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Osobně se společností Agro Měřín intenziv-
ně spolupracuji od roku 2012, kdy jsem byl 
požádán, zda bych garantoval odborné po-
radenství ve výživě a ochraně rostlin. Od té 
doby zajišťuji poradenství ve společnostech 
Agro Měřín, Landštejn s.r.o. a ZD Světnov. 
Cílem mého poradenství je vytvořit systém, 
který bude produkovat při nejnižších nákla-
dech na jednotku produkce - 1 t pšenice, 
ječmene atd. - při maximální efektivitě vy-
užití pracovníků. Jinými slovy, snažím se 
nastavit minimální počet operací a tím ušetřit 
lidskou práci, která je také v zemědělství 
drahá, protože reflektuje celkový nedostatek 
pracovníků a velké náklady s nimi spojené.

Z daného pohledu je velmi perspektivní po-
užívat technologie BASF, které ušetří lidskou 
práci a umožní spojit několik operací dohro-
mady. Jako příklad mohu uvést použití mo-
řidla Systiva®, kdy všechny plochy jarních 
a ozimých ječmenů jsou Systivou namořeny. 
Systiva® je také používána na všechny od-
růdy raných pšenic a na všechny odrůdy 
pšenic na středisku Drnholec. Jiným pří-
kladem je technologie Clearfied® v ozimé 
řepce, kdy na středisku Valtice byl problém 
s úhorníkem a Cleravis® ho vyřešil a zá-
roveň ušetřil jednu aplikaci graminicidu. 
Posledním příkladem je společná aplikace 
morforegulátoru Medax® Max + herbicidu 
Biathlon® 4D + fungicidu Priaxor® + insek-
ticidu Vaztak® Active. Tyto přípravky jsou 

tak flexibilní a tolerantní, že je možné použít 
je dohromady a vyřešit několik problémů 
v ochraně rostlin při jedné aplikaci. 

Nicméně hlavním cílem tohoto článku je 
představit strategii použití herbicidu Pon-
tos®, který minulý rok uplatnili na farmách 
Agra Měřín na 1 480 ha ozimé pšenice 
a tritikale. Pontos® obsahuje dvě účinné 
látky - flufenacet (účinnost hlavně na trá-
vovité plevele) a picolinafen (účinnost 
na dvouděložné plevele). Jedná se o kom-
plexní herbicidní ošetření, které potlačuje 
nejvýznamnější jednoleté trávy (chundelka 
+ psárka – nutnost vyšší dávky) a jednole-
té dvouděložné plevele. Strategie v Agru 
Měřín je zvolit flexibilní komplexní herbicid 
za příznivou cenu. Všechny tyto požadavky 
Pontos® splňuje, protože ho lze použít pre-
emergentně i postemergentně, má registraci 
ve všech ozimých obilninách, nevytváří rezi-
dua ovlivňující pěstování následných plodin 
a letošní cena 785 Kč/ha (ceník Agrofert 
2020, dávka 0,5 l/ha) je v daném segmentu 
velmi zajímavá. 

Optimálním termínem pro aplikaci byla fáze 
obilniny mezi 1. a 2. listem, kdy jsme aplikaci 
spojili s herbicidem Glean 75 PX 5–7 g/ha 
a insekticidem Vaztak® Active 0,2 l/ha proti 
přenašečům viróz (jen v pšenicích, v tritikale 
jsme neaplikovali). Vzhledem k restrikcím 
účinných látek však od příštího roku kom-

Strategie použití 
herbicidu Pontos®  
v Agru Měřín a.s.
Agro Měřín hospodaří na více než 20 000 ha zemědělské půdy a součástí tohoto holdingu 
je 11 zemědělských společností. Základní filozofií je intenzivně produkovat zemědělské 
produkty v rostlinné i živočišné výrobě, které jsou následně zpracovávané a prodávané 
ve vlastních prodejnách sítě Rynek. Možná někteří z vás znáte mléčné výrobky z mlékárny 
LACRUM Velké Meziříčí, ovoce z POMONY Těšetice nebo víno z Nového Vinařství 
v Drnholci. Pokud se chcete dozvědět více o celé skupině firem, které jsou součástí  
AGRO Měřín, pak doporučuji navštívit webové stránky www.agro-merin.cz. 

