěstovaných plodin ve své oblasti. Stěžejní 
pěstovanou plodinu představuje jarní ječ-
men, který v Bohatých Málkovicích pěstují 
zhruba na 450 ha při průměrném pětiletém 
výnosu 7 t/ha a při splnění sladovnických 
parametrů. Největší plochu v osevním po-
stupu mají porosty ozimé pšenice, a to oko-
lo 600 ha při průměrném výnosu 7,3 t/ha. 
Řepku ozimou pěstují každoročně na 150 
ha orné půdy, což představuje zhruba 9% 
podíl v osevním postupu. I v této plodině 
dosahují velice slušného výnosu okolo 3,6 
t/ha. Osevní postup v Bohatých Málkovicích 
obohacují již řadu let pěstováním hrachu 
na 80 ha půdy při průměrném výnosu 3,5 
t/ha. A jelikož se nacházíme na jižní Moravě, 
najdete v tomto podniku i zajímavou výměru 
slunečnice. Každoročně zde pěstují okolo 
80 ha této dnes již velmi řídce se vyskytující 
jarní plodiny při velmi pěkném průměrném 
výnosu 4,2 t/ha. To je hlavní výčet pěsto-
vaných plodin, není však konečný, pestrost 
v osevním postupu zvyšují pěstováním hoř-
čice, ozimého ječmene, pohanky, prosa, 
ale také máku.

V posledních třech letech se však i v této 
lokalitě potýkají se suchem, a proto je vel-
mi důležité správné načasování zejména 
jarních polních prací a s nimi spojené ag-
rotechnické zásahy. Bohužel ani pro tuto 
oblast není hraboš polní neznámý, kdy 
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zejména v poslední sezóně napáchal  
nemalé škody na úrodě. Podle agronoma 
Ing. Dalibora Vintra se s výskytem tohoto 
škůdce potýkají již řadu let a každoročně 
jak na podzim, tak na jaře, vynakládají  
nemalé finanční prostředky na zmírnění 
škod jím způsobených. 

Jelikož obilniny tvoří podstatnou část osev-
ního postupu, často dochází k jejich opa-
kovanému pěstování na stejném pozemku, 
přičemž je kladen důraz na produkci potra-
vinářské pšenice a sladovnických ječmenů 
vysoké kvality; proto bylo třeba zvolit vhod-
ný fungicid na závěrečné klasové ošetření. 
Požadavkem zde byla kromě spolehlivé 

biologické účinnosti také absence omezení 
na svažitých pozemcích a omezení ve vo-
dárenských pásmech. Tyto parametry v té 
době splňoval a nadále splňuje přípravek 
Osiris®, a proto jej v tomto podniku úspěš-
ně aplikují již řadu let při dosahování velice 
solidních výnosů, které byly popsány výše, 
a v požadované kvalitě. 

Ve společnosti ZEMO spol. s r.o. po
užívají i další přípravky od společnosti 
BASF, a to např.:
Systiva®, Priaxor®, Efilor®, Pictor®, Biathlon® 
4D, Pontos®, Pulsar® 40, Escort® Nový 
a další.

Osiris®

 � Spolehlivá a osvědčená kombi-
nace dvou azolů (epoxiconazole, 
metconazole) proti klasovým fuza-
riózám včetně perfektní účinnosti 
na braničnatky a rzi; v ječmenech 
s účinkem na hnědou a rynchos-
poriovou skvrnitost
 � Specialista na klasové choroby
 � Pokroková speciální formulace 
přípravku
 � Bez omezení na svažitých pozem-
cích a ve vodárenských pásmech
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Ochrana klasu 
a praporcového  
listu u pšenice
Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,  
Praha-Ruzyně, foto Alena Hanzalová (1–3) a Šárka Bártová (4)

Výskyt chorob
Porosty pšenice jsou každoročně s různou 
intenzitou napadány houbovými původci 
listových skvrnitostí. Na jaře se obvykle pro-
jevují napadením spodních listů v růstové 
fázi BBCH 29–30, to však nemá pro zdra-
votní stav porostů velký význam na rozdíl 
od pozdějších infekcí, kdy patogen škodí 
ve vyšších patrech rostliny. Pravděpodob-
nost škodlivého výskytu zvyšuje déletrvající 
období dešťů, zvláště koncem sloupkování. 
Skvrny na listech pšenice mohou být způso-
beny různými houbovými patogeny. V České 
republice jsou nejvýznamnější braničnatka 
pšeničná (Mycosphaerella graminicola), bra-

ničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum) 
a DTR - helmintosporiová skvrnitost (Pyre-
nophora tritici-repentis). V současné době 
v ČR převládá výskyt braničnatky pšeničné, 
v sušších ročnících se hojněji vyskytuje Py-
renophora tritici–repentis.

V porostech ozimé pšenice se brzy na jaře 
objevuje rez plevová. Ta, podobně jako rez 
pšeničná, přežívá zimu na listech náchyl-
ných odrůd ozimé pšenice, často na vý-
drolu jako mycelium nebo sporulující léze. 
Již během podzimních měsíců a v průběhu 
mírné zimy, jako byla ta letošní, se může 
objevovat na přezimujících ozimech. V sou-
časné době se rez plevová na našem území 
nevyskytuje plošně, jak tomu bylo v během 
epidemie v období 2013–2016. Aktuálně 
se objevuje jen v některých oblastech, 
a to zejména v tam, kde se ve větší míře 
objevovala v předchozích letech, kde také 
mycelium přezimovalo a došlo k časným 
infekcím. Úroveň napadení se vyznačuje 
velkými lokálními rozdíly, které souvisí nejen 
s klimatickými podmínkami dané lokality, ale 
i s odrůdovou skladbou pěstované pšenice.

V souvislosti s vyššími teplotami během zimy 
a v jarním období jsme předpokládali časný 
nástup choroby, déle trvající teploty pod 
bodem mrazu na konci března však rozvoj 
infekce zbrzdily. Infekce díky tomu bude 
nastupovat později. V letním období může 
být škodlivost rzi plevové omezena přísušky, 
tak jako v posledních teplých létech. Díky 
nim napadení brzy stagnuje, napadené listy 
rychleji zasychají, choroba se šíří pomalu 
nebo se šíření zastavuje.

V současné době se zvyšuje škodlivost rzi 
pšeničné, která každoročně působí značné 
škody a napadá i odrůdy, které byly dříve 
odolné. Jejímu šíření napomáhají zejména 

dlouhodobě vyšší teploty v době vegetace. 
V jarním období se může objevovat již na po-
čátku května vzhledem k dříve nastupujícím 
vyšším teplotám. Pro ochranu před napade-
ním rzí pšeničnou, stejně jako u ostatních rzí 
na pšenici, je nejdůležitější výběr odolných 
odrůd a zároveň i pestřejší odrůdová sklad-
ba, která může zpomalit šíření rzi.

Dlouhodobá predikce výskytu rzí je velmi 
obtížná vzhledem k jejich šíření na velké 
vzdálenosti a změnám v jejich populacích. 
V případě teplého jara můžeme předpo-
kládat zvyšování škodlivosti rzi pšeničné 
a častější lokální výskyty rzi travní. Rez travní 
se v Evropě v posledních třech letech za-
čala objevovat ve větší míře, její výskyty 
mohou signalizovat zvýšenou škodlivost této 
choroby při vhodných podmínkách v násle-
dujících letech.

Chemická ochrana ke rzem je vhodná tehdy, 
pokud se kupky rzí před metáním vyskytují 
na 5–15 % odnoží, nebo se koncem metání 
rez vyskytuje na 10–20 % odnoží. Běžně 
se používají fungicidy se širším spektrem 
účinnosti. Při vyšším infekčním tlaku a pěs-
tování náchylných odrůd je účinný pouze 
opakovaný postřik, četnost postřiků se pak 
odvíjí od délky doby jejich účinnosti. 

Riziko zvýšeného výskytu fuzarióz klasu 
přináší vlhké jaro a především srážky cca 
14 dní před kvetením a 10 dní po odkvětu. 
Více než celkový úhrn srážek ovlivňuje na-
padení ovlhčení porostů. Význam mají i tzv. 
horizontální srážky (mlhy, rosa). Vzhledem 
k přísuškům v uplynulých letech se může 
zdát, že problematika klasových fuzarióz 
už není tak aktuální jako v minulosti. Nízký 
úhrn srážek představuje limitující faktor pro 
výskyt klasových fuzarióz a akumulaci myko-
toxinů v zrnu. Podle výsledků monitoringu se 

Obr. 1: Rez travní v polním infekčním 
pokusu
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nadlimitní vzorky vyskytují nyní i ve vyšších 
polohách než dříve. I při celkově suchém 
počasí musíme počítat s lokálními přívalo-
vými dešti, které mohou přispět ke zvýšení 
vlhkosti v krajině a tím i k vytvoření vhodných 
podmínek pro rozvoj napadení. 

Fungicidní ochrana
Fungicidní ochrana obilnin by neměla být 
prováděna paušálně, ale měla by vždy vy-
cházet z konkrétního ohrožení houbovými 
chorobami, odrůdové rezistence a předpo-
kládané intenzity pěstování. Cílem jednot-
livých zásahů je dosažení co nejlepší ren-
tability pěstování obilniny. V úvahu je brán 
i celkový trend snížení aplikace fungicidních 
přípravků.

Z hlediska úspory financí i ochrany životního 
prostředí se jeví jako vhodné jedno ošetření 
zaměřené na choroby praporcového listu 
a klasu. Toto ošetření je rentabilní zvláš-
tě u odrůd s vyšším stupněm rezistence. 
Ošetření je lepší provádět preventivně nebo 
na počátku infekce (BBCH 37–59) se zamě-
řením na ochranu proti braničnatkám, DTR, 
padlí a rzem. Ošetření v BBCH 59 již může 
poskytovat i ochranu proti fuzariózám klasu. 

Další ošetření, které je zaměřené přede-
vším proti klasovým fuzariózám, se provádí 
v době kvetení (BBCH 60–65). Toto ošetře-
ní působí také proti braničnatkám a dalším 
skvrnitostem a částečně může také působit 
i proti původcům černí obilnin (především 
Alternaria sp.). Aplikace proti klasovým 
fuzariózám je vždy preventivní, mykotoxiny 
se začínají tvořit velmi brzy po napadení. 
V momentě, kde jsou již viditelné syptomy, 
došlo už také k akumulaci mykotoxinů. Bylo 
zjištěno, že produkce nejvíce sledovaného 
mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) hraje 
roli při kolonizaci pletiv. 

