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Díky tomuto systému, který je založen na uni-
kátní formě herbicidní tolerance CL hybridů 
řepky a herbicidu Cleravis®, lze:

 � zabezpečit spolehlivou ochranu řepky proti 
širokému spektru plevelů 
 � používat vysoce výnosné hybridy 
 � použít jedinou aplikaci v systému ochrany 
proti dvouděložným plevelům 
 � docílit spolehlivé kontroly jednoděložných 
plevelů včetně výdrolu obilnin po celou 
dobu vegetace 
 � zlepšit úroveň sklizené produkce bez 
výskytu plevelů, které snižují kvalitu.

Vzhledem k velkému zastoupení řepky v osev-
ních postupech v ČR se postupně vyselektova-
ly plevele obtížně hubitelné běžně používanými 
herbicidy. Vedle kakostů, zemědýmů, penízků, 
máků také úhorníky, zemědýmy, řepice, hoř-
čice, hulevníky… 

Herbicid Cleravis® je přípravek, který kombi-
nuje tři účinné látky imazamox, metazachlor 
a quinmerac s účinností i na tyto obtížně hu-
bitelné plevele. Je určen pro postemergentní 
ošetření řepky ve fázi 2–4 pravých listů řepky 
v dávce 2 l/ha + 1 l Dash® HC v době, kdy 
plevele jsou vzešlé, ale nepřerostlé: dvoudě-
ložné plevele optimálně 2–4 pravé listy a jed-
noděložné plevele a výdrol obilnin 2–3 listy. 
Ošetřujeme tedy plně vzešlý porost řepky. Tolik 
teorie. A co praxe?

Za tou jsem se vypravil do zemědělské 
společnosti Ing. Brodský, která má sídlo 

v Nehvizdech u Prahy, ale středisko výroby 
má také v malé vesničce Václavice na Libe-
recku. Svůj čas pro rozhovor mi věnoval 
Ing. Jan Třešňák, vedoucí střediska.

Můžete nám v krátkosti představit 
Vaše středisko?
Ing. Třešnák: Hospodaříme celkem na 1840 
ha zemědělské půdy. Z toho je 1 125 ha orné 
půdy, 40 ha sadů a zbytek jsou louky a past-
viny. Průměrná nadmořská výška střediska je 
370 m n. m. Roční dlouhodobý srážkový úhrn je 
738 mm. Za poslední dva roky jsme ale poklesli 
na 559 mm za rok. Jako hlavní plodiny pěstu-
jeme pšenici ozimou na výměře okolo 400 ha 
s průměrným výnosem 6 t/ha, tritikále na 70 
ha s výnosem 6 t/ha a ječmen ozimý na 75 ha 
s výnosem cca 6,5 t/ha. Řepku ozimou máme 
přibližně na 220 ha. Máme silné zastoupení 
ŽV. Prasata na výkrm cca 1 900 ks, prasnice 
a prasničky 200 ks a také masné krávy a býky 
ve výkrmu 520 ks a odchov jalovic. 

Kdy jste začali uvažovat o změně 
technologie pěstování řepky 
z konvenční na CL technologii a jak 
systém Clearfield® používáte?
Ing. Třešnák: Naším problémem bylo velké 
zaplevelení pozemků řepicí. Technologii Clear-
field® jsme začali zkoušet v roce 2014 na časti 
plochy. Osvědčila se jak po stránce herbicid-
ního účinku, tak i z hlediska výnosů. Od roku 
2017 sejeme celou výměru řepky CL hybri-
dy řepky a ošetřujeme herbicidem Cleravis®. 
Technologii Clearfield® jsme si po konzultaci 
se zástupci BASF upravili pro naše podmín-

Systém Clearfield® 
v řepce - zkušenosti 
z praxe
Ve zkratce můžeme systém Clearfield® v řepce ozimé popsat jako 
kombinaci velmi účinného herbicidu Cleravis® s hybridy řepky tolerantními 
k účinné látce imazamox, obsažené v tomto herbicidu. Hybridy mají vždy 
ve svém názvu zkratku CL.

Ing. Pavel Šácha, BASF, foto autor

Herbicide
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ky. Řepice vzcházejí později, takže s aplikací 
herbicidu Cleravis® nespěcháme, aplikujeme 
na řepku ve fázi 3–4 listů. Používáme společ-
nou postemergetní aplikaci 2 l Cleravis® + 1 l 
Dash® HC + 0,2 l Galera na ha. Tato kombinace 
je velmi účinná i na heřmánkovité plevele, které 
jsou další velký problém. S touto aplikací jsme 
z hlediska herbicidního účinku spokojeni. 

Jak řešíte výdrol obilnin?
Ing. Třešňák: Účinnost herbicidu Cleravis® 
na výdrol obilnin je velmi dobrá. Graminicid 
použijeme maximálně 1× na dočištění výdrolu. 

Jakých dosahujete výnosů v systému 
Clerfield®?
Ing. Třešňák: Náš průměrný výnos se pohybuje 
na úrovni 3,3–3,4 t/ha.

Máte problém s výdrolem CL řepky 
v následných plodinách?
Ing. Třešňák: Vzhledem k osevnímu postupu 
následují po CL řepce obilniny, kde používá-
me běžné herbicidy, např. Trinity, Sumimax 
a problémy s CL výdrolem řepky jsme neza-
znamenali.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný 
pěstitelský rok 2020.

Na závěr článku si dovolím připomenout tu 
skutečnost, že BASF má ve svém osivářském 
programu také dva CL hybridy řepky. Jde 
o INV1266 CL a INV1166 CL. Více informací zís-
káte u obchodních zástupců nebo na stránkách 
www.agro.basf.cz
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Spolu s chorobami klasů (fuzária) posilu-
jeme účinek na listové choroby (zejména 
rzi, braničnatky, DTR a jiné skvrnitosti), 
chráníme nejdůležitější dva poslední listy 
a tímto také nepřímo rozhodujeme o výnosu 
a o kvalitě (obsah DONu, množství N-látek 
v zrnu a další). Spolu s fungicidy se nabízí 
možnost tank-mixů s insekticidy proti mši-
cím, třásněnkám, bejlomorkám a kohout-
kům, kteří bývají na vyvíjejících se rostlinách 
také přítomni.

Mezi nejpoužívanější a zároveň nejspoleh-
livější fungicidy specializované na ochranu 
klasu patří bezesporu Osiris®. Obsahuje 
dva triazoly - epoxiconazole a metconazole. 
Kombinací těchto účinných látek potlačuje 
houbové choroby, které se vyskytují v druhé 

polovině vegetační sezony, jako jsou listové 
skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy, a snižuje 
saprofytické houbové choroby, jako jsou 
černě. Velmi významná je jeho moderní 
formulace, která zajišťuje pro účinné látky 
dobrou přilnavost, rychlé působení a výraz-
ný stop-efekt. Technicky obsahuje Osiris® 
dvě účinné látky ze skupiny triazolů: 37,5 g 
epoxiconazolu a 27,5 g metconazolu v 1 l 
přípravku. Epoxiconazole zabraňuje tvorbě 
buněčných membrán patogena, omezuje 
růst mycelia a sporulaci hub, působí syste-
micky s velmi dobrým protektivním, kurativ-
ním i eradikativním účinkem. Metconazole 
působí rovněž systemicky. Chrání listy před 
i po infekci a má vynikající perzistenci. Tato 
perzistence zajišťuje dlouhodobou účinnost 
na klasové fuzariózy.

Jednou z hlavních výhod fungicidu Osiris® 
je, že postřiková jícha po aplikaci pokryje 
všechny zasažené části a „zateče“ i do míst, 
která nebyla aplikací přímo zasažena. To je 
zásadní především z hlediska ochrany klasu, 
protože právě fuzariózy se mohou rozvinout 
na vnitřní straně klásku, kde mají ideální pod-
mínky. Při ochraně klasu a praporcového lis-
tu se rovněž doporučuje použití nižší dávky 
vody, protože vyšší koncentrace přípravku 
na choroby funguje lépe a postřik se dostane 
pouze do cílených vyšších pater rostlin.

Doporučené dávkování
Doporučená dávka je 1,75 l/ha, pokud by 
byla vyšší pravděpodobnost rozvoje klaso-
vých fuzarióz (předplodina kukuřice, mini-
malizační zpracování půdy, citlivá odrůda, 

Ochrana klasů jako 
nezbytná součást 
pěstování obilnin
Období květu obilnin je zpravidla posledním momentem, kdy je možnost 
ovlivnit kvalitu a výnos. Tímto zásahem také zúročujeme investice, které byly 
do porostů vloženy na začátku jarní sezony.

Ing. Andrea Klíma Kodoňová, BASF, foto BASF

Povrch listů po ošetření Osirisem ve srovnání se standardním fungicidem. Osiris® způsobuje viditelný efekt po aplikaci.

Osiris® Standard
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deštivé počasí), pak doporučujeme dávku 
zvýšit na 2,0 l/ha.

Osiris® potěší i z hlediska omezení, je možno 
jej použít v ochranných pásmech povrcho-
vých i podzemních vod, je nutno dodržet 
stanovené ochranné pásmo 4 m od povr-
chové vody. Ochranná lhůta, tj. počet dnů 
od termínu poslední aplikace po sklizeň, je 
stanovena na 35 dní.

V letošním roce zavádí firma BASF v České 
republice novou alternativu fungicidní ochra-
ny obilnin proti listovým a zejména klasovým 
chorobám. Jedná se o kombinaci 2 různých 
azolových účinných látek (Alterno® - metco-
nazole, Curbatur® EC 250 - prothioconazole) 
s preventivním i kurativním účinkem proti 

rozhodujícím listovým a klasovým chorobám.