Ing. Aleš Raus, Ph.D., BASF, foto autor

Meteorologická stanice - součást 

vybavení každé farmy
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binace s herbicidem Glean 75 PX nebude 
možná. V jarním období byly plochy absolut-
ně čisté a nebylo nutné aplikovat herbicidy 
kvůli opravám. 

Agro Měřín má velmi silnou živočišnou 
výrobu a uplatňuje kejdové hospodářství. 
Již několik let mají velmi dobrou zkušenost 
s aplikací kejdy v předjarním období do ozi-
mých obilnin, jakmile to újezdnost pozemků 
a legislativa umožní. Kejda výrazně zlepší 
výživný stav porostů a pomůže překonat 
období jarních mrazů a sucha. Na druhou 
stranu je zdrojem miliard semen plevelů, 
které začínají klíčit koncem května (řepky, 

poháňky, merlíky), a proto je vhodné použít 
herbicid Biathlon® 4D, který zlikviduje tyto 
plevele a plochy obilnin jsou bez zaplevelení 
až do sklizně. Zároveň potlačí chrpy, šťoví-
ky nebo pcháče, které podzimní herbicidy 
obecně neřeší. 

Pontos® zabezpečí bezplevelný porost 
do poloviny května a následně po aplikaci 
kejdy je nutná oprava na dvouděložné her-
bicidem Biathlon® 4D. Strategie těchto dvou 
herbicidů zajišťuje aplikaci 4 účinných látek, 
které řeší komplexně většinu jednoletých 
a skoro všechny dvouděložné plevele a ne-
zanechávají rezidua herbicidů, která by ne-

gativně ovlivňovala třeba následně pěstované 
řepky. Lze předpokládat, že do budoucna 
bude kombinace podzimního a jarního her-
bicidu nezbytná z několika důvodů: 

1)  Ukončením registrace herbicidu Glean 
75 PX nebude efektivně řešena řepka 
v podzimním období

2)  Rozšiřují se některé plevele neřešitelné 
v podzimním období - chrpy, šťovíky, 
pcháče

3)  Pravidelně suché dubny vytvoří podmínky 
pro prořídnutí porostů, které jsou násled-
ně zapleveleny dvouděložnými plevely

4)  Zákaz používání předsklizňových aplikací 
desikantů a glyfosátů - nutnost zabezpe-
čit čisté porosty

5)  Půdoochranné zpracování půdy s poskliz-
ňovými zbytky na povrchu půdy

Vhodnou kombinací podzimního a jarního 
herbicidního ošetření je Pontos® (podzim) 
a Biathlon® 4D (jaro), které se vzájemně 
doplňují v účinnosti, jsou flexibilní a cenově 
výhodné. Pontos® je do budoucna velmi 
vhodným partnerem, protože v podzimním 
období zajistí s vysokou pravděpodobností 
100% účinnost na chundelku metlici a dob-
rou účinnost na dvouděložné plevele. V nej-
bližších letech, kdy se očekává ukončení 
použití účinné látky chlortoluron, se pak Pon-
tos® stane významnou alternativou pro české 
zemědělce v podzimním období. 

Landštejn s.r.o. - bezplevelný porost ozimé pšenice - kombinace Pontos® (podzim)  
+ Biathlon® 4D (jaro) - důvodem je silný výskyt chrpy 

Landštejn s.r.o. - bezplevelný porost tritikale, Pontos® (podzim) + Biathlon® 4 D (jaro) - důvodem bylo zaplevelení po aplikaci kejdy. 
Porost byl poničen kroupami.
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Kdy použít herbicid 
Cleravis® + Dash® HC 
v clearfieldové (CL) řepce?
Plochy clearfieldové (CL) řepky v letošním roce opět vzrostly ve srovnání 
s loňským rokem. Proč je tomu tak? Domnívám se, že důvodem je mnoho 
praktických přínosů, které zemědělec touto technologií získá.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor a archiv firmy

Velký vliv na zvýšení plochy CL řepky má 
i ta skutečnost, že se nepotvrdily obavy 
ze zavádění této technologie, především 
z likvidace výdrolu CL řepky v jiných kul-
turních plodinách. Nakonec je dnes zcela 
běžné, že v poloprovozních odrůdových 
pokusech se vedle „klasických“ odrůd 
zařazují i odrůdy „CL“. 

Ukazuje se, že spíše převládají pozitiva 
nad případnými problémy, které může roz-
šíření této technologie přinést. Každopád-
ně agronomická kázeň na polích a výběr 
účinných a správných herbicidů na těchto 
plochách je samozřejmostí a nezbytností 
do budoucna.