Informace o přípravcích, které je možné 
použít, přinášejí webové stránky ÚKZÚZ: 
Rostlinolékařský portál/Přípravky na ochra-
nu rostlin (http://eagri.cz/public/app/srs_
pub/fytoportal/public/#rlp|domu|uvod).

Rezistence odrůd
Jak již bylo zmíněno, významný podíl 
na ochraně porostů má rezistence odrůd, 
která mimo jiné pomáhá udržet zdravé po-
rosty i v době, kdy již vzhledem k ochran-
ným lhůtám přípravků není použití fungicidů 
možné.

Pro účinnou ochranu proti rzem na pšenici je 
vhodné využívat odrůd nesoucích kombino-
vanou rezistenci. Pro zjištění skutečné úrov-
ně rezistence odrůd jsou materiály zkoušeny 
opakovaně několik let. Jednotlivé ročníky se 
mohou lišit průběhem povětrnostních pod-
mínek a tím ovlivnit možný rozvoj jednotli-
vých patogenů. Přes dlouhodobé testování 
materiálů nemusí přirozeně ve zkoušených 
letech nastat tak silný infekční tlak patoge-
nů, aby rezistenci odrůd dostatečně pro-
věřil, proto jsou pokusy, kromě přirozených 
podmínek, prováděny i při umělé infekci. 
Z výsledků našich hodnocení v polních in-
fekčních pokusech nesou kombinovanou 
rezistenci ke rzi plevové, pšeničné i travní 
odrůdy ozimé pšenice Hyfi, Julie, LG Absa-
lon, Campesino, Frisky, Vanessa, Gaudio, 
Annie, Futurum, Askaban, Asory, Sheriff aj.

Odrůdy rezistentní k fuzarióze klasu dosud 
nebyly vyšlechtěny, ÚKZÚZ nejlépe hod-
nocené odrůdy označuje pouze jako méně 
náchylné k napadení fuzariózami klasu. Při 
hodnocení rezistence odrůd pro doporučo-
vání byla zjištěna v pokusech s přirozenou 
infekcí v ÚKZÚZ i v pokusech s umělou in-
fekcí ve VÚRV, v.v.i. nejnižší akumulace my-
kotoxinu deoxynivalenolu u odrůdy Dagmar. 

Využití přirozené infekce v provokačních 
podmínkách (předplodina kukuřice s de-
finovaným množstvím kukuřičných zbytků 
– převládá F. graminearum) napodobuje 
přirozený způsob infekce, ke kterému do-
chází v zemědělské praxi. Uplatňují se zde 
i pasivní mechanismy rezistence jako např. 
výška rostliny a hustota klasu. Výhodou po-
kusů s umělou infekcí F. culmorum postřikem 
do klasů a s podporou závlahy je možnost 
dosáhnout vysokých hodnot obsahu DON, 
což umožňuje lépe posoudit odrůdové roz-
díly v rezistenci k této chorobě i náchylnost 
odrůdy k akumulaci mykotoxinů v zrnu. Nižší 
akumulace DON (<3 mg/kg při přirozené 
infekci a současně <60 mg/kg při umělé 
infekci) byla zjištěna také u odrůd Butterfly, 
Gaudio, Hyfi, Illusion, Julie, Pirueta, Steffi 
a Turandot.

Naopak nejvyšší akumulace DON (>6 mg/kg 
při přirozené infekci a současně >110 mg/
kg při umělé infekci) byla zjištěna u odrůd 
LG Orlice a Futurum.

Závěr
Použití fungicidní ochrany je součástí ce-
lého komplexu opatření. O vlastní aplika-
ci fungicidů je třeba se rozhodovat podle 
aktuálního stavu, což platí především pro 
listového choroby. V případě ochrany kla-
su je třeba sledovat meteorologické údaje 
a vzít v úvahu i případnou kumulaci více 
rizikových faktorů (nevhodná předplodina, 
minimalizace, opakovaně zvýšený obsah 
DON na lokalitě v minulosti).

Příspěvek vznikl za podpory MZe ČR pro-
jektu NAZV QJ1530373 a institucionálního 
příspěvku MZe RO0418.

Obr. 2: Rez pšeničná v polním  
infekčním pokusu

Obr. 3: Napadení pšenice  
rzí plevovou

Obr. 4: Klasy pšenice napadené  
F. graminearum - umělá infekce
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Fungicidní ošetření klasu 
- Osiris® a letošní novinka 
Alterno® + Curbatur® EC 250 
Když se řekne Osiris®, určitě se nám všem vybaví oblíbený a léty prověřený 
klasový fungicid. A možná že řada z nás má ještě někde doma magnetku 
s obrázkem pyramid či výjevů ze života egyptského boha úrody - Osirise. 
A protože nic netrvá navěky - jak je na jedné z nich napsáno - i tomuto 
přípravku letos končí registrované použití a bude nahrazován zmíněnou  
letošní novinkou - kombinací přípravků Alterno® + Curbatur® EC 250.

Ing. Jan Truneček, BASF

Osiris® a změny letošního roku
BASF se v souvislosti se zavedením nových 
produktů v příštích letech rozhodla nepožá-
dat o prodloužení registrace účinné látky 
epoxiconazol (kterou obsahuje také Osiris®) 
a nyní probíhá proces jejího ukončení.

Pro letošní sezonu se pro přípravek Osi
ris® nic nemění, takže ho můžete použít 
tak, jak jste zvyklí. Během května 2020 vydá 
ÚKZÚZ rozhodnutí o ukončení doprodeje 
a spotřebování zásob – termíny očekáváme 
natolik vstřícné, že bude možné v případě 
zájmu zakoupit Osiris® na sklad a použít 
ještě v sezoně 2021. 

Připomenutí k aplikaci Osirisu:
Je registrován v pšenici, ječmeni, žitě, triti-
kale a ovsu. Obsahuje dva triazoly - epoxi-
conazole a metconazole. Kombinací těchto 
účinných látek potlačuje houbové choroby, 
které se vyskytují v druhé polovině vege-
tační sezony, jako jsou listové skvrnitosti, 
rzi, klasové fuzariózy, a snižuje saprofytické 

houbové choroby, jako jsou černě a alterna-
ria. Velmi významná je jeho formulace, kte-
rá zajišťuje pro účinné látky dobrou přilna-
vost, rychlé působení a výrazný stop-efekt.  
Doporučená aplikační dávka je 1,75 l/ha, 
pokud by byla vyšší pravděpodobnost roz-
voje fuzarióz (předplodina kukuřice, mini-
malizační zpracování půdy, citlivá odrůda, 
deštivé počasí), pak doporučujeme dávku 
zvýšit na 2 l/ha.

Alterno® + Curbatur® EC 250 
Letošní fungicidní novinka, která bude 
v dalším období nahrazovat oblíbený fun-
gicid Osiris®. Jedná se o technický balíček 
na 20 ha, kdy jedno balení obsahuje 2 × 5 l 
Alterno® (účinná látka metconazole) a 2 × 5 l  
Curbatur® EC 250 (úč. látka prothiocona-
zole). Kombinace těchto dvou azolů se 
vyznačuje preventivním i kurativním účin-
kem proti rozhodujícím listovým a klasovým 
chorobám. Podstatnou výhodou obou pří-
pravků je absence závažných aplikačních 
omezení. 

Oba přípravky jsou registrovány v pšenici 
a ječmeni jarním. Spektrum účinnosti pří-
pravků Alterno® + Curbatur® EC 250 po-
krývá všechny rozhodující choroby obilnin 
(stéblolam, rzi, braničnatky, fuzariózy klasů, 
hnědá skvrnitost ječmene atd). Hlavní do-
poručení této kombinace je však směřová-
no pro ochranu praporcového listu a klasu 
s důrazem na klasová fuzária. Právě v pří-
padě fuzarióz klasů je hodnocena účinnost 
kombinace metconazole + prothioconazole 
v mnoha nezávislých zdrojích jako nejúčin-
nější. Zároveň jsou však kontrolovány i ostat-
ní choroby, které se v této době vyskytují, tj. 
rzi a braničnatky. 

Doporučená aplikace pro kombinaci je  
Alterno® 0,5 l/ha + Curbatur® EC 250 0,5 l/ha 
při počátečním výskytu chorob. V případě 
ochrany obilnin proti fuzariózám klasů je 
optimální termín aplikace BBCH 61–65.
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Osiris®

Pro špičkovou úrodu
�  Kompletní ochrana praporcového listu a klasu obilnin

�  Nejvyšší kvalita zrna

�  Originální formulace s excelentní smáčivostí

�  Rychlý příjem a distribuce účinných látek

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.



Systiva® v ozimé 
pšenici - dva roky 
zkušeností z provozních 
pokusů v ČR
Od podzimu 2017 se vliv ošetření osiva ozimé pšenice přípravkem Systiva® 
začal naplno testovat i v podmínkách provozní praxe. Primárně ve spolupráci 
s firmou Oseva Uni Choceň a.s. byla založena sada „provozních pokusů“ 
přímo v zemědělských podnicích.

Daniel Nerad, Ph.D., Ing. Stanislav Malík, BASF, foto Daniel Nerad

Několik dalších lokalit v ČR bylo založeno 
ve stejném rozsahu i mimo tuto spoluprá-
ci. Na jednom pozemku byl vyset blok 
ozimé pšenice ošetřené Systivou a záro-
veň na tomto pozemku byl zaseta „kont-
rola“ ošetřená pouze běžným mořidlem 
(u varianty se Systivou byl požadavek 
vypustit ošetření fungicidem v T1, naopak 
na neošetřené kontrole ho provést, po-
kus dle možností výnosově vyhodnotit). 
Protože v oblasti, kde působí Oseva Uni 
Choceň a.s., se v minulosti vyskytla sněť 
zakrslá, bylo jako kontrola a jako partner 
k Systivě zvoleno mořidlo obsahující ú. 
l. difenoconazole. V průběhu jarní vege-
tace se na lokalitách prováděly přesné 
odpočty rostlin a odnoží, vzorky rostlin 
byly následně analyzovány na fyziolo
gické parametry a výskyt houbových 
chorob. Na řadě lokalit se zejména v se-
zoně 2019 podařilo lokality vyhodnotit 
i z pohledu finální sklizně.