Kombinace fungicidů Curbatur® EC 250 + 
Alterno® je k dispozici v technologickém 
balíčku jako doporučení pro ochranu pra-
porcového listu a klasu. Kombinací dvou 
účinných látek prothioconazole a metcona-
zole vytváříme optimální možnost ošetření 
proti houbovým chorobám, jako jsou bra-
ničnatky, rzi, fuzariózy a černě. Oba fungi-
cidy budou společně zabaleny v množství 
10 l + 10 l a aplikační doporučení je 0,5 + 
0,5 l/ha, což znamená, že 1 balík vychází 
na ošetření 20 ha. Optimální termín aplika-
ce bude od objevení se praporcového listu 
až po fázi začátku kvetení. Termín ošetření 
závisí na tom, zda aplikace bude směrována 
více na listové nebo klasové choroby. Oba 

fungicidy můžete použít v ochranných pás-
mech OP II. st. povrchové a podzemní vody 
a nemají omezení na svažitých pozemcích.

Maloparcelkové pokusy, Anglie 2012, odrůda Hattrick. Neošetřená kontrola / Osiris® 2,0 l/ha

Osiris®

Osiris®

Standard

Standard

Přípravek Osiris® i balíček fungi-
cidů Cur batur® EC 250 + Alterno®  
jsou zařazeny do bonusové akce 
„Osiris® nebo Alterno® + Curba-
tur® pro špičkovou úrodu 2020“. 

Bližší informace o této akci 
a také o přípravku Osiris® najde-
te na www.agro.basf.cz, případ-
ně neváhejte kontaktovat které-
hokoliv zástupce poradenské 
služby BASF.
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Všechno  
začíná osivem
Ochrana vašeho výnosu začíná u volby vhodného osiva. 
Kromě samotné odrůdy je dnes základem bohaté úrody 
také volba správného mořidla. Můžete mít nejúrodnější pole 
a nejlepší osivo, ale pokud ho nedokážete ochránit, je váš 
výnos ohrožen. Když se řekne mořidla od BASF, většině z vás 
se asi nejdříve vybaví Kinto® Duo nebo Systiva®. Systiva® sice 
funguje částečně jako běžné mořidlo, ale svým působením 
a účinností dokonce nahrazuje první foliární ošetření.

Ing. Matúš Czakó, BASF, foto archiv firmy

Do naší nabídky jsme zařadili Kinto® Plus. 
Novinku, která mění standard moření. 
Přinášíme mořidlo, které ocení nejen 
zákazník, ale i obsluha mořičky. Vyzna-
čuje se dobrým klíčením a vzcházením 
i v chladnějších podmínkách, spolehli-
vou ochranou proti chorobám, sníženou 
prašností a registrací do mnoha plodin. 
Bezpečnost je pro nás na prvním místě 
a věříme, že nízkou prašnost ocení také 
osoby nakládající s mořením osiva. Moři-
dlo přilne na obilku a není při manipulaci 
s osivem stíráno tak, jako jiná mořidla 
dostupná na trhu. Výsledky jsou jedno-
značné (obr. 1).

Kinto® Plus chrání před mnoha klíčový-
mi půdními chorobami u všech hlavních 
obilnin. Bez ohledu na to, zda pěstujete 
ječmen, pšenici, oves, žito nebo tritiká-
le. Kinto® Plus je jako širokospektrální 
mořidlo vždy tou správnou volbou pro 
vaše osivo.

Na obr. 2 vidíte pokus s rostlinami na-
padenými kořenomorkou (Rhizoctonia) 
v případě neošetřeného osiva a osi-
va ošetřeného mořidlem Kinto® Plus.  
Ačkoliv použití proti kořenomorce není 
v České republice registrováno, výsledky 
z mnoha evropských pokusů dokládají 
významnou vedlejší účinnost i v případě 
výskytu tohoto patogenního organismu.

Obr. 1: Heubachův test prašnosti osiva, BASF, Seed Solutions Center, Německo 2017

Neošetřené osivo

Tebuconazole + prothioconazole

Kinto® Plus

Triadimenol + fluoxastron + fluopyram
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Kinto® Plus obsahuje 3 účinné látky 
z odlišných chemických skupin - flu-
xapyroxad (= Xemium® - SDHI karbo-
xamid), tritikonazol (azol) a fludioxonyl 
(fenylpyrol), v množství vždy 33,3 g/l, 
které působí synergicky a zajišťují 
působení na široké spektrum chorob. 
Formulace připravku Kinto® Plus zajiš-
ťuje účinek proti většině významných 
chorob napadajících vzcházející po-
rosty. Graf 3 znázorňuje účinnost proti 
patogenním organismům. Účinné látky 
se svým působením vzájemně doplňu-
jí, výsledná kombinace zajišťuje dobrý 
účinek a zároveň vyniká skvělou se-
lektivitou vůči pěstovaným plodinám. 

Díky úč. látce fluxapyroxad (Xemium®),  
která je v mnohem větším množství 
obsažena v revolučním přípravku 
Systiva®, dokáže Kinto® Plus rovněž 
podpořit klíčení a vzcházení i v přípa-
dě nepříznivých povětrnostních vlivů, 
jako je sucho. Rostlina má bohatší 
a delší kořenový systém a stává se 
tak odolnější.

Kinto® Plus představuje novou gene-
raci mořidel a nabízí lepší uživatelské 
vlastnosti při moření, manipulaci v prů-
běhu skladování, transportu i během 
setí samotného. 

Proč použít Kinto® Plus:
 � Podporuje lepší klíčení 
i ve zhoršených podmínkách
 � Zlepšuje růst kořenového systému
 � Zvyšuje výnos
 � Zvyšuje bezpečnost při manipulaci
 � Přináší kvalitní namoření s vizuální 
kontrolou
 � Bez aplikačních omezení 

Doporučené dávkování je 1,5 l/t osiva 
v pšenici, ječmeni, žitě, ovsu a tritikále.
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Graf 1: Pšenice ozimá - navýšení růstu kořenů v porovnání 
s konkurenčními produkty (BBCH 23–28, DAE 62),  
zdroj: ADAS, UK, 2017

Obr. 2: pokus s rostlinami napadenými kořenomorkou - kontrola

Graf 2: Pšenice ozimá - hmotnost kořenové hmoty  
(BBCH 23–28), zdroj: ADAS, UK, 2017

Graf 3: Účinnost proti patogenním organizmům

... a osivo ošetřené mořidlem Kinto® Plus

Plíseň sněžná

Fuzariózy
Sněť mazlavá 

pšeničná

Sněť 
prašná 

pšeničná

Pruhovitost 
ječná

Paluška travní

  Kořeno-
morka

Sněť 
stébelná

Pokud hledáte spolehlivé mořidlo  
s vynikající účinností, je pro vás  
Kinto® Plus tou správnou volbou.
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V předchozích letech se vývoj a agro-
technické lhůty výrazně posunuly. Není 
neobvyklé, že první porosty jsou zaklá-
dány již v první dekádě srpna tak, aby 
zachytily případné srážky, které se ob-
vykle uprostřed měsíce objevují. Pro kva-
litu porostu je však důležitá nejen kvalitně 
připravená půda, ale i kvalitní, optimálně 
namořené a upravené osivo. V současné 
době je možno využít několika fungicid-
ních mořidel, včetně našeho Integral® Pro 
s výbornými účinky vůči fomě, verticiliu 
a sekundárně i dřepčíkovi. 

Sebelepší odrůda však bude pěstiteli 
na nic, pokud neobdrží nasmlouvané osi-
vo včas. V tomto ohledu postupuje BASF 
velmi obezřetně a předvídavě. Většina 
odrůd z našeho stálého portfolia je pro-
dukována s časovým předstihem a mů-
žeme garantovat dodávku osiv do 25. 
7. tohoto roku. Mimochodem, některé 
odrůdy dodáváme již nyní. 

Samozřejmostí je kvalita, čistota osiva 
i vysoká klíčivost. Osivo prochází rovněž 
kalibrací.

Novinky roku, jako jsou InV1170, 
InV1266CL a DAZZLER, budeme do-
dávat ihned vzápětí tak, aby osivo bylo 
u vás zemědělců do začátku srpna.

Zásadní doporučení

InV1170
Vynikající odrůda s vysokou odolností vůči 
verticiliu a fomě. Vynikající výsledky z regist-
račních pokusů (110 % na průměr). Premiant 
roku 2018 - sucho a horko!!! 

 

InV1266CL
Clearfield® technologie je stále aktuální 
s ohledem na opakující se přísušky. 

Osiva InVigor 
od BASF a termín 
dodání 25. 7. 2020
S ohledem na pokročilou dobu vegetace a nadcházející 
žně je dobré se poohlížet po osivu ozimů, které se budou 
od srpna zakládat pro příští rok. První plodinou, u které 
je třeba udělat rozhodnutí, je řepka ozimá.

Ing. Roman Sýkora, BASF

Zkušenosti pěstitele se systémem CL v řepce
Zeptali jsme se agronoma ve firmě Na-
zárko, který hospodaří v oblasti okresů 
Praha východ a Mělník, na jeho zkuše-
nosti s Clearfield® technologií.

 Jaká je specializace vaší 
zemědělské produkce?
Pěstujeme obilniny, olejniny a jsou za-
stoupeny i luskoviny.

Ve vašem osevním postupu je 
zastoupena i řepka, jaké máte 
s řepkou zkušenosti a jaké výnosy?
Dosahujeme zhruba podobných výsled-
ků, jako je celorepublikový průměr. Nic-
méně zejména sucho v posledních letech 
negativně ovlivňuje výnosy. 

Při nedostatku srážek je obtížné 
založit dobře porosty řepky, jak to 
bylo v loni na podzim?
Snažili jsme se počkat se setím do konce 
srpna, ale nepomohlo to. Vyčkáváme. 
Přesévali jsme na jaře hrachem.

Jaké máte zkušenosti s Clearfield® 
technologií, kterou uvedla na trh 
BASF? S kterými obtížnými plevely, 
se potýkáte a kde vám Clearfield® 
pomohl?
Zkušenosti jsou dobré. Nejdřív se tech-
nologie použila hlavně kvůli úhorníku 
a dále technologie Clearfield® prokázala 
vysokou účinnost proti kokošce, penízku 
a řepici.