Účinek na merlík Účinek na zemědým

Základní pravidla pro spokojenost s technologií Clearfield®

 � Aplikace ve správný čas (mezi 2 až 4 listy plevelů bez ohledu na fázi řepky)
 � Aplikace správné dávky (sólo aplikace nebo kombinace s partnerem na přerostlé 
plevele, zvláště heřmánky. V případě kombinace s partnerem mám vyzkoušené 
i jiné spolehlivé dávky Cleravisu)
 � Aplikace za správných podmínek počasí

  • Vhodná teplota (>10–12 °C), vlhkost vzduchu nad 70 %, vlhká půda 
  •  Po období nízkých teplot* nebo sucha** delších než 3 dny počkat 

s aplikací až po 2–3 dnech příhodných podmínek (nehrozí přerůstání 
plevelů, proto raději počkat s aplikací)

 *  ranní mrazíky nebo průměrná teplota pod 6 °C 
 ** suchá půda, suché proudění vzduchu 

 � Podmínky počasí jsou důležitým kritériem dobré účinnosti, i když jejich definování 
není jednoduché
 � Herbicid má díky složení (metazachlor, quinmerac) výrazný půdní účinek, 
imazamox účinkuje více přes list
 � Herbicid Cleravis® se může použít jen do clearfieldové řepky s označením 
„CL“, klasickou řepku likviduje velice spolehlivě
 � Aplikace herbicidu Cleravis® je podstatně méně náročná než u klasických herbicidů
 � Aplikace přichází v úvahu zpravidla okolo 1 měsíce po zasetí, rozhoduje fáze 
plevelů, ne řepky

6 Agrotip 9–10/2020
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Praktické doporučení

Situace 1 - běžné plevele

Toto je model pro podniky, které mají 
na pozemcích běžné dvouděložné plevele 
typu merlíky, ptačince, heřmánky, kokošky, 
penízky, ale i kakosty. U těchto plevelů je 
dobré dodržet vývojovou fázi do 4 (ma-
ximálně 6) listů, čím dříve, tím rychlejší 
účinnost. Pouze u heřmánkovitých ple-
velů je třeba respektovat vývojovou fázi 
maximálně 2–3 listů v sólo aplikaci. 

V případě, že přidáte na větší heřmánko-
vité např. Galeru Podzim nebo clopyralid, 
stačí jejich dávka max. 0,15 l/ha, mnohdy 
jen 0,1–0,125 l/ha. Zároveň v tomto tank-
-mixu používáme i nižší dávku Cleravisu, 
zpravidla 1,75–1,8 l/ha. 

Budete-li chtít zároveň likvidovat i výdrol 
obilniny, není dobré snižovat dávku Clera-
visu, protože na výdrol funguje jen účinná 
látka imazamox. Jakékoliv snížení dávky 
Cleravisu tedy snižuje dávku imazamoxu 
a tím i účinnost na výdrol. Rychlost účin-
ku je o něco pomalejší než u klasického 
graminicidu, přesto je spolehlivost jistá.

Doporučení: respektujte vývojovou fázi 
plevelů (POZOR na heřmánky, výdrol 
obilnin a violku - pouze do 3. listu). 
Ostatní plevele mohou být i větší. Opti-
mální fáze plevelů a řepky je okolo 2–4 
listů. Účinek přes půdu je natolik výrazný, 
že i dřívější aplikace je bezproblémová.

Situace 2 - problematické plevele typu řepice a další odolné plevele

Tady je potřeba vědět, že řepice vzchá-
zí etapovitě a je třeba s aplikací počkat 
co nejdéle, až vzejde téměř vše. Nabízí 
se i otázka dělené aplikace, pozor ale 
na odstup mezi aplikacemi a na celko-
vou dávku Cleravisu. Na řepici funguje 
pouze imazamox, účinnost je především 
přes list. Vývojová fáze řepice by měla být 
opět kolem 4 listů, čím větší, tím pozvol-
nější účinnost lze očekávat. U přerostlých 
řepic může případně dojít k obrůstání. 
Prováděl jsem pokusy i s nižšími dávkami 
Cleravisu a s tank-mixy s partnery, uká-
zalo se však, že na řepici je rozhodující 
plná dávka Cleravisu. Další podmínkou je 
splnění teplotních nároků, tak jak je uvede-
no výše. Přidání partnera (Galera Podzim) 
nepřináší zesílení účinku na řepici.