Fyziologické působení přípravku 
Systiva® 
Zima, resp. předjaří 2019, byly obdobně 
jako v roce 2018 typické téměř plošným 
dlouhodobým deficitem srážek (hluboce 
podnormální hodnoty v řadě měsíců). Rost-
liny na většině lokalit (a zejména na lehčích 
a výsušnějších půdách) byly proto po obě 
sledované sezony zároveň i „tvrdě testo
vány“ na tento čím dál více limitní pěstební 

faktor. O co více se za daných podmínek 
snižuje výskyt a význam dříve zásadních 
chorob, o to více hraje roli aspekt posílení 
odolnosti rostlin vůči vláhovému defici
tu, omezené dostupnosti živin a stresu. 
Na základě znalosti o pozitivním fyziolo
gickém působení Systivy, přiřazujeme to-
muto faktoru minimálně stejnou důležitost, 
jako schopnosti redukovat celé spektrum 
houbových patogenů. 

Obr. 1: Příklad rozdělení odnoží započítaných do průměru při jarní kontrole
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Obr. 3 a: porost - kontrola (10. 4. 2019, Statek Kydlinov, okres Hradec Králové)

Obr. 3 b: porost - Systiva® (10. 4. 2019, Statek Kydlinov, okres Hradec Králové)

Kontrola

Systiva®

Kontrola

Obr. 4 a: detail rostlin - kontrola

Obr. 4 b: detail rostlin - Systiva®

Systiva®
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Obr. 2: Příklad vizuálně markantního rozdílu ve variantách v roce 
2018 - PZD Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou

Obr. 2 b: Agros Kojice - detail

Obr. 2 c: Agros Kojice - porost

Kontrola Kontrola

Kontrola

Systiva® Systiva®

Systiva®



Odpočty rostlin a odnoží na provoz-
ních plochách probíhaly v obou sezo-
nách ve fázi cca od počátku sloupkování 
porostu (BBCH 31–35) v průběhu druhé 
až třetí dekády dubna.

Při hodnocení stavu a kondice na jaře 
2019, jsme u některých z porostů opět 
narazili i na vizuálně markantní rozdí
ly, ačkoliv nebyly natolik výrazné, jako 
v sezoně 2018. Tyto porosty (ošeřené 
Systivou) byly hustší a vyšší, kořenový 
systém mohutnější. Tyto faktory jsou dob-
rým předpokladem rychlejší regeneraci 
po zimě a konkurenční výhodou pro 
další vývoj vegetace, včetně snazšího 
překonání stresových podmínek.

Na více lokalitách však byly na jaře 2019 
vizuálně zaznamenatelné rozdíly slabší 
nebo žádné. Při podrobnější kontrole se 
však vyšší podíl vitálních (potenciál
ně produktivních) odnoží na rostlinu 
přesto potvrdil, a to u šesti z devíti lo-
kalit v roce 2019 (graf 1) (v roce 2018 to 
bylo u šesti z osmi lokalit – graf 2).

I přes mírně negativní přírůstek odnoží 
u 1–2 hodnocených lokalit v letech 2018 
a 2019 (pravděpodobně způsoben sou-
hrou obecně nižší odpovědi dané odrůdy 
na ošetření Systivou a zároveň mimo-
řádně nepříznivých podmínek (sucho) 
na dané lokalitě) byl trend pozitivního 
přírůstku odnoží potvrzen na většině lo-
kalit (zároveň i průměrem všech hodnot). 
Tento efekt zjištěný při jarní bonitaci se 
následně projevil i pozitivním přírůstem 
počtu klasů před sklizní a zejména pak 
i výnosu zrna po Systivě, zjištěným v prů-
měru všech dostupných sklizňových hod-
nocení (grafy 6, 7).
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Graf 1: Ø přírůstek počtu efektivních (silných a středních) odnoží na rostlinu 
(Systiva®), rok 2019

Graf 2: Ø přírůstek počtu efektivních (silných a středních) odnoží na rostlinu 
(Systiva®), rok 2018

Tab. 1: Laboratorní rozbory biomasy rostlin a výskytu komplexu houbových chorob pat stébel (plíseň sněžná, Fusarium sp.) 
v sezoně 2019 a 2018 (Mgr. I. Svačinová, ZVU Kroměříž). Jedná o počty všech odnoží včetně slabých.

Lokalita Varianta
Výška rostlin 

(cm)
Počet (všech) 

odnoží 

Celková 
hmotnost 

biomasy (g)

Hmotnost 
kořenů (g)

Hmotnost 
nadzemní 

biomasy (g)

Intenzita napadení bází 
rostlin komplexem 

chorob (%)

Ø 2019 (N: 9)
Kontrola 29 5,0 352 107 245 13,5

Systiva® 30 6,0 445 117 328 8,8

Ø 2018 (N: 5)
Kontrola 28 2,6 32 - - 2,6

Systiva® 31 4,0 50   1,7
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Laboratorní rozbory biomasy 
a výskytu houbových chorob
Laboratorní výsledky u většiny vzorků potvr-
dily jasný trend zjištěný již přesnými polními 
odpočty rostlin - nejen pozitivní vliv Systivy 
na počty odnoží, ale kromě toho i na celko
vou biomasu rostlin (množství podzemní 
a nadzemní biomasy a výška rostlin). 

V suchém, teplém a velmi „rychlém“ jaru 2018 
byl výskyt chorob pat stébel i listových chorob 
poměrně velmi nízký, vizuální rozdíly na poli 
jsme nezaznamenali. Při kultivaci chorob 
na patách stébel byl zjištěn účinek Systivy 
na redukci výskytu plísně sněžné. Pravý 
stéblolam se ve vzorcích nevyskytoval. Ob-
dobně i v sezoně 2019 byl výskyt houbových 
chorob nízký, byť mírně vyšší proti roku 2018. 
Z hlediska napadení komplexem chorob pat 
stébel, bylo napadení na Systivě v průmě-
ru všech lokalit 9 %, oproti 14 % u kontroly. 
U dvou lokalit byl zjištěn pozitivní vliv Systivy 
na snížení napadení braničnatkou z 5 % 
(kontrola) na úroveň 1 %. 

Výnosové analýzy 
Pro zjištění, zda se pozitivní nárůsty odnoží 
na jaře promítly i do předpokládaného vyššího 
počtu produktivních klasů, byly v sezoně 2019 
před sklizní porostů provedeny na shodných 
9 sledovaných lokalitách i odpočty klasů 
na jednotku plochy. Zjištěné hodnoty nám 
orientačně potvrdily, že porosty ošetřené Sys-
tivou, byly schopny v předjaří zdokumentovaný 
vývojový náskok promítnout až do finální 
sklizně.

Na všech 9 lokalitách byl zjištěn vyšší abso-
lutní počet klasů na m2 (nezjišťován aktuální 
počet rostlin/m2) v průměru 9 lokalit se jednalo 
o 59 klasů/m2 více na var. Systiva® (graf 3).

Obr. 5, 6: Předsklizňové hodnocení (počty klasů, hmotnost zrna, HTS).  
Zjišťován: počet klasů (z plochy 0,25 m2 z 5 opakování), následně hmotnost zrna 
a HTS z výmlatu vzorků klasů; nezjišťován počet rostlin (pouze jaro)
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Graf 3: Předsklizňové hodnocení - počet klasů/m2
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Na 8 z 9 lokalit byl následným výmlatem 
zrna ze vzorků klasů orientačně zjištěn 
i vyšší výnos zrna na variantě Systiva®: 
PZD Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou, 
v průměru se jednalo o +75 g/m2 (při teo-
retickém přepočtu se tedy mohlo jednat až 
o cca 750 kg/ha (graf 4).

Parametr HTS byl po Systivě mírně vyšší 
či vyšší na 6 z 9 lokalit, na 1 lokalitě shod-
ný a na 2 lokalitách nižší vůči kontrole, v prů-
měru všech lokalit byl o 0,5 g vyšší (graf 5).

V sezoně 2019 se na rozdíl od roku 2018 
podařilo získat i řadu finálních výnosových 

hodnocení porostů. Při provozní sklizni 
(skupiny od předjaří sledovaných porostů) 
byl na 6 lokalitách zjištěn vyšší výnos zrna 
na var. Systiva®, na jedné lokalitě byl výnos 
bez rozdílu vůči kontrole, na dvou lokalitách 
výnos nebyl z provozních důvodů kvantifiko-
ván. V průměru sedmi lokalit se tedy jednalo 
o nárůst +0,38 t/ha na variantě Systiva®.

V hrubém srovnání (od jara sledované sady 
lokalit) vycházel reálný sklizňový výnos (graf 
6) cca na mírně nadpoloviční úrovni proti 
odhadovanému výnosu (na základě teo-
retického přepočtu výnosu ze vzorků klasů 
- viz graf 4).

Pozitivní výnosový efekt po Systivě 
byl pak v sezoně 2019 zdokumentován 
i v průměru širší skupiny pokusných lo
kalit (tedy i několika dalších lokalit, mimo 
prováděné jarní a předsklizňové odpočty). 
V průměru 14 lokalit se jednalo o navýšení 
výnosu po Systivě +0,7 t/ha (8,9 %) (graf 7).
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Graf 4: Předsklizňové hodnocení  výnos zrna (g/m2; 14% vlhkost)

Graf 5: Předsklizňové hodnocení  HTS (g)
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Souhrn zkušeností  
z let 2018 a 2019:

 � ve dvou vláhově problematických 
sezonách se u většiny lokalit projevil 
pozitivní efekt Systivy na vitalitu 
porostu při nástupu do jarní vegetace
 � Ø přírůstek počtu efektivních odnoží 
na 1 rostlinu v období sloupkování 
(varianta se Systivou) byl 0,4 v roce 
2019 a 0,3 v roce 2018
 � zjištěn účinek Systivy na redukci 
výskytu plísně sněžné, v sezoně 2019 
u komplexu chorob na patách stébel 
průměrné napadení na Systivě 9 % 
oproti 14 % u kontroly 

 � pozitivní nárůsty odnoží v předjaří se 
v následných předsklizňových odběrech 
v roce 2019 promítly i do vyššího počtu 
produktivních klasů a orientačně pak 
i vyšší hmotnosti semen
 � na všech 9 lokalitách v sezoně 2019 
zjištěn vyšší absolutní počet klasů 
na m2 (v průměru o 59 klasů/m2 více 
na var. Systiva®). Na 8 z 9 lokalit byl 
orientačně zjištěn i vyšší výnos zrna 
z klasů na var. Systiva® (v průměru 
o +75 g/m2) a mírně vyšší HTS (+0,5 g)
 � při provozní sklizni (skupiny od jara 2019 
sledovaných porostů) byl v průměru 
7 lokalit zjištěn vyšší reálný výnos zrna 
na var. Systiva® (+0,38 t/ha)