A co výdrol Clearfield® řepky v ná-
sledných plodinách, nějaké obtíže?
Vůbec žádné, tyto problémy se u nás 
vůbec nevyskytly.

Jaké je vaše doporučení pro rok 
2020 z hlediska Clearfieldu?
Clearfield® technologie je velice účinná. 
Doporučuji. Kdyby bylo srážek více, kva-
lity technologie Clearfield® by byly ještě 
znatelnější.
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Herbicidní strategie BASF 
je založená na účinné 
látce dimethenamid-P
Nimbus® Gold a Butisan® Complete jsou unikátní díky kombinaci účinných 
látek metazachlor a dimethenamid-P, tzv. kombi-efekt. V závislosti na zvolené 
technologii je doplňuje další partner (u přípravku Nimbus® Gold je to 
clomazone, u přípravku Butisan® Complete quinmerac). Výhodou doplnění 
metazachloru o dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně hubitelné 
plevele, např. kakosty, brukvovité plevele a mák. 

Clomazone obsažený v přípravku Nimbus® Gold zvyšuje účinnost na svízel, 
brukvovité a ptačinec. Quinmerac, který je součástí přípravku Butisan® 
Complete, zajišťuje účinnost na svízel, hluchavky a mák.

Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv firmy
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Kombi-efekt 

Je unikátním řešením, směsí navzájem 
se podporujících účinných látek, které 
přináší pěstitelům výhody i v období, kdy 
po aplikaci přichází jen malé množství 
dešťových srážek. V případě obvyklého 
množství srážek jsou pak hubeny plevele 
klíčící v hlubších spodních vrstvách půdy.

Klíčové informace  
o kombi-efektu:

 � kombinuje metazachlor  
a dimethenamid-P
 � kontroluje standardní spektrum, ale 
i rozšířené hůře hubitelné plevele
 � je spolehlivější v kontrole plevelů, 
které klíčí z hlubších vrstev 
 � k aktivaci kombi-efektu je potřeba 
nižší množství srážek (je méně 
závislý na vlhkosti) 
 � vykazuje lepší účinek na pozemcích 
s pokrytím většího množství 
posklizňových zbytků

Suché podmínky Mokré podmínky

1

0

2

3

Klíčení řepky olejky

Klíčení plevele

Dimethenamid-P

Metazachlor

Dimethenamid-P Metazachlor Účinek na plevel v %

25

20

15

10

5

0 20 40 60 80 100

Kombi efekt

40 %

40 %

20 %

10 %

30 %

60 %

Dimethenamid-P
Nejdůležitější místo
absorpce (%)

Metazachlor
Nejdůležitější místo
absorpce (%)

Kořeny

Hypokotyl

Děložní

lístek

První

pravý list

Dimethenamid-P Metazachlor
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Rozšiřující se druhy plevelů

Kakostovité plevele - jsou odolné k většině 
herbicidů, včetně těch neselektivních. Při ze-
slábnutí půdního účinku jiných herbicidních 
látek navíc dobře vzchází. Významně se šíří při 
uplatňování minimalizačních technologií zpra-
cování půdy. Dimethenamid-P na ně účinkuje 
velmi dobře, v případě nižšího výskytu stačí 
dávka okolo 200 g/ha - doporučujeme Buti-
san® Complete v dávce 2,25 l/ha. V případě 
vyšší koncentrace je nutné přistoupit k vyšší 
dávce, alespoň 450 g/ha - najdete v přípravku 
Nimbus® Gold v dávce 2,25 l/ha. 

Brukvovité plevele - z nejvýznamnějších sem 
patří například kokoška, penízek či úhorník. 
Alespoň dva zástupci z této čeledi se vyskytují 
téměř na všech polích v ČR. Ačkoliv je dokáže 
poměrně kvalitně regulovat zima a mrazy, z dů-
vodu oteplování v zimních měsících získávají 
lepší podmínky pro svůj vývoj a přežití. Spo-
lehlivě na ně působí dávky dimethenamidu-P 
nad 200 g/ha - dávkování viz výše.

Mák vlčí je typickým zástupcem pro aridní ob-
lasti a díky změně klimatu se začíná významně 
rozšiřovat i na pole, kde se dříve nevyskytoval. 
Jeho regulaci nahrávají mírné zimy, díky kterým 
na jaře při nedostatečném herbicidním zásahu 
bujně obráží, a dále zapleveluje kultivované 
pozemky. Pro likvidaci máku, stejně jako v pří-
padě boje s brukvovitými plevely, stačí dávka 
200 g/ha - dávkování viz výše. 

O dimethenamidu-P

Díky zvýšené mobilitě dimethenamidu-P a jeho 
aktivaci i za nižších srážek je účinek na plevele 
lepší než v případě konkurenčních účinných lá-
tek. Jak bylo popsáno, pro své přínosy a účinek 
na významné plevele se dimethenamid-P stal 
nedílnou součástí práce dobrého hospodáře 
a dále nabývá na významu.

Klíčové informace 
o dimethenamidu-P

 � je to širokospektrální herbicidní účinná 
látka s jedinečnými fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi
 � účinkuje přes děložní listy, koleoptyle trav 
či hypokotyl dvouděložných plevelů a také 
přes kořeny
 � velmi dobře se šíří v půdě a zasahuje 
plevele i ze spodních vrstev
 � potřebuje méně půdní vlhkosti (je méně 
závislý na srážkách)
 � vykazuje lepší účinek na pozemcích s pokry-
tím většího množství posklizňových zbytků
 � je obsažen v přípravcích Nimbus® Gold 
a Butisan® Complete
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Absorpce účinných látek v rostlině plevele

Kakost maličký je nejběžnějším 
zástupcem kakostovitých 
na našich polích

Mák vlčí Konkurenční zátěž řepky v počáteční fázi 
vždy negativně ovlivní její vývoj. Zátěž 
spočívá hlavně v boji o živiny, vodu, 
prostor, půdní vzduch a světlo.
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Doporučení pro použití přípravků
BASF s dimethenamidem-P

Nimbus® Gold je kvůli obsaženému clo-
mazonu určený pro preemergentní aplikaci 
při průměrných teplotách. Je vhodný pře-
devším na středně těžkých až těžkých pů-
dách. Zajišťuje kompletní kontrolu běžně se 
vyskytujícího plevelného spektra. Jedná se 
o nejpoužívanější kompletní preemergentní 
herbicid v České republice. Dávkování je 
možné zvolit flexibilně v rozmezí 2-2,25 l/ha.

Klíčové informace o přípravku 
Nimbus® Gold

 � obsahuje inovativní herbicidní formulaci, 
která je šetrná k řepce
 � účinkuje na široké spektrum plevelů díky 
třem vzájemně se doplňujícím účinným 
látkám
 � účinkuje lépe i v suchých podmínkách 
i v minimalizačních systémech zpraco-
vání půd (kombi-efekt)
 � v případě potřeby silnějšího účinku proti 
prlině rolní, rozrazilům, máku a dalším 
plevelům lze využít v kombinaci se 
Stompem Aqua - Nimbus® Gold  
v dávce 1,75 l/ha, Stomp® Aqua  
pak v dávce 1 l/ha

Butisan® Complete je vhodný na všechna 
pole, včetně těch písčitých s malou sorpční 
kapacitou. Protože neobsahuje clomazone, 
lze jej použít i při velmi chladném počasí. 
Má široké použití od preemergentní aplikace 
do fáze, kdy má řepka 2 pravé listy. Je zcela 
šetrný k pěstované řepce a je možné ho 
použít i na pozemcích s povrchovou vodou. 
Doporučené dávkování je 2,25 l/ha.

Klíčové informace o přípravku 
Butisan® Complete

 � je flexibilní, spolehlivý a bezpečný pro 
řepku
 � účinkuje na široké spektrum plevelů díky 
třem vzájemně se doplňujícím účinným 
látkám
 � účinkuje lépe i v suchých podmínkách 
i v minimalizačních systémech 
zpracování půd (kombi-efekt)
 � bez omezení v OP II. stupně  
povrchových vod

Preemergentní aplikace přináší nejvíce výhod. Vhodným řešením je kompletní 
přípravek obsahující clomazone - Nimbus® Gold.

Časně postemergentní aplikace je vhodným řešením v době bez dostatečných 
srážek pro preemergentní aplikaci, nebo když podnik potřebuje větší flexibilitu. 
Vhodným řešením je kompletní a flexibilní přípravek Butisan® Complete (případně 
v kombinaci se Stratos® Ultra + Dash® HC)

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

Osiva řepky ozimé
na sezónu 2020

 INV 1170 

  SILVER

  DAZZLER 

  INV 1165

  INV 1066

  INV 1266 CL 

  INV 1166 CL
 
NOVINKA 2020www.agro.basf.cz
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Unikátní čtyřsložková 
kombinace jako herbicidní 
řešení pro vaši řepku
Ing. Marek Šmika, BASF, foto archiv firmy

Jak to začalo
V roce 2018 vznikla na základě žádosti 
Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin 
(SPZO) v České republice minoritní re-
gistrace do řepky pro známý přípravek 
Stomp® Aqua, který obsahuje účinnou 
látku pendimethalin. Minoritní registrace 
byla obdržena z důvodu absence jiné 
herbicidní látky v řepce, která by spoleh-
livě kontrolovala významně se rozšiřují-
cí plevel, kterým je prlina rolní. Stomp® 
Aqua se tedy stal prvním a zároveň jedi-
ným pendimethalinem v kontrole plevelů 
v řepce v České republice. 

V evropském měřítku to však není vý-
jimka. Například v Německu se používá 
ke spokojenosti zemědělců již řadu let.