V případě, že by účinek na řepici nebyl 
dostatečný nebo došlo k dalšímu vzejití, 
lze ještě na jaře provést další herbicidní 
zásah - Cleravo® + Dash® HC (platná re-
gistrace v ČR).

Doporučení: řepice je velice úporný ple-
vel a je třeba se „správně trefit“. Zároveň 
i respektovat teplotní podmínky v době 
aplikace. Aplikaci každopádně neuspě-
chejte, půdní účinek imazamoxu na řepici 
není tak silný, jako přes list. V případě, že 
přerůstají heřmánkovité, doporučuji přidat 
účinnou látku clopyralid nebo Galeru Pod-
zim v redukované dávce. Dávka vody je 
vždy max. 200 l/ha.

Tento heřmánek je už na sólo aplikaci 
velký, raději přidat Galeru Podzim 0,12 l/ha 
nebo Lontrel 0,1 l/ha

Řepice v řepce. Některé pozemky jsou 
až kalamitně zapleveleny. Jediné řešení 
je Cleravis® + Dash® HC

Výborná účinnost nejen na výdrol řepky, ale i na řepici Řepice je podstatně ranější než CL 
či konvenční řepka, tudíž je krásně 
rozpoznatelná
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Účinek Cleravisu na výdrol obilnin„Klasický“ herbicid na výdrol nefunguje

Výdrol řepky v řepce. Cleravis® vyčistí pole od konvenční řepky stoprocentně

Situace 3 - běžné plevele 
a výdrol řepky

Podobná situace jako v případě situace 
1. Výdrol řepky je spolehlivě likvidován 
i v pozdějších vývojových fázích, účinek 
je velice pozvolný, ale jistý. Zasažená ře-
pka nejdříve zfialoví a postupně žloutne, 
až zcela uschne. Vývojová fáze výdrolu 
řepky se doporučuje do 4 listů. Půdní 
účinek imazamoxu v plné dávce by měl 
být dostatečný, to neplatí u řepice. Výdrol 
klasické řepky hubí imazamox spolehlivě 
i v nižších dávkách bez nutnosti přidávat 
partnera. 

Situace 4 - výdrol obilnin

Plná dávka Cleravisu cca do 3. listu 
kontroluje výdrol obilnin na 80–90 %. 
U technologie, kde je provedena orba, 
je účinek Cleravisu na výdrol dostatečný. 
U minimalizační technologie doporučuji:

 �  první vlnu výdrolu likvidovat klasic-
kým graminicidem, případně i nižší 
dávkou, např. Stratos® Ultra + Dash® 
HC 0,9–1,0 l/ha 
 � druhou vlnu výdrolu, popř. „dočištění 
výdrolu“ po použitém graminicidu již 
zvládne Cleravis® + Dash® HC. Jak 
již bylo uvedeno, na výdrol používejte 
plnou dávku Cleravisu 2,0 l/ha. 

Závěr

Cleravis® + Dash® HC je herbicidní řešení 
do CL řepky, které přináší mnohé benefity 
ve srovnání s „konvenčními“ herbicidy. Na zá-
kladě svých několikaletých zkušeností s tímto 
herbicidem musím konstatovat, že je to řešení 
velice jednoduché, komplexní a elegantní. 
Pevně věřím, že všichni, kteří tento herbicid 
použijí, sami zjistí, že není v odplevelení no-

vých porostů řepek nic jednoduššího. Navíc 
v akci s osivy BASF se jedná o vůbec nejlev-
nější ošetření na hektar ve srovnání se všemi 
možnými řešeními v řepce a bonusem navíc 
je úspora za ušetřený graminicid. V přípa-
dě potřeby či nejasností se obraťte přímo 
na mě nebo mé kolegy pro praktickou radu 
a doporučení. 
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Proč je Caryx® nejpoužívanějším 
fungicidem pro regulaci řepky
Růstově regulační zásah není v ochraně rostlin jednoduchou disciplínou. Aplikace je velmi 
složitá už u obilnin, v řepce je situace o to komplikovanější, protože rostlinky se musí 
vyrovnávat s většími extrémy počasí po založení porostu. To vede k častému etapovitému 
vzcházení, kdy je nutné přistupovat ke každému porostu individuálně a aplikaci fungicidu 
s regulačním účinkem šít takřka na míru konkrétnímu porostu.