 � významně pozitivní výnosový efekt 
po Systivě byl pak zdokumentován 
i v průměru širší skupiny 14 
pokusných lokalit v ČR v roce 2019 
(+0,7 t/ha = 8,9 %)

Poděkování
Za podíl na spoluorganizaci a založení 
pokusů se Systivou děkujeme firmě Ose-
va Uni Choceň a.s. a všem zúčastněným 
podnikům! Za provedené rozbory děkujeme 
institucím ZVÚ Kroměříž a PS Humpolec!
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Graf 6: Provozní sklizňové hodnocení porostů (t/ha)

Graf 7: Provozní sklizňové hodnocení porostů se Systivou v roce 2019. Průměrné navýšení výnosu ze 14 lokalit 
+0,7 t/ha (8,9 % - efekt ošetření cca 2 000 Kč/ha). Kalkulace na základě výkupní ceny pšenice 4 000 Kč/t, příplatku 
za 1 t osiva ošetřeného Systivou 4 500 Kč, resp. 820 Kč/ha
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Osiva INVIGOR  
+ mořidlo Integral® Pro 
- optimální kombinace  
od BASF
Moření jednotlivých druhů osiv je prvotní ochranou budoucí 
úrody. Přímá úměra mezi kvalitně založeným porostem 
a kvalitou osiva včetně moření je nezpochybnitelná. 
U mořeného osiva hodnotíme nejen obsah účinné látky, 
ale i kvalitu nánosu či odolnost otěru při moření a následné 
manipulaci (tzv. Heubachovým testem prašnosti). Pro osiva 
řepky vyvinula společnost BASF nové účinné mořidlo  
Integral® Pro - první biologické mořidlo s fungicidní účinností.

Ing. Roman Sýkora, BASF, foto archiv firmy

Jakým způsobem tato biologická 
látka funguje? 
Její základ tvoří Bacillus amyloquefaciens 
MBI 600. Účinkuje primárně proti patoge-
nům dvou základních chorob řepky - Phoma 
lingam a Verticilium, aktuální hrozbě posled-
ních let. Její účinnost bychom mohli popsat 
jako stimulaci přirozené ochrany rostliny. 
Zvýšená vitalita rostlin se projevuje zejména 
rychlostí a energií vzcházení, vyšší energií 
růstu a sekundárně i snížením napadení 
larvami dřepčíka. Výhodou Integralu Pro je 
možnost kombinace se všemi dalšími mo-
řidly dostupnými na trhu. 

Zejména při standardních podmínkách 
pěstování (srážky, teplota apod.) byla spo-
kojenost pěstitelů s účinkem Integral® Pro 
na vysoké úrovni. Projevila se nejen fungi-
cidní účinnost, ale rovněž účinek repelentní 
ve sníženém výskytu larev dřepčíka. 

Osiva řepky od společnosti BASF Invigor 
budou pro sezónu 2020 všechna standard-
ně mořena mořidlem Integral® Pro, který 
nahrazuje dříve hojně používaný a nyní již 
zakázaný thiram.

Pro nadcházející sezónu jsme přichystali 
kompletní portfólio řepek s tím, že odrůda 
InV1170 a Silver bude dostupná i ve variantě 
Integral® Pro + Lumiposa.

Velmi úspěšnou odrůdou, kterou jsme za-
registrovali v pokusech ÚKZÚZ v letech 
2017–2019, je hybridní odrůda INV1170. 
Odrůda INV1170 je vhodná do stresových 
podmínek. Zdravotní stav je samozřejmě 
jedním ze základních ukazatelů pro co nej-
vyšší výnos, a tedy i efektivitu pěstování. 
Obecně odrůdy INVIGOR mají výjimečný 
zdravotní stav, avšak INV1170 má vyni-
kající odolnost fomovému černání stonku 
(hodnocení 6,8 - kdy 9 je nejvyšší známka). 
V posledních letech se šlechtitelé stále více 
zaměřují na odolnost verticiliovému vadnutí 
brukvovitých. BASF po úspěšném zavedení 
odrůdy INV1165 v loňském roce doplňu-
je portfólio v tomto segmentu o INV1170. 
V hodnocení ÚKZÚZ dosáhla tato odrů-
da hodnoty 7, což je nejvyšší hodnota ze 
zkoušených i registrovaných odrůd (nejvíce 
opět 9). Z hlediska olejnatosti a se řadí mezi 
nejlepší v sortimentu. 

I v Clearfield® technologii pro vás máme ře-
šení - INVIGOR řepky INV1166CL a zejména 
novinka INV1266CL se jeví jako optimální 
složky této technologie. INV1266CL je velmi 
raná hybridní odrůda nižšího vzrůstu s velmi 
dobrou výkoností. Materiál byl registrován 
na území EU, a tedy je plně k dispozici na-
šim zemědělcům. 

TuYV  Virus žloutenky vodnice
Momentálně jsme zařadili do nabídky pro 
rok 2020 dvě testované odrůdy tolerantní 
vůči viru žloutenky vodnice TuYV. Odrůda 
ARMANI je registrována v Německu, kde do-
sáhla ve výnosu skvělých 108 % na průměr 
všech testovaných odrůd. ARMANI je MSL 
hybrid, který vyniká svou výkoností. Druhým 
v pořadí je DAZZLER, opět odrůda TuYV, 
která má výbornou výkonnost, ověřenou 
v pokusech, má EU registraci.
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Integral® Pro významně snižuje napadení řepky fomovou hnilobou 
Účinnost mořidel na fomovou hnilobu (Leptosphaeria maculans),  
BBCH 80–87, 12 polních pokusů v řepce olejce, Evropa 2012–2014

Integral® Pro významně snižuje napadení řepky verticiliovým vadnutím
Účinnost mořidel na verticiliové vadnutí (Verticillium longisporum),  
10 polních pokusů v řepce olejce, Evropa 2017–2018

U 12 z celkem 33 pokusů bylo 
napadení vetší než 5 %.
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Systém Clearfield® 
zlepšuje rentabilitu 
pěstování řepky
Technologie Clearfield® je unikátním řešením v systémech pěstování 
řepky ozimé. Kombinace CL hybridů tolerantních k účinné látce imazamox 
a herbicidu obsahující právě tuto látku přináší zemědělcům nesporné výhody. 
Pro zemědělce pěstující řepku v tomto systému jsou hlavními ekonomickými 
výhodami velmi nízké náklady na herbicidní ochranu, zvýšený zisk za vyšší 
výnos CL odrůd a celková rentabilita tržeb.

Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv firmy

Dávno neplatí, že CL odrůdy nepřináší uspo-
kojivé výnosy. Nové generace CL hybridů 
jsou plně konkurenční ve všech kvalitativ-
ních, a především ve výnosových parame-
trech. Ceny za tyto odrůdy jsou srovnatelné 
s jinými odrůdami. Do celkového ekonomic-
kého výsledku systému Clearfield® je nutné 
započítat také zjednodušenou agrotechni-
kou. Všechny ceny použité pro výpočet ná-
kladů byly převzaty z ceníku Agrofert 2020 
a odvozeny z běžných cen či z normativů 
VÚZT, VÚRV A ÚZEI.

Systém Clearfield®

V současné době existuje na trhu pouze je-
diný herbicid, který řeší kompletní spektrum 
jednoděložných a dvouděložných plevelů 
včetně těch, s jejichž kontrolou je spojena 
nutnost nejrůznějších kombinací či zvýše-
ných dávek, jako jsou např. kakosty, penízky 
a další brukvovité plevele, nehledě na to, že 
se jedná prakticky o jedinou možnost, jak 
v řepce eliminovat řepici. 

V letošním roce je systém dostupný za bez-
konkurenčních podmínek, což z herbicidu 
dělá nejvýhodnější řešení. Tento herbicid 
od společnosti BASF se jmenuje Cleravis® 
a působí jako kombinovaný půdní i kontaktní 
herbicid. Půdní účinek zajišťují metazach-
lor a quinmerac, imazamox pak přináší vý-
znamnou účinnost převážně přes list. Do-
poručená dávka přípravku Cleravis® je 2 l/
ha a 1 l/ha smáčedla s obchodním názvem 
Dash® HC. 

Celkové náklady na jeden hektar v letošním 
roce představují 1 640 Kč. Protože přípra-
vek působí i na výdrol obilnin, není nutné 
provádět samostatnou aplikaci graminicidu, 
protože růstové fáze v době aplikace Clera-
visu jsou obvykle vhodné jak pro výdrol, 
tak i pro dvouděložné plevele. Spolu s ná-
klady na aplikaci tak činí celkové náklady 
na herbicidní ochranu jednoho hektaru řep-
ky 1 890 Kč.

Standardní systém
V současné době se nejvíce používají kom-
pletní přípravky (Nimbus® Gold, Butisan® 
Complete, Cleravis®). Méně pak dělená 
řešení, kdy se jako první volí přípravek 
v preemergentní či časně postemergentní 
fázi a poté následuje ještě aplikace poste-
mergentního přípravku. Aplikace v tankmixu 
spíše představuje krajní řešení, protože je 
mnohdy problematické vystihnout správnou 
dobu tak, aby byla dodržena doporučení pro 
optimální účinnost obou složek. To bývá, 
obvykle díky nenadálým srážkám, poměrně 
složité a v případě posunu do dalších růsto-
vých fází pro účinnost zásahu velmi rizikové.

Standard 1
Při porovnání konkurenční technologie, kte-
rá se skládá z preemergentního či časně 
post emergentního přípravku s doporučenou 
dávkou 1,75 l/ha a z druhého čistě post-
emergentního přípravku v dávce 0,25 l/ha, 
jsou náklady v případě prvního přípravku 
1 923 Kč/ha, resp. 749 Kč/ha v případě dru-
hého. Celkem pak jsou výsledné náklady 
na oba přípravky 2 672 Kč/ha. Do celkových 
nákladů je nutné započítat náklady na apli-
kaci, které jsou opět 250 Kč/ha. Protože 
tato konkurenční technologie neřeší výdrol 
obilnin, je nutné pamatovat i na náklady 
na graminicid a jeho aplikaci. Konkurenč-
ní graminicid ve spolehlivé dávce 0,7 l/ha 
přijde zemědělce na 833 Kč/ha a náklady 
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na aplikaci dalších 250 Kč/ha. Celkové ná-
klady konkurenční technologie pak dosahují 
4 005 Kč/ha.