Jak se prlina rolní šíří Českem
Na podzim 2017 provedla asociace SPZO 
monitoring prliny rolní. Její výskyt byl zjiš-
těn téměř v 65 % okresů České republiky. 
Největší tlak byl nejprve v západních, 
jižních a středních Čechách. 
V roce 2019 proběh-
lo druhé kolo monito-
ringu, výskyt v okre-
sech vzrostl na téměř 
70 % a intenzita výsky-
tu se zvýšila především 
ve středních Čechách 
a nově také na Vysočině 
a ve Slezsku. 

Zjišťování výskytu prliny rolní 
v ozimé řepce, Svaz pěstitelů 
a zpracovatelů olejnin 2019
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Jaro 2019

 Bez výskytu
 Lokální
 Střední
 Silný
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Když do řepky pendimethalin, 
tak jedině ve Stompu Aqua
K povolení této účinné látky je důležité 
zmínit, že žádný jiný pendimethalin mimo 
přípravku Stomp® Aqua není v České 
republice v řepce registrovaný a nesmí 
se tak používat. Příčinou povolení byla 
nová a zcela unikátní formulace tohoto 
přípravku, která je pro řepku vyhovující. 
Jiné formulace jsou pro řepku toxické 
a zcela ji zahubí. 

Čím je Stomp® Aqua unikátní
Stomp® Aqua obsahuje molekuly, jejichž 
suspenze je kapsulovaná do polyureta-
nových obalů. Tyto obaly umožňují ply-
nulé uvolňování účinné látky do půdy 
v průběhu několika dní, a tak efektivně 
degradují klíčící plevelné rostliny. Při apli-
kaci se část kapsulí uvolní již v postřiko-
vači a roztok tak začne ihned působit. 
Část kapsulí však zůstane neotevřená, 
dopadne na povrch, kde ulpí. Následně 
je aktivovaná dostatečnou půdní vláhou 
nebo srážkami. Výhodou je, že kapsu-
le propadnou až na povrch půdy přes 
posklizňové zbytky a jsou tak efektivně 
využité.

Na co jsme přišli
Ihned v roce 2018 jsme začali Stomp® 
Aqua v řepce v České republice testovat. 
Několika pokusy jsme zjistili, že Stomp® 
Aqua výborně účinkuje i na další plevele, 
konkrétně pak hluchavky, rozrazily, úhor-
ník, merlíky a mák. Selektivita k řepce se 
prokázala jako bezproblémová při pre-
emergentní aplikaci a při postemergentní 
aplikaci, kdy řepka zastaví svůj aktivní 
růst a má minimálně 6 plně vyvinutých 
listů.

Stomp® Aqua 
- ilustrace 
dopadu a odrazu 
mikrokapsulí 
od povrchu slámy

Mikrokapsule se 
rozpadají postupně 

 Aplikace 2 l/ha na 6. list řepky Výsledek účinnosti při jarním hodnocení

Účinnost přípravku Stomp® Aqua v dávce 1 l/ha při preemergentní aplikaci 
na vybrané plevele v řepce ozimé, pokusy BASF

Kompletní účinnost na plevele v jedné aplikaci - Nimbus® Gold + Stomp® Aqua  
1,75 + 1 l/ha, PRE aplikace, ZS Kujavy, 27. 3. 2019
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Kombinace s Nimbus® Gold
Nový přípravek v řepce jsme dále vy-
zkoušeli v kombinaci s také čistě pre-
emergentním třísložkovým přípravkem 
z naší nabídky Nimbus® Gold (meta-
zachlor, dimethenamid-P, clomazone). 
Nejlepší účinnosti jsme dosáhli při dávce 
Nimbus® Gold 1,75 l/ha a Stomp® Aqua 
1 l/ha.

Výsledky byly přesvědčivé
Po jarním hodnocení prokázaly výsledky 
vysokou účinnost a byly pro nás natolik 
přesvědčivé, že jsme ještě v létě 2019 
vydali nové doporučení této kombina-
ce. Jak si můžete prohlédnout, výsle-
dek byl téměř perfektní. Poloprovozní 
výsledky pokusů dokládají také kladné 
reference zákazníků, kteří si jako první 
tuto čtyřsložkovou kombinaci vyzkoušeli. 
V letošním roce výsledky dále ověřuje-
me, při podzimních kontrolách jsme se 
přesvědčili o tom, že i v této sezóně jsou 
stejně pozitivní.
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2 l/ha 2,5 l/ha

Spektrum účinnosti na vybrané plevele po použití přípravku Nimbus® Gold 
v preemergentní aplikaci 2 l/ha a 2,5 l/ha

Nimbus® Gold 1,75 l/ha + Stomp® Aqua 1 l/ha... ...a kontrola, pokusy BASF, ZS Kujavy, podzim 2019
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Přínosy pro pěstitele 
Nové doporučení je založené na čtyřech 
účinných látkách z tří různých chemických 
skupin, z čehož jedna - pendimethalin, je 
v ochraně řepky proti plevelů zcela nová 
a jedinečná. Zajišťuje účinnost na prlinu 
rolní, proti které je přípravek Stomp® Aqua 
registrovaný. Navíc může pěstitel očekávat 
skvělou účinnost i u dalších plevelů, které se 
na pozemku vyskytují. Snížení dávky Nimbu-
su Gold z obvyklých 2,25 l/ha je spolehlivě 
kompenzováno tímto novým partnerem. Tato 
kombinace je díky vlastnostem formulací 
obou přípravků vhodná k preemergentní-
mu ošetření i v případě, že předpověď ne-
signalizuje větší množství srážek. Ti, kteří 
mají zkušenosti starých pendimethalinů, 
při manipulaci ocení i nové vlastnosti této 
formulace, jako je rychlejší vyprazdňování, 
menší zápach a menší ulpívání na oděvech. 

Doporučení
Aplikujte preemergetně v postřikovači Nim-
bus® Gold v dávce 1,75 l/ha se Stompem 
Aqua v dávce 1 l/ha při běžné dávce vody. 
V případě potřeby řešit prlinu rolní post-
emergetně tak proveďte, ale nejdřív, když 
má řepka 6 plně vyvinutých listů. Stomp® 
Aqua nemá v řepce žádné omezení pro 
aplikace v OP II. st. vod.

Nimbus® Gold 1,75 l/ha
+ Stomp® Aqua 1 l/ha 

Vzcházení Časně post

Snadné oplachování Žádné zbytky po opláchnutí!

Výsledek po aplikaci Nimbus® Gold 1,75 l/ha + Stomp® Aqua 1 l/ha, vlevo ošetřená plocha, vpravo neošetřený okraj pole 
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Co bylo příčinou tohoto 
nelichotivého stavu?
Odpověď je zcela nejednotná a podle toho, 
co jsem měl možnost vidět a slyšet vloni 
a v předjaří letošního roku, velice rozdílná. 
Jeden tábor tvrdil, že to byly bakteriózy. 
Bohužel z testů, které jsem nechal provést 
v laboratoři bakteorologie Odboru diagnosti-
ky škodlivých organismů ÚKZÚZ v Olomouci, 
se bakteriózy u většiny vzorků nepotvrdi-
ly. Určitě jsem ale neměl stejný vzorek cuk-
rovky jako ti, co to tvrdili, takže to vyloučit 
nelze. Další tábor hovořil o slunečním úžehu 
a stresu způsobeným průběhem poča-
sí. I přes toto všechno jsem viděl v provozu 
porosty krásně sytě zelené, a naopak i zde-
vastované (viz obr. 1 a 2), a počasí bylo v re-
gionu přibližně stejné. Další názor se odvolá-
val na silnou rezistenci vůči fungicidům, 
především strobilurinům. I to je možnost. 
Pravdou je, že strobilurinové přípravky se 
používají především v prvních aplikacích, 
což mohlo tuto situaci ještě zhoršit. Jistě není 
náhoda, že porosty, které byly vloni zcela 
v pořádku, byly ošetřeny v prvním termínu 
zpravidla Tangem Super, popř. v kombina-
ci s mědí. Měď má i vedlejší účinek proti 
bakteriózám, takže i tady mohl být pozitivní 
synergický účinek. A poslední názor se řadí 
k tvrzení, že v loňském roce se vyskytl 
nový druh choroby, se kterým jsme ještě 
neměli tu čest se potkat. Sám jsem si se svý-
mi zákazníky při polním kázání a prohlídce 
fungicidních pokusů v cukrovce na Opavsku 
(Empresa) všiml, že listová plocha usychá 
díky tomu, že je poškozený především řapík, 
který postupně odumíral (viz obr. 3 a 4). 

Teprve potom docházelo k masívní ztrátě 
listové plochy a potažmo k následné retro-
vegetaci. 

Vzorky listů i bulev jsem odvezl na do labo-
ratoře mykologie Odboru diagnostiky škod-
livých organismů rostlin v Olomouci, kde 
pilné laborantky diagnostikovali na mnoha 
vzorcích odebraných řep nový houbový pa-
togen - Colletotrichum spienaceae, původce 
antraknózy špenátu. Patogen byl detekován 
a identifikován mikroskopicky a po kultivaci 
na živné médium potvrzen i sekvenováním 
DNA (viz. tabulka a foto 6, 7, 8)

Výsledky několika laboratorních rozborů

podnik
Colletotrichum 

spinaceae
Pseudomonas 

spp.

A + –
B + –
B + –
C + +
C + –
B + –
D + +
E + –
F + –

+ pozitivní; – negativní 

Stejné vzorky jsme zároveň poslali do Ně-
mecka, kde externí firma opět určila tento 
patogen. Bohužel efektivní ochrana proti 

této chorobě není popsána a je nejasné, 
co by z fungicidů povolených do cukrovky 
vůbec fungovalo. Pokusili jsme se patogen 
namnožit a poté otestovat některé fungi-
cidy, ale bohužel toto se nám nepovedlo. 
Pravděpodobně jsme nevytvořili odpoví-
dající klimatické podmínky pro šíření tohoto 
patogenu v laboratoři, takže záměr se ne 
zcela podařil.