Konkurenční technologie v herbicidní ochra-
ně řepky ozimé je tedy v konečném výsledku 
o 121 % dražší než herbicidní ochrana v sys-
tému Clearfield® s přípravkem Cleravis®.

Standard 2
Při porovnání konkurenční technologie, kte-
rá se skládá z preemergentního či časně 
post emergentního přípravku s doporučenou 
dávkou 1 l/ha a z druhého čistě postemer-
gentního přípravku v dávce 0,25 l/ha, jsou 
náklady v případě prvního přípravku 1 124 
Kč/ha, resp. 772 Kč/ha v případě druhého. 
Celkem pak jsou výsledné náklady na oba 
přípravky 1 896 Kč/ha. Do celkových nákladů 
je nutné započítat náklady na aplikaci, které 
jsou opět 250 Kč/ha. Protože tato konkurenč-
ní technologie neřeší výdrol obilnin, je nutné 
pamatovat i na náklady na graminicid a jeho 
aplikaci. Konkurenční graminicid ve spoleh-
livé dávce 0,7 l/ha přijde zemědělce na 833 
Kč/ha a náklady na aplikaci dalších 250 Kč/
ha. Celkové náklady konkurenční technologie 
pak dosahují 3 229 Kč/ha.

Konkurenční technologie v herbicidní ochra-
ně řepky ozimé je tedy v konečném výsled-
ku o 71 % dražší než herbicidní ochrana 
v systému Clearfield® přípravkem Cleravis®.

Cleravis® + Dash® HC
2 l/ha + 1 l/haBěžné přípravky:

Aplikační okno 
max. 2 týdny Aplikační okno 2 až 4 týdny

PRE
00 05 10 11 12 14 18
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Tyto kalkulace byly počítány pro ideální 
podmínky, kdy výdrol vzchází najednou. 
V případě etapovitého vzcházení je pak 
nutné do systému Clearfield® počítat 
s náklady na jeden další graminicid 
a jeho aplikaci, v případě konkurenční 
technologie jsou to ovšem dvě další ošet-
ření graminicidem a tudíž i dvojí náklady 
na aplikaci.

Nevyčíslitelné výhody
Systém Clearfield® však přináší země-
dělcům i další výhody, které je mnohdy 
obtížně vyčíslit, ale jistě mají vliv na řízení 
a efektivitu farmy.

První výhodou je možnost vysoce ren-
tabilního pěstování řepky i na pozemku, 
kde byly v předplodině použity látky 
na bázi ASL inhibitorů používaných 
v předplodinách obilnin s dlouhou perzis-
tencí v půdě. Ty zabraňují počátečnímu 
růstu řepky, někdy i klíčení. V konečném 
důsledku pak i optimální výsevek může 
znamenat řídký porost a výrazné ztráty 
na výnose.

Druhou výhodou je možnost pěstování 
řepky i na pozemcích s výdrolem kon-
venční řepky či výskytem řepice. V pří-
padě použití konvenčního herbicidu by 
pěstování řepky v případě řepice nebylo 
vůbec možné a zemědělec by tak přišel 
o možnost pěstování ekonomicky zají-
mavé plodiny s vysokou předplodinovou 
hodnotou.

Další výhodou je významná úspora času, 
protože dochází k jedné jediné herbicid-
ní aplikaci, která vyřeší plevele takřka 
na jeden přejezd. Možnost úspory času 
v době podzimní špičky je dozajista 
důležitým momentem pro každého ag-
ronoma.

Ve výsledku tak lze hovořit o lepší eko-
nomice pěstování řepky, větší flexibilitě 
a menším množství starostí. 

Tab. 1: Porovnání nákladů na herbicidní ochranu řepky přípravkem Cleravis® 
v systému Clearfield® vs. konkurenční technologie

 
Cleravis®  

Akce 2020
Standard 1 Standard 2

Náklady na 1. přípravek (Kč/ha) 1 640 1 923 1 124

 Cena přípravku (Kč/l) 820 1 099 1 124

 Dávka (l/ha) 2 1,75 1

Náklady na 2. přípravek (Kč/ha) 0 749 772

 Cena přípravku (Kč/l) 0 2 996 3 086

 Dávka (l/ha) 0 0,25 0,25

Náklady na aplikaci přípravků (Kč/ha) 250 250 250

Náklady na graminicid (Kč/ha) 0 833 833

 Cena přípravku (Kč/l) 0 1 190 1 190

 Dávka (l/ha) 0 0,7 0,7

Náklady na aplikaci graminicidu (Kč/ha) 0 250 250

Celkové náklady na herbicidní  
ochranu (Kč/ha)

2 663 4 005 3 229

Vyšší náklady oproti herbicidní ochraně v systému 
Clearfield® 

112 % 71 %

Zdroj cen: Ceník Agrofert 2020

Tab. 2: Pokusy pro ověření výkonnosti Clearfield® odrůd,  
společné pokusy SPZO a BASF, 2018/19

Clearfield®
Konvenční  

herbicid

Výnos (t/ha)

Kontrolní odrůda* 4,05

Průměr TOP 5 
nejvýkonnějších CL odrůd

4,28 4,18

Výkupní cena (Kč/t) 9 500

Tržba (Kč/ha)

Konvenční hybrid 38 475 

Průměr TOP 5 
nejvýkonnějších CL odrůd

40 660 39 710 

Rozdíl oproti 
konvenčnímu  
hybridu (Kč/ha)

Průměr TOP 5 
nejvýkonnějších CL odrůd

2 185 1 235 

*  Kontrolní odrůdou byl vysoce výkonný hybrid, který se v roce 2017/18 umístil v praxi u čle-

nů SPZO v TOP 3 dle výnosu (v kategorii odrůdy s osevní plochou 1 tis. ha – 5 tis. ha)

Barborka obecná Řepice a hořčice polníRukevník východní Vesnovka obecná
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Větší tržby při použití přípravku 
Cleravis® 
Nejen nižší náklady na herbicidní ochra-
nu v Clearfield® systému, ale také větší 
tržby je nutno zohlednit v konečné eko-
nomice pěstování řepky. Svaz pěstitelů 
a zpracovatelů olejnin (SPZO) provádí 
spolu se společností BASF pravidelně 
od roku 2012 pokusy pro ověření výkon-
nosti Clearfield® odrůd. Z výsledků, které 
byly zaznamenány ve zkušební stanici 
Krásné Údolí v roce 2018/19 vychází, že 
CL hybridy ošetřené přípravkem Clera-
vis® mohou přinést v případě výkupní 
ceny řepky 9 500 Kč/t větší tržby až 
o 6 % než konvenční hybrid ošetřený 
konvenčním herbicidem. 

Zlepšená rentabilita  
pěstování řepky
Snížené náklady na nákup přípravků 
a na aplikaci přímého materiálu spolu 
se zvýšenými tržbami za vyšší výnos 
CL odrůd zlepšují ekonomickou renta-
bilitu pěstování řepky. Dostávají výsledek 
ukazatel rentability do kladných hodnot 
(+8 %), zatímco v případě standardního 
systému je pěstování řepky z tohoto po-
hledu bez dotací ztrátové (-3 %). Ostatní 
náklady a náklady za pojištění jsou pro 
oba systémy stejné.

Tab. 3: Zlepšená rentabilita pěstování řepky

Řepka ozimá Ukazatel
Clearfield® 

systém

Standardní 
systém  

 Standard 2

Náklady

Materiálové náklady celkem (Kč/ha) 18 535 20 400

Přímý materiál (Kč/ha) 18 535 20 400

Aplikace přímého materiálu (Kč/ha) 2 603 2 853 

Ostatní (Kč/ha) 4 000 4 000 

Pojištění (Kč/ha) 1 000 1 000 

Variabilní náklady celkem (Kč/ha) 26 138 28 253

Fixní náklady (Kč/ha) 5 600 5 600

Náklady celkem (Kč/ha) 31 738 33 853

Náklady celkem (Kč/t) 7 415 8 359

Produkce

Hlavní produkt – výnos (t/ha) 4,28 4,05

Jednotková cena (Kč/t) 9 500 9 500

Celková hodnota hlavního produktu (Kč/ha) 40 660 38 475

Hodnota produkce celkem (Kč/ha) 40 660 38 475

Ekonomika  
bez dotací

Hrubý výnos (příspěvek na úhradu) (Kč/ha) 8 922 4 622

Zisk (+), ztráta () (Kč/ha) 3 322 978

Rentabilita (%) 8 % 3 %

Výnosový práh pro nulovou rentabilitu (t/ha) 3,34 3,56

Zdroj cen: Ceník Agrofert 2020

Maloparcelní odrůdové pokusy s řepkou ozimou  
Zdroj: SPZO/BASF, Clearfield®, 2018/19
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Ochrana slunečnice proti 
houbovým chorobám
Klimatické změny v posledním období vedou k zamyšlení, jakým způsobem dále 
hospodařit a jaké plodiny pěstovat. V tomto směru je trochu opomíjenou rostlinou 
slunečnice, která dobře snáší vysoké teploty a intenzivní sluneční záření. Svým 
výkonným kořenovým systémem dokáže velmi dobře využít vodu a živiny z půdy. 
Slunečnice dobře prosperuje i v období, kdy jiné plodiny trpí vlivem horka a sucha. 
Její pěstování není náročné, nevyžaduje mnoho vstupů ani nákladů.

Ing. Petr Popelka, BASF, foto autor

Jedním z rizik pěstování slunečnice je její 
citlivost k napadení houbovými chorobami, 
ztráta na výnosu se v některých letech může 
pohybovat až kolem 30 procent. V osevním 
postupu se doporučuje slunečnici zařadit 
po sobě nejdříve po šesti letech. V tomto 
mezidobí by se na pozemek neměla zařazo-
vat žádná jiná olejnina, protože tuto skupinu 
rostlin napadají stejné choroby. Hostitelem 
některých chorob, jako například hlízenky, 
mohou být i luskoviny nebo jeteloviny. Slu-
nečnice se pěstuje v teplejších částech naší 
republiky, kde v minulosti došlo k velkému 
snížení chovu skotu, a tím z osevního sle-
du zmizely krmné plodiny. Dodržet v těchto 
oblastech stanovený osevní postup je pro-
to velmi obtížné. Z uvedených skutečností 
vyplývá, že kvalitní ochrana fungicidními 
přípravky je nutná pro úspěšné pěstování 
a každoročně se finančně vyplatí.

Přípravek Pictor® se po uvedení na trh 
v roce 2009 stal oblíbeným prostředkem 

pro fungicidní ochranu slunečnice. Bylo to 
způsobeno nejenom výborným účinkem 
proti houbovým chorobám, ale i díky vidi-
telnému fyziologickému efektu, kdy rostliny 
po aplikaci tohoto přípravku byly vitálnější 
a déle asimilovaly (AgCelence® efekt). Opro-
ti klasickým azolovým přípravkům dokáže 
porosty udržet déle zdravé. Dokáže pozi-
tivně ovlivnit hormonální procesy v rostlině, 
která je odolnější vůči stresovým faktorům 
(např. sucho, vysoké teploty, sluneční zá-
ření). Neznamená to však, že by aplikace 
přípravku prodlužovala dobu vegetace, a tak 
komplikovala sklizeň. Pictor® je pravidel
ně zkoušen ve fungicidních pokusech 
SPZO a srovnáván s ostatními produkty. 
Po celou dobu testování patří k nejlep
ším, a i když došlo v posledních letech 
k zavedení nových přípravků, svoji vyjí
mečnou pozici si stále drží. Nejvyšší pří-
růstek výnosu vykazuje jak při aplikaci mezi 
4. až 8. listem (viz graf 1), tak na začátku 
kvetení (graf 2). 

Pictor® je systémový fungicid
ní přípravek určený k ochraně 
řepky ozimé a slunečnice roční 
proti houbovým chorobám. Ob-
sahuje účinné látky dimoxystrobin 
a boskalid. Dimoxystrobin patří 
do chemické skupiny strobilurinů, 
které působí na dýchací procesy 
citlivých houbových organismů. 
Boskalid patří do skupiny anilidů. 
Působí na dýchací procesy citli-
vých organismů, avšak v jiném 
místě metabolismu než strobiluri-
ny. Obě látky působí systémově, 
vykazují preventivní i kurativní úči-
nek, tzn. chrání rostlinu před na-
padením, ale také dokáží potlačit 
rozvinutou infekci.

Doporučená dávka je 0,5 l/ha 
ve fázi BBCH 51 (fáze hvězdy) 
nebo BBCH 61 (počátek květu). 
Při vysokém infekčním tlaku lze 
aplikovat 2× v obou termínech.

Pictor®  hlavní přednosti:

Výborná účinnost 
na nejzávažnější choroby 
slunečnice

AgCelence® efekt - pozitivní 
ovlivnění fyziologických 
procesů, snížení stresu

Pokroková formulace - rychlé 
pronikání do rostlin, odolnost 
proti smyvu deštěm

Čerň střídavá (Alternaria alternata) Čerň slunečnicová (A. helianthi)
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Graf 1: Pictor® dokázal i v suchém roce 2018 zvýšit výnos slunečnice o 13,4 %
Průměrný výnos 2018 (t/ha), aplikace mezi 4–8 listem, zdroj: pokusy SPZO

Graf 2: Pictor® dokázal i v suchém roce 2018 zvýšit výnos slunečnice o 10 %
Průměrný výnos 2018 (t/ha), aplikace na počátku kvetení, zdroj: pokusy SPZO



Jak ochránit chmel 
a přispět tak  
k úspěšné produkci
Český chmel a pivo patří k nejvýznamnějším exportním komoditám, ve kterých 
má Česká republika kladné saldo. Dovoz piva z ostatních zemí je zároveň 
nejnižší v celé Evropě. Chmel je nedílnou součástí české kultury a tradice. 
Pěstování chmele je velice náročné, nejen finančně, ale také na pracovní sílu.

Ing. Eva Nazárková, BASF, foto Martin Bašta

Chmel, stejně jako ostatní plodiny, ovliv-
ňuje významně počasí. Dalším faktorem, 
který působí na produkci chmele, je použití 
přípravků na ochranu rostlin. Pro udržení 
kvality chmele je vhodné využít prostředky 
pro ochranu rostlin BASF.

Přípravek ORVEGO® (2,7 l/ha od BBCH 55, 
dle signalizace) nabízí firma BASF od roku 
2017. Orvego® je úspěšný kombinovaný fun-
gicid, který obsahuje účinnou látku dimetho-
morph a ametoktradin. Přípravek Orvego® 
se vyznačuje vysokou preventivní, kurativní 
a eradikativní účinností proti plísní chme-

lové. Způsob účinku látky dimethomorph 
je blokování tvorby buněčné stěny všech 
růstových fází peronospory. Dimethomor-
ph blokuje parazitické mycelium houby již 
v rané infekční fázi a dlouhodobě chrání 
ošetřené části rostlin pevným povlakem proti 
novým sporám plísně. Výhodou účinné látky 
ametoktradin je, že se po opětovném orose-
ní účinná látka více rozprostírá po povrchu 
listu. U přípravku byla prokázána velká odol-
nost proti smyvu deštěm. V polních podmín-
kách hodinu po aplikaci přípravku napršelo 
40 mm, ale účinnost zůstala na maximální 
úrovni. Povolené reziduální hladiny u účin-
né látky ametocradin jsou v EU 100 ppm, 
v USA 100 ppm a Japonsku 30 ppm. U di-
methomorphu v EU 80 ppm, USA 60 ppm 
a Japonsku 80 ppm. Doporučením BASF 
je použití přípravku Orvego® během hlavní 
sezony plísně chmelové a střídání přípravků 
s různým mechanismem účinku. 

Z portfolia BASF je vhodné použít do apli-
kačního sledu přípravek BELLIS® v dávce  
0,9 kg/ha do BBCH 37; 1,4 kg/ha BBCH 
37–55; 2 kg/ha od BBCH 55), který je re-
gistrovaný ve chmelu proti padlí a také proti 
plísni chmelové. Přípravek Bellis® chrání pro-
ti sekundární infekci peronospory u chmele. 
Sekundární infekce se šíří zoosporangii, kte-
rá jsou na rostlinu roznášena větrem a deš-
těm. Za deštivého léta s mnoha parnými dny 
panují optimální podmínky pro sekundární 
infekci peronosporou. Účinná látka pyrac-
lostrobin, kterou obsahuje přípravek Bellis®, 

je přijímána ošetřenými částmi rostliny. Má 
lokálně systémovou a translaminární akti-
vitu. Tím lze podchytit rovněž stádia hub, 
která se etablují v hlubších vrstvách pletiv. 
Boscalid dokáže zachytit houbové patogeny 
rozvíjející se v rostlinných tkáních a ochránit 
i nové přírůstky rostlin. Obě látky vykazují 
preventivní i kurativní účinek. Při exportu 
jsou maximálními limity reziduí u pyraclostro-
binu pro EU 15 ppm, USA 23 ppm a Japon-
sko 15 ppm. U boscalidu EU 80 ppm, USA 
35 ppm a Japonsko 60 ppm. 

Dalším přípravkem BASF do chmele je 
KUMULUS® WG (10–12,5 kg/ha), který 
obsahuje síru. Přípravek působí proti padlí 
chmelovému, které napadá především mla-
dé a nově rozvinuté listy. Benefitem Kumu-
lusu® WG je vedlejší akaricidní účinnost. 
Povolené reziduální hladiny u síry jsou v EU, 
USA a Japonsku neomezené.

Firma BASF přeje pěstitelům úspěšnou se-
zonu. V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte 
vašeho obchodního zástupce nebo obchod-
ního zástupce BASF pro speciální plodiny:

Ing. Drahomíra Musilová 
mobil: 737 240 534 
e-mail: drahomira.musilova@basf.com

Bližší informace o produktech můžete  
najít také na webových stránkách  
www.agro.basf.cz. 
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čení Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označ
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. 

Bellis®

Ideální kombinace účinných látek
  Výborný proti peronospoře a padlí
  Velmi dobrý vedlejší účinek proti botrytidě
  Nová skupina účinných látek (SDHI) 
  Velmi dobrá odolnost vůči dešťovým srážkám
  Minimální zátěž pro životní prostředí
  Lze exportovat v rámci EU, do USA a Japonska

www.agro.basf.cz



Sady a vinice  
v květnu a červnu
V sadech přes snahu pěstitelů po dubnových mrazech není situace valná. Mrazové 
poškození je nejsilnější u meruněk, ale částečné škody různé výše jsou u všech 
ovocných druhů. Asi nejméně jsou zasaženy jabloně a u nich pokračujeme 
s ochranou proti chorobám a škůdcům nejintenzívněji. Tento příspěvek vzniká 
v posledním týdnu dubna, kdy je většina jabloní v plném květu a máme za sebou 
zhruba 3. zásah proti strupovitosti a padlí. Je sucho, téměř nulové srážky vedou 
k méně intenzívnímu ošetřování, ať už v intervalech, tak ve výběru přípravků.

Ing. Drahomíra Musilová, BASF, foto autorka

Snad se během května situace změní 
a naprší, všichni víme, jak by to všem plo-
dinám a přírodě vůbec pomohlo. Je potřeba 
i nadále ošetřovat, boj o zdravé ovoce ani 
zdaleka nekončí. Podle vaší lokální situace 
můžete volit z naší nabídky tyto fungicidy: 

 � SERCADIS® (0,25–0,3 l/ha), 
 � DAGONIS® (0,4–1,2 l/ha), 
 � DELAN® PRO (2,5 l/ha), 
 � BELLIS® (0,8 kg/ha) 
 � DELAN® 700 WFD (0,75 kg/ha). 

Proti padlí jabloně lze přidávat KUMULUS® 
WG (3–5 kg/ha). V případě výskytu svilušek 
je k dispozici akaricid MASAI® (0,375 kg/ha).

Jiná situace je ve vinicích. K mrazovému 
poškození nedošlo a réva pěkně vyrašila 
a vyvíjí se (doufáme, že zmrzlí muži už 
letos nepřijdou6). Mnohde se ošetřovalo 

v době rašení přípravky na bázi síry, kdo to 
nestihl, mohl ošetřovat zhruba ve 4. až 6. 
listu přípravkem KUMULUS® WG (3 kg/ha)  
preventivně proti padlí. 