Jak jsem již uvedl, v loňském roce mnoho 
pěstitelů na cukrovce velmi prodělalo 
a někteří pěstitelé od pěstování cukrovky 
docela upustili. Ostatní by se měli poučit 
z nešťastné loňské sezóny a zaujmout 
možná i nové strategie. Mezi ně bych 
považoval především tyto:

 � Fungicidní ochranu začít včas
 � Intervaly mezi fungicidními ošetřeními 
zkrátit podle podmínek a použitého 
fungicidu
 � Strobilurinové fungicidy nasazovat pou-
ze v odůvodněných případech, POZOR 
na rezistenci!!!
 � Nikdy nepoužívat pouze sólo strobilurin, 
raději použít prověřený produkt, kde je 
kromě strobilurinu i kvalitní azol (např. 
Retengo® Plus) nebo karboxamid
 �  Klasické přípravky doplnit odpovídající 
dávkou kontaktního fungicidu na bázi 
mědi proti případným bakteriózám
 � V regionech, kde byl v loni problém, 
preferovat již do prvních sledů spolehlivé 
azolové fungicidy, např. Tango® Super
 � Včas diagnostikovat případné choroby 
na specializovaných pracovištích 

Tango® Super ani v roce 
2019 nezklamalo
Rok 2019 z pohledu fungicidní ochrany cukrovky zůstane u mnoha agronomů zcela určitě 
v živé paměti. Ztráta listového aparátu uprostřed léta nevěstila nic dobrého a dosažené 
sklizňové výsledky to ještě potvrdily. I přes následné opakované ošetření rostlin a snahu 
o zlepšení stavu listové plochy nepřinesly provedené kroky očekávané výsledky. Rozdíl 
mezi nejlepším a nejhorším pěstitelem ve výnose činil více jak 50 t/ha, u digesce byl rozdíl 
také velice významný. Nejhorší cukernatost v loňském roce byla něco přes 12 %, naopak 
nejlepší 19 a více %. Pěstitelé si zcela určitě dokáží spočítat, o jaké finanční prostředky 
přišli z důvodu tak markantních rozdílů ve výsledcích.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor
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Kvalitní fungicidní ošetření  
nelze podcenit
Změnou technologie pěstování cukrovky, 
kdy veškerý chrást zůstává při sklizni na 
pozemku, se velice výrazně změnily pod-
mínky a přibyl tak silný zdroj infekce nejen 
skvrničnatky (cerkospóry). Podle výsledků 
laboratoře v Olomouci se v loňském roce 
v cukrovce vyskytl nový patogen, proti které-
mu doposud neznáme účinné řešení. Navíc 
mnohé odrůdy na trhu vykazují podstatně 
větší citlivost k chorobám. V neposlední řadě 
na mnohých lokalitách je laboratorně proká-
zána rezistence ke strobilurinům, což praxe 
mnohdy velice necitlivě ignoruje i několik let. 
Toto vidím jako hlavní příčiny problémů 
s fungicidní ochranou cukrovky. Proto se ne-
lze divit, že fungicidní modely, které v minu-
losti fungovaly, selhávají a vložené investice 
i do kvalitních fungicidů jsou problematické. 
Na tomto místě je třeba připomenout fakt, že 
zde sehrává důležitou roli i kvalita a formula-
ce použitého fungicidů. Rozdíly mezi origi-
nály a „generiky“ vždy byly a budou, vždy je 
třeba mít na paměti, že účinnost v žádném 
případě nenahradí slibovaný bonus či něco 
podobného. Minimálně na severní Mora-
vě již řadu let není jedno, čím jsou plochy 
cukrovky fungicidně ošetřené. Z výsledků 
poloprovozních pokusů se jasně ukazuje, 
že na trhu jsou fungicidy, které se i v tomto 
„nelehkém“ prostředí dokáží vypořádat se 
vzniklou situací, a naopak jsou modely, které 
by už asi měly býti zapomenuty a nahrazeny 
těmi osvědčenými. Přiložené fotografie toto 
tvrzení zcela jasně dokumentují. Jsou po-
řízené v podniku na Opavsku, kde dlouho-

Obr. 1: 16. 9. 2019, okres Přerov - 45 t/ha Obr. 2: Jiný pěstitel, 18. 9. 2019, okres Přerov - 100 t/ha

Obr. 3: Agronomové na polním kázání při hodnocení pokusů

Obr. 4: Postup napadení a ztráta listové plochy, postup choroby zleva doprava
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době ve spolupráci s cukrovarem, distribucí 
a chemickými firmami testujeme (v poslední 
době pouze registrované) fungicidy, a kde je 
laboratorně opakovaně potvrzena rezistence 
vůči strobilurinům.

V přiložené tabulce 1 na následující dvou-
straně jsou uvedeny nejúspěšnější varianty 
za poslední 4 roky z tohoto typu pokusů. 
Každý rok bylo testováno cca 15–20 fun-
gicidních modelů, v posledním roce méně, 
protože registrace je již podstatně užší. Ne-
registrované fungicidy se již nepoužívají, 
protože je to v rozporu se zákony a nikdo 
nechce mít „problém“ s kontrolními orgá-
ny. I tak je to velice náročná akce a pouze 
člověk, který ví, jak náročné je založit a vy-
hodnotit takový pokus, dokáže ocenit jeho 
skutečnou hodnotu. 

Není náhodou, že se na předních pozicích 
neustále ukazují stejné úspěšné obchodní 
názvy některých skutečně kvalitních fungi-
cidů, kam bezesporu patří TANGO® SUPER, 
popř. RETENGO® PLUS.

Pro zjednodušenou orientaci v přiloženém 
souboru jsem barevně (modře) označil fun-
gicidní varianty BASF, popř. zeleně fungicidy 
firmy AgroAliance, které jsou také od BASF, 
bíle jsou označené jiné registrované fungi-

cidy. Za povšimnutí jistě stojí skutečnost, že 
každoročně se na čelních pozicích umísťují 
fungicidy BASF, což díky dlouhé časové řadě 
nemůže být pouhá náhoda.

Obr. 5: Ztráta listové plochy u cukrovky – to je problém, který vždy sníží výnos

Obr. 6: Vzorek cukrovky určený k rozboru

Obr. 8: Detekce a identifikace patogena v laboratoři

Obr. 7: Patogen Colletotrichum spinaceae 
na živném médiu
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Obr. 8: Empresa 2016

Obr. 9: Empresa 2017

Obr. 10: Empresa 2018 - ošetřeno

Obr. 11: Empresa 2018 - kontrola

Varianty BASF 9–12 
koleják

Doporučená ochrana BASF
Proti houbovým chorobám cukrovky má 
firma BASF zaregistrován v České republi-
ce osvědčený a prověřený fungicid známý 
z ochrany obilnin proti chorobám - Tango® 
Super. Tento kombinovaný fungicid (84 g/l 
epoxiconazol + 250 g/l fenpropimorf) působí 
nejen proti nejvýznamnějšímu onemocnění 
cukrovky - skvrnatičce řepné (Cercospo-
ra beticola), ale i dalším chorobám - padlí 
řepnému, větevnatce řepné a rzi řepné. 
Tango® Super má preventivní, kurativní 
a eradikativní účinnost a je zaregistrován 
v dávce 1 l/ha. Použít za vegetaci lze 2×. 

Efektivní ochrana cukrovky fungicidem Tan-
go® Super vychází ze správného určení ob-
dobí počátku napadení porostu a v žádném 
případě nevybočuje ze známých a schvá-
lených metodických pokynů pro cukrovku. 
Nasazení fungicidů je třeba použít na po-
čátku infekce za vhodných aplikačních a po-
větrnostních podmínek. 

Proto je základem pečlivá kontrola cukrovky 
již od počátku července. Kontrolu zamě-
řujeme na plně vyvinuté listy a počítáme 
podíl napadených listů. Intenzita napadení 

jednotlivých listů nerozhoduje, za napadený 
je počítán i list s jedinou skvrnou. 

První fungicidní ošetření (T1) červenco-
vých výskytů musí být vykonáno nejpozději 
do dosažení PŠ pro T1 - tj. do 31. červen-
ce, příznaky choroby u 5 % rostlin (kdy 
je na 5 listech ze 100 utržených z různých 
rostlin v porostu aspoň 1 skvrna). Na ho-
nech, kde k napadení cerkosporiózou bude 
zjištěno až v první polovině srpna, je PŠ 
pro T2 - tj. od 1. do 15 srpna, příznaky 
choroby u 15 % rostlin (kdy je na 15 listech 
ze 100 utržených z různých rostlin v porostu 
aspoň 1 skvrna).

Chemické ošetření na počátku výskytu 
choroby přináší pro pěstitele největší ren-
tabilitu (stabilizace cukernatosti a výnosu). 
K naplnění tohoto cíle napomáhá prognos-
tický servis MSC - sledování vhodných kli-
matických podmínek pro šíření cerkosporiózy 
(skvrnatičky) přímo v porostu (DIK Model). 
Na základě znalosti prvního výskytu a spl-
nění podmínek pro šíření skvrnatičky lze 
načasovat optimální nasazení prvního 
chemického ošetření. Nejdokonalejším 
určením příčiny listových skvrnitostí je mikro-

skopická analýza. Správně načasované T1 
znamená, že cukrovka bude chráněna cca 
4 týdny (fungicidní clona).

Podle výsledků pozorování a odpočtu mo-
hou nastat dvě základní modelové situace:

Model dvojího ošetření: 

Tango® Super 0,8–1 l/ha  
+ Tango® Super 0,7–1 l/ha

Model jednoho ošetření: 

Tango® Super 1 l/ha

Oba systémy ochrany cukrovky - Tango® 
Super 1× či 2× - nabízejí prověřený sys-
tém, na který je spolehnutí a je prověřen jak 
v pokusech, tak i na provozních plochách 
u nás i v zahraničí. Zásadou úspěšného 
ošetření je použití kvalitního fungicidu 
aplikovaného na počátku infekce, který se 
v případě potřeby za cca 4 týdny doplní. 
Tango® Super dle výsledků a zkušeností 
funguje i v lokalitách s rezistentní populací 
cerkospóry ke strobilurinům, což pěstitel 
každopádně ocení. 
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V letošním roce máte 
možnost vyzkoušet si 
model ošetření, kde Tango® 
Super může sehrát velice 
významnou roli. Použitím 
Tanga Super v cukrovce 
získáte spolehlivého 
partnera, který v žádném 
případě nezklame. Tango® 
Super do cukrovky zcela 
určitě patří, můžeme ho 
zařadit mezi dlouhodobě 
nejúčinnější azolové 
fungicidy na trhu.

Tabulka 1. Nejúspěšnější fungicidní varianty z poloprovozních pokusů (Empresa)

2016, n= 23

1 Sf 0,3 l + Fl 3 l Ym 1,5 l

2 Tango® Super 1 l Tango® Super 1 l

3 PRP + Sf 0,3 l PRP + Ym 1,5 l

4 Retengo® Plus 1 l Tango® Super 1 l

2017, n= 23

1 Tango® Super 1 l Tango® Super 1 l

2 Da 0,4 l Da 0,3 l

3 Tango® Super 1 l + PH-FIX

4 Tango® Super 1 l + Topsin 0,5 l Tango® Super 0,8 l + Topsin 0,5 l

2018, n= 16

1 Retengo® Plus 0,8 l + Topsin 0,5 l Tango® Super 1 l

2 Tango® Super 1 l + Topsin 0,5 l Tango® Super 1 l

3 Retengo® Plus 0,75 l + Opus® Top Em 0,8 l

4 Tango® Super 1 l + Topsin 0,5 l Tango® Super 1 l + Topsin 0,5 l

2019, n= 15

1 Tango® Super 0,9 l + Da 0,25 l Tango® Super 1 l

2 Tango® Super 1 l Tango® Super 1 l

3 Sf 0,75 l + Topsin 0,5 l Ym 1,5 l

4 Tango® Super 1 l + Da 0,5 l Tango® Super 1 l + Topsin 0,5 l

Modře - fungicidní varianty BASF, zeleně - fungicidy firmy AgroAliance,  
bíle - jiné registrované fungicidy. 

V cukrovce 
vsaďte na jistotu. 

Tango® Super rozhodně 
nezklame. Víceleté 
zkušenosti s tímto 

ošetřením jsou více 
než pozitivní.
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Podobný trend můžeme sledovat i v apli-
kaci fungicidů do kukuřice. V minulosti 
naprosto „nemyslitelné a zbytečné“ ošet-
ření se nyní stává realitou a v posledních 
několika málo letech se v řadě zeměděl-
ských podniků stává pravidelností. Jed-
ná se o zemědělce, kteří vyrábí osivo, 
kukuřici na zrno i na siláž, ale rovněž 
i kukuřičnou hmotu pro potřeby bioply-
nových stanic.

Cukrová řepa 
Do první aplikace se nejčastěji používa-
jí fungicidy obsahující strobiluriny, což 
má své opodstatnění jak z hlediska je-
jich preventivní účinnosti, tak i z pohledu 
pozitivního fyziologického působení této 
skupiny účinných látek. Z registrovaného 
portfolia vám můžeme nabídnout fungi-
cid Retengo® Plus (epoxiconazole 50 
g/l a pyraklostrobin 133 g/l). Účinkuje 
na široké spektrum chorob jako je cer-
kosporióza, padlí řepné, větevnatka ře-
pná a rez řepná. Jedná se o přípravek 
s protektivním, kurativním a eradikativním 
účinkem. Pyraklostrobin působí lokálně 
přímo v místě infekce, kde inhibuje sporu-
laci a růst spór a mycélia. Retengo® Plus 
doporučujeme aplikovat od fáze „uzaví-
rání porostu“ (BBCH 33) až do růstové 
fáze „bulva ve sklizňové velikosti“ (BBCH 
49) v dávce 1,0 l/ha, množství vody 200–
400 l/ha. Tento fungicid doporučujeme 
aplikovat preventivně při zjištění prvních 
příznaků napadení chorobami, toto obdo-
bí nastává zhruba v polovině až koncem 
července. Retengo® Plus vyniká velmi 
dlouhodobým účinkem.

Fungicid Retengo® Plus  
- pro společný úspěch
Není tomu až tak dávno, kdy se fungicidní ošetření cukrové řepy provádělo 
jen ojediněle, později jsme si vystačili s jedním postřikem. V posledních cca 
pěti letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených 
porostů se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity 
infekčního tlaku na podzim).

Ing. Jaroslav Bašta, Agro Aliance s.r.o., foto archiv BASF 
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Retengo® Plus účinkuje proti širokému spek-
tru původců chorob cukrovky, jako jsou 
např. cerkosporiová a ramuláriová listo-
vá skvrnitost, padlí řepy, stejně jako rez 
řepná, které omezují účinnost fotosyntézy 
i výsledný výnos a cukernatost. Retengo® 
Plus má výjimečně dlouhodobý účinek. Již 
jedno ošetření poskytuje vynikající kontro-
lu listových chorob a i v podmínkách, kdy 
je infekce houbovými chorobami nízká, lze 
dosáhnout průkazně vyšších výnosů. Tento 
fungicid doporučujeme aplikovat preventiv-
ně při zjištění prvních příznaků napadení 
chorobami, toto období nastává zhruba 
v polovině až koncem července. 

Pro druhé (závěrečné) fungicidní ošetření 
vám pak doporučujeme systémový fungicid 
s preventivním, kurativním a eradikativním 
účinkem Eminent 125 ME (tetraconazole 
125 g/l) v dávce 0,8 l/ha, který vyniká spo-
lehlivou účinností na cerkosporiózu a padlí 
řepné. I pro letošní sezónu vám nabízíme 
cenově zvýhodněný balíček 50 l Reten-
go® Plus a 40 l Eminent 125 ME.

Jako další možnost ošetření vám doporuču-
jeme aplikaci fungicidu Opus® Top (84 g/l 
epoxikonazol a 250 g/l fenpropimorf). Proti 
cerkosporióze řepy doporučujeme ošetřovat 
preventivně, nejpozději při prvních přízna-
cích choroby, dávkou 1,0 l/ha a množství 
vody 300 l/ha. Tento všestranný fungicid lze 
s úspěchem použít jak pro první, tak i pro 
druhý aplikační termín.

Kukuřice
Jak již bylo řečeno v úvodu článku, před ze-
mědělci se rýsuje nový intenzifikační faktor – 
ošetření kukuřice proti houbovým chorobám, 
jako jsou např. Helminthosporium, Puccinia, 
Kabatiella a Fusarium. 

Helmintosporiová spála kukuřice (Hel-
minthosporium turcicum) se šíří ze spodních 
listů na horní listy, a nakonec může poško-
dit větší část listové plochy. Výsledkem je 
předčasné odumírání rostlin a předčasné 
dozrávání s malými zrny a sníženým vý-
nosem. Čím časnější je infekce, tím více 
snižuje výnos.

Skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae) je 
charakterizována malými (1 až 4 mm), ku-
latými, průsvitnými lézemi nebo skvrnami. 
Tvoří se světle hnědé středy, obklopené 
černými až purpurovými kroužky se žlutými 
dvůrky okolo, což vytváří charakteristická 
„oka“. Silné infekce mohou vést k vážným 
ztrátám na výnosu.

Rez kukuřičná (Puccinia sorghi) je velmi 
rozšířená ve střední a jižní Evropě, ačkoliv 
její ekonomický dopad bývá větší v teplej-
ších oblastech, kde infekce začíná brzy. 
Uprostřed léta se objevují stříbřité kupky 
zejména na spodních listech.

Proti těmto všem houbovým chorobám vám 
doporučujeme ošetřovat porosty kukuřice 
fungicidem Retengo® Plus v dávce 1 l/ha 
 ve fázi BBCH 30–65, nebo na počátku 
infekce. Optimální fáze pro ošetření je 

od 80 cm výšky porostu do počátku květu 
kukuřice. Přípravek má významné vedlejší 
fyziologické účinky na rostliny, zvyšuje je-
jich odolnost vlivu abiotických faktorů, jako 
jsou klimatické výkyvy, sucho apod. Ošet-
ření zvyšuje výnos a kvalitativní parametry 
sklizně, jež mají význam jak pro živočišnou 
výrobu, tak pro produkci bioplynu. Přípra-
vek vykazuje pozitivní vliv na prodloužení 
vegetačního období ošetřovaných porostů, 
listová plocha je delší dobu zelená. Po apli-
kaci fungicidu Retengo® Plus zároveň došlo 
k výraznému snížení výskytu mykotoxinů, 
a to o 58 % oproti neošetřené kontrole u de-
oxynivalenolu (DON) a o 73 % u zearalenonu 
(ZEA). Ve srovnání s ostatními fungicidy vy-
kazovalo Retengo® Plus lepší účinek o 2 až 
7 %! Toto snížení obsahu mykotoxinů se 
významně projevuje na zlepšení zdravotního 
stavu skotu. Přítomnost těchto mykotoxinů 
snižuje mléčnou produkci a zvyšuje počet 
somatických buněk v mléce. Skot také od-
mítá krmivo, trpí nechutenstvím a průjmy. 

V polních podmínkách bylo při vysokém 
výskytu houbových chorob zjištěno, že 
ošetření přípravkem Retengo® Plus mělo 
pozitivní vliv na růst kořenů, navýšení obje-
mu zelené listové lochy, vyšší obsah cukru/
škrobu a celkově zlepšilo vegetativní růst 
porostů cukrovky/kukuřice. 

Využijte proto poslední možnost ještě letos 
zakoupit tento všestranný fungicid. Aplikovat 
ho ve vašich porostech budete moci jak v le-
tošní sezóně, tak i naposledy ještě příští rok.