Pokud budete tento příspěvek číst kolem 
20. 5., stojíte před rozhodnutím, co použít 
před květem révy. Jedná se o nejdůležitěj
ší zásah v sezoně, výběrem rozhodujete 
o tom, jak zdravé bude květenství a ná
sledný vývoj bobulí. Naše doporučení 
pro toto období je kombinace ORVEGO® 
(0,4 l/ha) + SERCADIS® (0,09 l/ha) nebo 
DELAN® PRO (2 l/ha) + VIVANDO® (0,16 
l/ha). Obě kombinace zajišťují nejvyšší 
možnou ochranu proti peronospoře i padlí 
révovému. Samozřejmě si můžete kombinaci 
sestavit i jinak, podle dostupnosti přípravků, 
vašich zvyklostí a také počasí.

Druhým nejdůležitějším ošetřením je 
zásah po odkvětu, kdy nově vyvíjející 
se bobulky jsou velmi vnímavé k infek
ci, zejména pak botrytidě, pokud jsou 
vhodné podmínky. Pro tento zásah do
poručujeme FORUM® STAR (1–1,9 kg/ha)  
+ COLLIS® (0,3–0,6 l/ha). V pohodě můžete 
použít i některou z předchozích kombinací 
(už v registrovaných vyšších dávkách), ale 
důležité je vždy střídat účinné látky a nejlépe 
i skupiny. Všechny další zásahy pak volí-
me podle vývoje rostlin, počasí a podmínek 
ve vaší konkrétní vinici.

Ve vinicích stojíme na začátku, v ovocných 
sadech pokračujeme, tak přeji všem hodně 
úspěchů a hlavně pevné zdraví!
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Společnost BASF nabízí fungicid Dagonis®, 
který je registrován  
do jádrovin, zeleniny a jahodníku. 

Obsahuje dvě úč. l. fluxapyroxad a difenokonazol. V já-
drovinách potlačuje strupovitost a padlí. V zelenině potla-
čuje choroby: padlí, černě, hlízenka, kořenomorka, hnědá 
skvrnitost rajčat, rez a další.

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

Akce „Dagonis® 2020“

Dagonis®
®

 2020
za každých 30 l

1 500 Kč

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

Marketingové akce  Akce speciálních plodin

Společnost BASF nabízí fungicid Scala®, který 
je registrován do jádrovin, révy a jahodníku. 

Obsahuje úč. l. pyrimethanil. Spektrum účinku je stru-
povitost jádrovin, plíseň šedá na révě a jahodníku. U já-
drovin se doporučuje 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 získání věcného bonusu ve formě 
univerzálního poukazu v hodnotě 1 700 Kč. Akce platí od 15. 3. do 15. 7. 2020.

Bližší informace a přihlašování 
do akcí na www.agro.basf.cz

Poukázka je ideálním univerzálním řešením pro ty, 

kteří chtějí co nejširší možný výběr odměn. Použití 

má maximální záběr a zahrnuje pestrou nabídku, ať 

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

kulturní zážitky, kosmetiku, sportovní aktivity, vzdělání, 

zdravotní péči, cestování, hobby markety a další.

Kalkulátor na adrese https://www.agro.basf.cz/cs/
Pripravky/Dagonis®.html vypočte optimální dávku 
Dagonis® proti strupovitosti a padlí do jádrovin za vás.
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Marketingové akce  „Dagonis® 2020“

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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Marketingové akce  „Scala® 2020“

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 Scala® 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 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 fungicidních 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 360 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 Vaztaku Active se 
po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

C   Benzinový generátor  
GÜDE 63ccm ISG 12001 

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 
12001 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 360 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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Pěstitelům řepky 
doporučujeme 
fungicidní technologii 
Boscalidový 
štít. Technologie 
Boscalidový ochranný 
štít je nejpoužívanější 
jarní fungicidní 
technologií v řepce. 
Skládá se z přípravků 
Efilor® a Pictor®. 

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

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

Akce „Boscalidový štít chrání 
a zvyšuje vaši úrodu“

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

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

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

B   5 000 bodů v Partnerství 
Profesionálů

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

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

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

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

C  Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného 
dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. Více na www.mujPass.cz

Marketingové akce  Boscalidový štít chrání a zvyšuje vaši úrodu
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1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
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 Efilor a Pictor od společnosti BASF spol. 
s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření řepky.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.  Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pravidla akce „Boscalidový štít 
chrání a zvyšuje vaši úrodu“
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Pěstitelům řepky 
a slunečnice 
doporučujeme 
přípravek Pictor® pro 
ochranu porostu proti 
chorobám v květu. 
Přípravek Pictor® 
obsahuje účinné 
látky ze skupiny pod 
názvem AgCelence®, 
které pozitivně působí 
na fyziologii rostlin 
a tím zvyšují výnosy 
v každém roce. 

Přípravek Pictor® je špičkovým řešením 
a po mnoho let nejpoužívanějším pří-
pravkem ve fungicidní ochraně řepky 
a slunečnice v České republice. 

Doporučení pro aplikaci je v řepce  
0,5 l/ha ve fázi BBCH 61–65 a ve slu-
nečnici 0,5 l/ha ve fázi BBCH 51–61.

Akce platí od 15. dubna 2020  
do 30. června 2020.

Akce „Chraňte se s Pictorem“
  Jaké bonusy můžete získat za nákup  
20 l přípravku Pictor®? 
(ošetření 40 ha při doporučené dávce 0,5 l/ha)

A   1 500 bodů v Partnerství Profesionálů
Při nákupu každých 20 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství 
Profesionálů dalších 1 500 bodů.

B  Dárkový poukaz SODEXO na 1 500 Kč
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. 

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorá-
zovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kom-
binovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební 
kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Marketingové akce  Chraňte se s Pictorem

Pictor®
®

 2020
za každých 20 l

1 500 Kč
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1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstří-
ku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro 
pěstitele řepky a slunečnice, zákazníky 
přípravku Pictor®.

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

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 20 l přípravku Pictor® v ter-
mínu od 15. dubna 2020 do 30. června 
2020. Za každé toto množství uvedeného 
přípravku má účastník akce nárok na zisk 
bonusu. 

 Zákazník má nárok získat jako bonus: 
 a.  1 500 bodů v Partnerství 

Profesionálů
 b.  Dárkový poukaz SODEXO 

na 1 500 Kč

4.  Pro účast v akci „Chraňte se s Picto
rem” je účastník povinen se elektronicky 
přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nej-
později do 30. června 2020 na interneto-
vých stránkách BASF s doménou www.
agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašova-
cí formulář řádně a kompletně vyplněn, 
účastník bude z akce vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povi
nen odeslat fotokopie faktur dokládající 
nákup přípravku Pictor® v požadované 
výši nejpozději do 31. července 2020 
svému obchodnímu zástupci. Obálku 
označte heslem „Chraňte se s Picto
rem“. Účastník je povinen anonymizovat 
na kopiích dokladů o nákupu veškeré 
ostatní informace (včetně zejména všech 
cen netto a ceny brutto produktů) způso-
bem jednoznačně znemožňujícím jejich 
přečtení.

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

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

8.  Akce platí do 30. června 2020 nebo 
do vyprodání zásob.

9.  Nakoupené množství nelze uplatnit u pro-
bíhajících akcí BASF spol. s r.o. vícekrát. 
Nakoupené množství lze uplatnit nad rá-
mec probíhajících akcí BASF spol. s r.o. 

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

11.  Osobní údaje kontaktních osob v rozsa-
hu jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen 
„osobní údaje“), které byly zadány v re-
gistračním formuláři marketingové akce 
„Chraňte se s Pictorem“ budou zpra-
covávány pořadatelem společností BASF 
spol. s r.o. jakožto správcem osobních 
údajů, a to pro účely účasti účastníka 
na akci, vyhodnocení akce a předání, 
případně připsání bonusu na účet. Práv-
ním základem pro zpracování osobních 
údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 
1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrni-
ce 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Poskytnutí osobních 
údajů kontaktní osoby účastníka je 
smluvní požadavek, bez jehož splně
ní se účastník nemůže akce zúčastnit 
a společnost BASF spol. s r.o. nebude 
schopná zajistit odeslaní/předání bonusu 
účastníkovi. Zpracování osobních údajů 
bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů 
po jejím skončení, tj. po předání bonusu.

12.  Osobní údaje poskytnuté kontaktní oso-
bou účastníka bude zpracovávat spo-
lečnost BASF spol. s r.o., a dále mohou 
tyto údaje v nezbytném rozsahu zpraco-
vávat jakožto zpracovatelé marketingové 
společnosti pověřené společnosti BASF 
spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování akce, doručovatelské spo-
lečnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, 
daňoví a právní poradci.

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

-  právo na přístup k osobním údajům, dle 
kterého od společnosti BASF spol. s r.o. 
může získat informace, zda jsou její 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 kte-
rého může získat osobní údaje, které se 
ji týkají, ve strukturovaném a strojově či-
telném formátu, a to buď pro sebe, nebo 
pro jiného správce osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, případně proti profilo-
vání,

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

-  Bližší informace stran zpracování osob-
ních údajů včetně údajů o možnosti kon-
taktovat správce jsou uvedeny na webo-
vé stránce společnosti BASF spol. s r.o. 
https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/
data_protection. Společnost BASF spol. 
s r.o. ustanovila evropského pověřence 
pro ochranu osobních údajů, kterého je 
taktéž možné kontaktovat přes kontaktní 
formulář na webových stránkách, případ-
ně je možné se obrátit na koordinátora 
ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta 
Šustra.

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

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

Pravidla akce  
„Chraňte se s Pictorem“
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Pěstitelům řepky 
doporučujeme pěstování 
řepky v technologii 
Clearfield®. Nyní 
za historicky nejnižší 
cenu. 

S Clearfield® balíčkem 
od BASF můžete ušetřit 
33 % za herbicid 
Cleravis® a 20 % 
za jakékoliv osivo BASF 
odolné k účinné látce 
imazamox (označení CL): 
• INV1266CL
• INV1166CL

Cleravis® je nejúčinnější herbicid 
na trhu v České republice. Kontroluje 
jak standardní plevele, tak také všechny 
brukvovité plevele, včetně všech obtíž-
ně hubitelných a nově se rozmnožují-
cích plevelů. Umožňuje tedy pěstování 
na všech pozemcích, dokáže kontrolo-
vat i výdrol konvenční řepky. Účinnost 
na většinu plevelů se blíží 100 %. Ja-
kožto jediný kompletní postemergentní 
herbicid na trhu přináší i řadu dalších 
výhod pro své zákazníky. Doporučením 
pro aplikaci je Cleravis® se smáčedlem 
Dash® HC v dávce 2+1 l/ha.