Cukrovka bez ošetření Cukrovka ošetřená přípravkem Retengo Plus
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Sercadis®

Tak fl exibilní, jak potřebujete
Využijte vynikající dlouhodobou účinnost přípravku 
Sercadis® v boji proti padlí révovému, padlí 
jabloňovému a strupovitosti jádrovin.

�  Excelentní učinnost
�  Dlouhotrvající spolehlivý účinek
�  Vysoká fl exibilita použití
�  Jednoduché použití

www.agro.basf.cz



Jak chránit vinnou révu 
nejen proti plísni šedé před 
uzavřením hroznů?
Cantus® je fungicidní přípravek proti plísni šedé a u některých  
luskovin působí proti plísni šedé a hlízence obecné. 

Ing. Eva Nazárková, BASF, foto archiv firmy

Účinná látka boscalid, obsažená v příprav-
ku Cantus®, je v boji proti botrytidě mimořád-
ně spolehlivá. Kontroluje i populace patoge-
nů, které si již vytvořily rezistenci proti jiným 
účinným látkám. Cantus® brání klíčení spór, 
inhibuje vývoj klíčního vlákna, růst mycélia 
a tvorbu spór patogena. Působí preventivně, 
po aplikaci na rostlinu je přijímán listy a je 
v rostlině rozváděn akropetálně. Při použití 
proti botrytidě v běžných termínech potlačí 
Cantus® svým vedlejším účinkem výskyt 
sekundárních plísní, např. Penicillium. 
Bylo testováno, že ve vinicích, kde byl použit 
proti botrytidě, bylo v následujícím roce na-
padení padlím nižší a příznaky se objevily 
výrazně později. Cantus® zabránil a zpoma-
lil tvorbu kleistotecií padlí révy na podzim. 
Byla objevena účinnost přípravku i proti 
bílé hnilobě. Cantus® má koncentrovanou 
formulaci WG, která se dobře dávkuje, je 
bezprašná a dobře rozpustná. Účinná látka 
se díky tomu v postřiku optimálně rozptýlí. 
Cantus® je kompatibilní a dobře mísitelný 
s fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy, 
běžně používanými v ochraně vinic. Rost-

linami vinné révy je Cantus® velmi dobře 
snášen. Bylo provedeno mnoho zkoušek pří-
pravku Cantus® pro vinaře na zrání a chuť. 
V testovaných červených a bílých vínech 
nebylo ovlivněno ani spontánní kvašení, ani 
kvašení s přidanými kvasinkami. Naopak, 
v některých pokusech bylo pozorováno do-
konce zlepšení kvašení. Provedené senzo-
rické testy prokázaly, že nedošlo k žádnému 
ovlivnění vůně nebo chuti vína.

Optimální termín pro použití přípravku Can-
tus® proti plísni šedé je před uzavřením 
hroznů. V této době je jeho účinek nejvý-
znamnější. U kompaktních odrůd zabez-
pečí preventivní ošetření hroznu fungicidní 
ochranu proti časné infekci uvnitř hroznů. 
Doporučená dávka je 1,2 kg/ha.

Výhody přípravku:
 � Bezpečně účinkuje proti plísni šedé 
a dalším chorobám
 � Zvyšuje a rozšiřuje možnosti ochrany 
proti botrytidě

 � Je účinný i proti rezistentním kmenům 
Botrytis cinerea
 � Nový mechanismus účinku, nehrozí 
křížová rezistence s jinými účinnými 
látkami proti botrytidě
 � Neškodí užitečným organismům
 � Je vhodný do integrované ochrany
 � Má krátkou ochrannou lhůtu, proto se 
může aplikovat flexibilně
 � Vynikající vedlejší účinek proti padlí 
révovému, silně omezuje výskyt v příštím 
roce
 � Omezuje výskyt sekundárních plísní, 
např. Penicillium
 � Vhodný do IP, další registrace 
do hrachu, fazolu a bobu

V roce 2020 došlo k výraznému snížení ceny 
přípravku.

Bližší informace na etiketě, na webových 
stránkách BASF a u obchodního  
zástupce Ing. Drahomíry Musilové,  
tel. +420 737 240 534.

V roce 
2020 došlo 

k výraznému 
snížení ceny 

přípravku 
Cantus®!

Základní údaje o přípravku Cantus® ve vinné révě

Účinná látka boscalid 500 g/kg

Formulace vodorozpustný granulát (WG)

Pohyb v rostlině systémový, translaminární, proniká přes ošetřené části rostlin

Způsob účinku preventivní, blokuje výměnu energie v mitochondriích

Působení botrytida (Botrytis cinerea, plíseň šedá)

Vedlejší účinek sekundární houby (Penicillium)

Dávkování 1,2 kg/ha, tj. koncentrace 0,075 % při dávce vody 1 600 l/ha

Termín použití
při uzavírání hroznu proti plísni šedé a padlí  
při dozrávání proti plísni šedé a sekundárním plísním

Počet postřiků 1 × za sezónu

Ochranná lhůta 28 dní
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Cantus®

Dokonalá ochrana proti botrytidě
a sekundárním chorobám
www.agro.basf.cz
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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 jádro-
vinách potlačuje strupovitost a padlí. V zelenině potlačuje 
padlí, černě, hlízenku, kořenomorku, hnědou 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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Pěstitelům řepky 
doporučujeme pro 
ochranu proti plevelům 
flexibilní herbicid 
Butisan® Complete, 
který zemědělcům 
přináší spolehlivý účinek, 
bezpečnost pro řepku, 
široké aplikační okno 
a vhodnost použití 
do jakýchkoliv podmínek.

Doporučená dávka Butisanu Complete 
je 2,25 l/ha. Butisan® Complete je nej-
používanějším kompletním herbicidem 
v České republice od roku 2017.

Při nákupu Butisanu Complete v ter-
mínu od 15. června 2020 do 15. září 
2020 můžete získat skvělé bonusy, 
které vám sníží cenu nakoupeného 
přípravku.

Akce „Poskládejte si své výhody 
s Butisanem Complete“

Marketingové akce  Poskládejte si své výhody s Butisan® Complete

  Jaké bonusy můžete získat za nákup  
100 l Butisanu Complete? 
(ošetření 44 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha)

A  Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč
Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovol-
ného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice. 

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / kus nebo 1 000 Kč / kus 
(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, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

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

B  5 000 bodů v Partnerství Profesionálů
Za každých 100 l herbicidu Butisan® Complete má zákazník možnost  
získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 5 000 bodů.

C   Balíček Stratos® Ultra  
+ Dash® HC 10 l + 10 l

Jediný graminicid z chemické skupiny DIM na čes-
kém trhu s oddělenou účinnou látkou od smáčedla 
propůjčuje této kombinaci skvělé možnosti použití. 
Pro ty, kteří této možnosti dokáží využít, je to ne-
ocenitelná vlastnost. Zvláště vhodný do tank-mixů 
v citlivých kulturách. Vyznačuje se skvělou ekono-
mikou zvláště při pýrohubných dávkách.

D  AKU motorová pila Stihl MSA 120 C-B
Sada motorové pily MSA 120 C-B včetně akumulátoru a nabíječky. Akumulá-

torová řetězová pila pro zahradnictví a práce kolem domu je velmi 
lehká a nebývale snadno ovladatelná, ale především je to 
skutečná motorová pila STIHL se vším všudy: s rychlou-
pínáním řetězu, brzdou řetězu Quick Stop Super, 1/4“ PM3 

řetězem pro přesný řez a dobrý řezný výkon. Přitom je tak tichá, že obsluha nepotře-
buje ochranu sluchu. Sériově dodávaná s akumulátorem AK 20 (energie akumulátoru 
108 Wh) a nabíječkou AL 101. Délka lišty 30 cm.

E  Butisan® Complete 10 l
Butisan® Complete představuje nejkoncentrovanější herbicid do řepky pro preemergentní 
a časně postemergentní ošetření na našem trhu. Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký 
obsah metazachloru zaručují účinnější a stabilnější řešení pro boj s plevely ve srovnání 
se standardními herbicidy. Herbicid Butisan® Complete přináší zemědělcům navíc 
spolehlivý účinek, bezpečnost pro řepku, široké aplikační okno a vhodnost použití 
do jakýchkoliv podmínek.

Caryx®

5 l Caryx®

5 l
5 l

Caryx®

2500 Kč

2500 Kč

2500 Kč

Caryx®

5 l

Caryx®

5 l

5 l

Caryx®

2500 Kč

2500 Kč

2500 Kč
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Pravidla akce „Poskládejte si své 
výhody s Butisanem Complete“
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 herbicidu Butisan® Complete 
od společnosti BASF spol. s r. o. určené-
ho k herbicidnímu ošetření řepky.

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

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 100 l Butisanu Complete 
v termínu od 15. června 2020 do 15. září 
2020. Za každé toto množství uvedených 
přípravků má účastník akce nárok na zisk 
bonusu. 

Zákazník má nárok získat jako bonus: 

a.  Dárkový poukaz SODEXO 
na 5 000 Kč

b.  5 000 bodů v Partnerství 
Profesionálů

c.  Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC  
10 l + 10 l

d.  AKU motorová pila Stihl  
MSA 120 C-B + AK 20 + AL 101

e.  Butisan® Complete 10 l

4.  Pro účast v akci „Poskládejte si své vý-
hody s Butisanem Complete” je účast-
ník povinen se elektronicky přihlásit a zvo-
lit si preferovaný bonus nejpozději do 15. 
září 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 přípravku Butisan® Complete 
v požadované výši nejpozději do 15. 
října 2020 svému obchodnímu zástupci. 
Obálku označte heslem „Poskládejte si 
své výhody s Butisanem Complete“. 
Do akce budou zahrnuty pouze ty ze-
mědělské podniky/podnikatelé, jejichž 
odeslané fotokopie faktur budou přijaty 
společností BASF spol. s r.o. do 15. října 

2020. Účastník je povinen anonymizo-
vat 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 ledna 
roku 2021.

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

8.  Akce platí do 15. 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 „Poskládejte si své výhody s Bu-
tisanem Complete“ budou zpracovává-
ny 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. Právním zá-
kladem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMEN-
TU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů). Poskytnutí osobních údajů 
kontaktní osoby účastníka je smluvní 
požadavek, bez jehož splnění se účast-
ník 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 kterého 
může získat osobní údaje, které se ji týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném for-
mátu, 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 účastníka 
akce, které mu plynou z platných právních 
předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních 
údajů 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 ev-
ropského pověřence pro ochranu osobních 
údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat 
přes kontaktní formulář na webových strán-
kách, případně je možné se obrátit na ko-
ordinátora 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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Pěstitelům řepky 
doporučujeme pro 
preemergentní ochranu 
proti plevelům herbicid 
Nimbus® Gold. Nimbus® 
Gold je jedinečný 
herbicid s unikátní 
formulací, která je 
technologickou špičkou 
na trhu. Jedná se 
o směs suspenzního 
koncentrátu a suspenze 
kapsulí. Tím je pro řepku 
bezpečnější a velmi 
účinný i za snížené 
půdní vlhkosti.

Doporučená dávka Nimbusu Gold 
je 2–2,25 l/ha. V kombinaci s inovo-
vaným doporučením s přípravkem 
Stomp® Aqua je možné dávku snížit na  
1,75 l/ha. Nimbus® Gold je nejpouží-
vanějším preemergentním herbicidem 
v České republice. 

Při nákupu Nimbusu Gold v termínu 
od 15. června 2020 do 31. srpna 
2020 můžete získat skvělé bonusy, 
které vám sníží cenu nakoupeného 
přípravku.

Akce „Plevele bez šance 
s Nimbusem Gold“

Marketingové akce  Plevele bez šance s Nimbusem Gold

  Jaké bonusy můžete získat za nákup  
100 l Nimbusu Gold? 
(ošetření 44 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha)

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

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / kus nebo 1 000 Kč / kus 
(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, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

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

B  2 500 bodů v Partnerství Profesionálů
Za každých 100 l herbicidu Nimbus® Gold má zákazník možnost  
získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 2 500 bodů.

C   Stomp® Aqua 10 l
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí 
(CS) k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných 
plevelů v kukuřici, ozimých obilninách, hrachu, slunečnici, 
cibulové zelenině, sóji, lupině, bobu a mrkvi. Dále je přípra-
vek povolen k minoritnímu použití do maliníku, ostružiníku, 
rybízu a angreštu a rovněž k minoritnímu použití do řepky 
olejky ozimé proti prlině rolní. 

D  Caryx® 5 l
Fungicid s optimálním regulačním účinkem dodávající rostli-
nám energii pro přezimování, vývoj a výnos. Po podzimním 
ošetření mají rostliny sníženou citlivost k vymrzání a vykazují 
výborný zdravotní stav. Jarní aplikace má vliv na navětvení, 
sjednocení a zakrácení porostu. Caryx® je nejpoužívanějším 
regulátorem s fungicidním účinkem v České republice.

Caryx®

5 l Caryx®

5 l
5 l

Caryx®

2500 Kč

2500 Kč

2500 Kč

Caryx®

5 l

Caryx®

5 l

5 l

Caryx®

2500 Kč

2500 Kč

2500 Kč
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Pravidla akce „Plevele bez šance 
s Nimbusem Gold“
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, od-
díl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro kon-
cové uživatele, resp. koncové odběratele 
herbicidu Nimbus® Gold od společnosti 
BASF spol. s r. o. určeného k herbicidní-
mu ošetření řepky.

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

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 100 l Nimbusu Gold v ter-
mínu od 15. června 2020 do 31. srpna 
2020. Za každé toto množství uvedených 
přípravků má účastník akce nárok na zisk 
bonusu. 

 Zákazník má nárok získat jako bonus: 

a. Dárkový poukaz SODEXO na 2 500 Kč
b. 2 500 bodů v Partnerství Profesionálů
c. Stomp® Aqua 10 l
d. Caryx® 5 l

4.  Pro účast v akci „Plevele bez šance 
s Nimbusem Gold” je účastník povi-
nen se elektronicky přihlásit a zvolit 
si preferovaný bonus nejpozději do 31. 
srpna 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 přípravku Nimbus® Gold v poža-
dované výši nejpozději do 30. září 2020 
svému obchodnímu zástupci. Obálku 
označte heslem „Plevele bez šance 
s Nimbusem Gold“. Do akce budou 
zahrnuty pouze ty zemědělské podniky/
podnikatelé, jejichž odeslané fotokopie 
faktur budou přijaty společností BASF 
spol. s r.o. do 30. září 2020. 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.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce ledna 
roku 2021.

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

8.  Akce platí do 31. srpna 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 „Plevele bez šance s Nimbusem 
Gold“ 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 požadavek, 
bez jehož splnění se účastník nemůže 
akce zúčastnit a společnost BASF spol. 
s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/
předání bonusu účastníkovi. Zpracová-
ní 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 kterého 
může získat osobní údaje, které se ji týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném for-
mátu, 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 účastníka 
akce, které mu plynou z platných právních 
předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních 
údajů 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 ev-
ropského pověřence pro ochranu osobních 
údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat 
přes kontaktní formulář na webových strán-
kách, případně je možné se obrátit na ko-
ordinátora 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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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 vymetá-
ní klasu) je nejdůležitější pro přírůstek výnosu. 
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 systé-
mu fungicidních ošetření po předešlé aplikaci 
fungicidu proti listovým chorobám.

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

Spektrum účinnosti přípravků Alterno® + Cur-
batur® pokrývá všechny rozhodující choroby 
obilnin (stéblolam, padlí travní, rzi, braničnat-
ky, fuzariózy klasů, hnědou skvrnitost ječme-
ne atd). Hlavní doporučení této kombinace je 
však směřováno pro ochranu praporcového 
listu a klasu s důrazem na klasová fuzária. 
Právě v případě fuzarióz klasů je hodnocena 
účinnost kombinace metconazole + prothioco-
nazole v mnoha nezávislých zdrojích jako nejsil-
nější. 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 1200-1 

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

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

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

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

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

 Jaké bonusy můžete získat?
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1.   Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové 
uživatele, resp. koncové odběratele příprav-
ku Osiris® od společnosti BASF spol. s r. o., 
určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

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

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

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

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

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

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

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

e.  8 000 VIP bodů do Partnerství s BASF - 
Partnerství Profesionálů 2019 za nákup 360 l 
fungicidu Osiris® nebo 10 kusů balení  
Alterno® + 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 ode-
slat fotokopie faktur dokládající nákup fungi-
cidního přípravku Osiris® či balíčků Alterno® 

+ Curbatur® nejpozději do 17. července 2020 
svému obchodnímu zástupci. Obálku označ-
te heslem „Osiris® nebo Alterno®+Curbatur® 
pro špičkovou úrodu 2020“. Do akce budou 
zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, je-

jichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty 
společností BASF spol. s r.o. do 17. červen-
ce 2020. Účastník je povinen anonymizovat 
na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní 
informace (včetně zejména všech cen netto 
a ceny brutto produktů) způsobem jednoznač-
ně 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, vyhodno-
cení soutěže a předání bonusu. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů 
v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na-
řízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí 
osobních údajů kontaktní osobou účastníka 
je smluvní požadavek, bez jehož splnění 
se účastník nemůže akce zúčastnit ane-
bo společnost BASF spol. s r.o. nebude 
schopná zajistit odeslání/předání bonusu 
účastníkovi. Zpracování osobních údajů 
bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů 
po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou 
účastníka bude zpracovávat společnost BASF 
spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbyt-
ném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel 
marketingové společnosti pověřené 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 
a Pictoru 0,5 l/ha. Při použití v techno-
logii je možné snížit dávku Efiloru na 0,6 
l/ha, resp. Pictoru na 0,4 l/ha. Podmín-
kou pro potřebnou kontinuální účinnost 
je aplikace druhého přípravku nejdéle 
za 21 dní. Sníženými dávkami podnik 
ušetří a zároveň udrží potřebnou 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,  
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 
a 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 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. 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 přípravku 
Efilor® a Pictor® od společnosti BASF spol. 
s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření řepky.

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

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

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

4.  V případě, že však v termínu uvedeném 
v předchozím odstavci zakoupí účastník mi-
nimální množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru 
a zároveň alespoň 30 výsevních jednotek 
(dále VJ) 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 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 
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 ob-
tížně hubitelných a nově se rozšiřují-
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 pěstitele. Doporučením pro 
aplikaci je Cleravis® v dávce 2 l/ha se 
smáčedlem Dash® HC 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

 3 VJ stejného CL osiva BASF

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

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

** kalkulováno z ceníku Agrofert 2020

Marketingové akce  Ušetřete 26 % s Clearfield® balíčkem
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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 zeměděl-
ský 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 = 2×5 l Cleravis® a 5 l Dash® 
HC) a 12 výsevních jednotek (VJ) CL osi-
va 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 vyhrazuje 
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 požadavek, 
bez jehož splnění se účastník nemůže 
akce zúčastnit a společnost BASF spol. 
s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/
předání bonusu účastníkovi. Zpracová-
ní 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 kterého 
může získat osobní údaje, které se ji týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném for-
mátu, 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 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, případně je mož-
né 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.



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 Pictoru 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 / kus nebo 1 000 Kč / kus (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, 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

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
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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



Butisan® Complete
Spolehlivý 

Bezpečný 

Flexibilní

Butisan® Complete 
- kompletní řešení pro vaši řepku

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

Butisan® Complete
Spolehlivý 

Bezpečný 

Flexibilní