Akce platí od 1. dubna 2020  
do 30. září 2020.

Akce „Ušetřete 26 %  
s Clearfield® balíčkem“

  Při nakoupení 2 balení Cleravis® + Dash® HC 
na ošetření 10 ha a současném nákupu  
12 výsevních jednotek (VJ) jakéhokoliv  
CL osiva BASF získáte bonus:

  Jedno balení Cleravis® + Dash® HC 
na ošetření 5 ha

 a 3 VJ stejného CL osiva BASF

Celkem tak získáte herbicid a osivo na 15 ha*  
se slevou 26 %**.

*  při doporučené dávce přípravku Cleravis® + Dash® HC v dávce 2 + 1 l/ha  
a při výsevku 500 000 semen/m2

** kalkulováno z ceníku Agrofert 2020

Marketingové akce  Ušetřete 26 % s Clearfield® balíčkem

36 Agrotip 5/2020



Pravidla akce „Ušetřete 26 %  
s Clearfield® balíčkem“
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 

Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstří-
ku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro 
pěstitele řepky, zákazníky Cleravis® + 
Dash® HC a CL osiva BASF.

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

3.  Podmínkou účasti je zakoupení mini-
málního množství dvou balení Cleravis® 
+ Dash® HC (jedno balení Cleravis® + 
Dash® HC = 2x5 l Cleravis® a 5 l Dash® 
HC) a 12 výsevních jednotek (VJ) CL 
osiva BASF v termínu od 1. dubna 2020 
do 30. září 2020. Za každé toto množství 
uvedeného přípravku a osiva BASF má 
účastník akce nárok na zisk bonusu. 

 Zákazník má nárok získat jako bonus: 
 a.  Jedno balení Cleravis® + Dash® HC  

na ošetření 5 ha
 b. 3 VJ stejného CL osiva BASF

4.  Pro účast v akci „Ušetřete 26 % s Clear
field® balíčkem” je účastník povinen se 
elektronicky přihlásit a zvolit si prefero-
vaný bonus nejpozději do 30. září 2020 
na internetových stránkách BASF s domé-
nou www.agro.basf.cz. Pokud nebude 
přihlašovací formulář řádně a kompletně 
vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povi
nen odeslat fotokopie faktur dokláda-
jící nákup přípravku Cleravis® + Dash® 
HC a nákup jakéhokoliv CL osiva BASF, 
v požadované výši nejpozději do 31. říj
na 2020 svému obchodnímu zástupci. 
Obálku označte heslem „Ušetřil jsem 
s Clearfield® balíčkem“. Účastník je 
povinen anonymizovat na kopiích dokla-
dů o nákupu veškeré ostatní informace 
(včetně zejména všech cen netto a ceny 
brutto produktů) způsobem jednoznačně 
znemožňujícím jejich přečtení.

6.  Pro včasné dodání bonusů, na které ještě 
dodavatelem nebyla vystavena faktura, 
se záměrem zákazníka pro použití osiva 
pro setí a aplikaci herbicidu v roce 2020, 
bude společnost BASF akceptovat pou-

ze ty zemědělské podniky/podnikatele, 
jejichž odeslané fotokopie dodacích listů 
budou přijaty v dostatečném předstihu 
pro zajištění jejich dodávky. V případě, že 
daný subjekt následně nedoloží fotokopie 
faktur v uvedeném termínu, si společnost 
BASF vyhrazuje právo na fakturaci doda-
ných bonusů přes vybraného distributora 
v plné výši. 

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

8.  Akce platí do 30. září 2020 nebo do vy-
prodání zásob.

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

10.  Osobní údaje kontaktních osob v rozsa-
hu jméno, příjmení, e-mailová adresa, 
číslo mobilního telefonu, adresa (dále 
jen „osobní údaje“), které byly zadány 
v registračním formuláři marketingové 
akce „Ušetřete 26 % s Clearfield® ba
líčkem“ budou zpracovávány pořadate-
lem společností BASF spol. s r.o. jakožto 
správcem osobních údajů, a to pro účely 
účasti účastníka na akci, vyhodnocení 
akce a předání, případně připsání bo-
nusu na účet. Právním základem pro 
zpracování osobních údajů v rámci této 
akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů). 
Poskytnutí osobních údajů kontaktní 
osoby účastníka je smluvní požada
vek, bez jehož splnění se účastník 
nemůže akce zúčastnit a společnost 
BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit 
odeslaní/předání bonusu účastníkovi. 
Zpracování osobních údajů bude trvat 
po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím 
skončení, tj. po předání bonusu

11.  Osobní údaje poskytnuté kontaktní oso-
bou účastníka bude zpracovávat spo-
lečnost BASF spol. s r.o., a dále mohou 
tyto údaje v nezbytném rozsahu zpraco-
vávat jakožto zpracovatelé marketingové 
společnosti pověřené společnosti BASF 

spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování akce, doručovatelské spo-
lečnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, 
daňoví a právní poradci.

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

-  právo na přístup k osobním údajům, dle 
kterého od společnosti BASF spol. s r.o. 
může získat informace, zda jsou její 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 kte-
rého může získat osobní údaje, které se 
ji týkají, ve strukturovaném a strojově či-
telném formátu, a to buď pro sebe, nebo 
pro jiného správce osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů, případně proti profilo-
vání,

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

-  Bližší informace stran zpracování osob-
ních údajů včetně údajů o možnosti kon-
taktovat správce jsou uvedeny na webo-
vé stránce společnosti BASF spol. s r.o. 
https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/
data_protection. Společnost BASF spol. 
s r.o. ustanovila evropského pověřence 
pro ochranu osobních údajů, kterého je 
taktéž možné kontaktovat přes kontaktní 
formulář na webových stránkách, případ-
ně je možné se obrátit na koordinátora 
ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta 
Šustra.

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

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

Key Account manažer Agricultural Solutions Česká republika
Jsme přední světová chemická společnost, jejíž nejlepší týmy vyvíjejí chytrá řešení pro naše zákazníky 
a tvoří technologie pro trvale udržitelnou budoucnost. V současné době hledáme nového kolegu / kolegyni 
do Divize Agricultural Solutions pro Českou republiku na pozici Key Account manažera, který bude přímo 
zodpovědný Obchodnímu manažerovi. 

COMPANY
BASF spol. s.r.o.

WORKING AREA
Agro / marketing

CONTRACT TYPE
Plný pracovní úvazek

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

Together we can accomplish everything. 
Through the power of connected minds.

ZODPOVĚDNOSTI

 � Odpovědnost za defi nování střednědobé 
strategie, marketingového a obchodního plánu 
a cenové strategie pro segmenty - ošetření osiv, 
stabilizátory dusíku a hybridní pšenice. Podpora 
rozvoje obchodu osiv 

 � Odpovědnost za obchodní jednání se zákazníky; 
identifi kace a propagace nových obchodních 
příležitostí 

 � Stanovení a implementace obchodních cílů 
během sezóny

 � Provádění analýz zákazníků (např. reakce 
na konkurenční akcie, rozvoj produktů) 

 � Vytvoření udržitelného vztahu k producentům 
osiv, distributorům v oblasti ošetření osiv 
a stabilizátorů dusíku, identifi kování a rozvíjení 
dlouhodobých vztahů s klíčovými partnery

 � Stanovení jasných nástrojů pro spokojenost 
zákazníků a zajištění systematické spolupráce

 � Tvorba a realizace plánů při implementaci 
nových produktů

BENEFITY

 � Práce pro mezinárodní fi rmu ve vysoce motivačním 
prostředí

 � Rozvoj profesionálních a osobních dovedností 

 � Zajímavá kariérová příležitost v mezinárodní fi rmě 
v průmyslovém oboru R&D společnosti

 � Balíček zaměstnaneckých benefi tů

KVALIFIKACE

 � VŠ vzdělání (ekonomie, zemědělství apod.)

 � Obchodní zkušenost v account managentu min. 3 roky

 � Znalost trhu s přípravky na ochranu rostlin

 � Výborné obchodní a vyjednávací dovednosti

 � Pokročilá znalost anglického jazyka vítána

 � PC dovednosti na pokročilé úrovni



Ušetřete 26 %*
s Clearfi eld® balíčkem
na 15 ha** řepky 
1.  Nakupte dvě balení Cleravis® + Dash® HC 

(celkem 10 ha) a přidáme vám 
další balení na 5 ha zdarma

2.  Nakupte 12 VJ CL osiva BASF 
a přidáme vám 3 VJ zdarma
(celkem 15 VJ)

3. Registrujte se na www.agro.basf.cz

4.  Doložte kopie faktur do 31. 10. 2020

Produkční systém 
Clearfi eld® v řepce

Clearfi eld® v řepce kombinuje 
účinný herbicid s vybranými 
hybridy řepky s vysokým 
výnosovým potenciálem. 
Tyto hybridy mají přirozenou 
odolnost k herbicidu 
Cleravis®. 

Clearfi eld® řešení nabízí 
jedinečný přístup ke kontrole 
plevelů s nejvyšší účinností, 
přičemž zaručuje vynikající 
bezpečnost pro řepku.

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 

  možnost pěstování i na 
pozemcích s rezidui 
sulfonymočovin v předplodině 
(látky na bázi ALS inhibitorů)

Produkční systém v řepce

Více info na 
www.agro.basf.cz

Herbicide
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Cleravis® + Dash® HC
2 l/ha + 1 l/haBěžné přípravky:

Aplikační okno
max. 2 týdny Aplikační okno 2 až 4 týdny

PRE
00 05 10 11 12 14 18

Časně POST POST

Široké aplikační okno přípravku Cleravis®

S produkčním systémem Clearfi eld® 
ušetříte vždy za jednu aplikaci graminicidu!

Akce probíhá od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020.
Detailní podmínky akce naleznete na www.agro.basf.cz
*  kalkulováno z ceníku Agrofert 2020
**  při doporučené dávce přípravku Cleravis® + Dash® HC 2 l/ha + 1 l/ha 

a při výsevku 500 000 semen/ha



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

Systiva®

Zjednodušte si hospodaření
�  První nepostřikový fungicid do obilnin
�  Vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy
�  Podporuje rozvoj kořenového systému

a optimalizuje podmínky pro růst
�  Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

od samého počátku vegetace

www.agro.basf.cz