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., BASF, foto autor

Hlavním předpokladem dobře prosperu-
jícího porostu je vytvoření podmínek pro 
kvalitní růst kůlového kořenu a jemného 
kořenového vlášení, přičemž podstatný je 
růst kořene do délky i šířky. Řepka vedená 
lepším růstem podzemní hmoty přirozeně 
zesiluje i nadzemní část, kde úměrně k síle 
a mohutnosti kořenového krčku nasazuje 
další listy. Zpravidla platí, že čím více je listů 
na podzim, tím více základů větví tvořících 
výnos objevíme na jaře. Snížením tvorby 
auxinů, a naopak podpořením cytokininů 
a giberelinů, dosahuje řepka optimálního 
poměru hormonů pro vytvoření dobrých 
podmínek pro rozvoj kořenové soustavy. 
Tyto podmínky pro rostlinu nejlépe vytvá-
ří přípravek Caryx®, protože jeho 2 účinné 
látky působí na rostlinu ve správné intenzitě 
po dlouhou dobu. Znamená to, že formuje 
podmínky pro růst kořenů déle než ostat-
ní přípravky na trhu. Takto ošetřená řepka 
věnuje svou energii přednostně nárůstu 
hmotnosti kořenů a síle kořenového krčku, 
než intenzivnímu prodlužování hypokotylu. 
Proto si praxe oblíbila Caryx® jako nejpří-
nosnější řešení.

Kromě jiného rostliny ošetřené přípravkem 
Caryx® vytěsňují ze svých pletiv vodu a mís-
to ní koncentrují cukry. Rostlinky jsou poté 
energeticky zásobené na zimu a jsou chrá-
něny před mrazy. Mají lepší vitalitu, energii 
a barvu.

Výjimečnost přípravku Caryx® také spočívá 
v jistotě účinku a v jeho použití při střídá-
ní teplot, neboť jeho účinek je zajištěn již 
od 5 °C. To vše předurčuje Caryx® jako fa-
vorita pro podzimní ošetření řepky ozimé.

Dávku přípravku Caryx® volíme podle stavu 
porostů, odrůdy a růstové fáze mezi 0,7 l 
až 1,0 l/ha. Ideálním termínem pro ošetření 

je období mezi 3. a 4. listem. Plochy oseté 
do 15. srpna vyžadují pro správné vedení 
růstovou regulaci 2×. Pro druhou aplikaci 
může být použit rovněž Caryx® v dávce 0,7 
až 1,0 l/ha nebo Efilor® v dávce 0,6–0,7 l/ha.  
Současně je možné kombinovat Caryx® 
s bórem (75–150 g/ha) či hořkou solí 10 kg 
na 1 ha při nedostatku síry a hořčíku. Přípra-
vek je vhodné mísit v TM kombinaci s grami-
nicidem Stratos® Ultra proti vlnám výdrolu 
obilnin a pýru plazivého, dále pak v TM 
kombinaci s insekticidem Vaztak® Active 
proti dřepčíkům, pilatce, osenici a květilce.

Co ale s nevyrovnanými porosty?
Nevyrovnané porosty řepky se vyskytují 
každý rok vlivem faktorů prostředí (nepří-
zeň počasí, utužení půdy, absence kyslíku 
v půdě, růstová retardace rezidui pesticidů), 
nebo vlivem intenzivního napadení škůdci. 
Takovéto porosty vyžadují mírně odlišnou 
péči pro udržení optimálního vývoje, zajiště-
ní energie pro přezimování a vysoký výnos. 
Cílená optimalizační opatření by proto měla 
být složena „na míru“ potřebám daného ne-
vyrovnaného porostu.

U nevyrovnaného porostu se vždy řídíme 
hlavně podle větších rostlin (vyšší vývojová 
fáze). Pokud nám v první vlně vzešlo pouze 
30–60 % rostlin, je vhodné provést dělenou 
aplikaci 0,6 l fungicidu Caryx® a následně 
aplikaci opakovat za 10 až 14 dní dávkou 0,6 
až 0,7 l/ha. První dávkou přípravku zasta-
víme větší řepky ve vyšší vývojové fázi, ale 
zbylé malé rostliny přijmou jen velmi slabou 
koncentraci, kterou rychle odbourají, a pro-
to nepřestávají růst a normálně se vyvíjejí. 
Následující aplikací 0,6 až 0,7 l doplníme pl-
nou dávku metconazolu a mepiquat-chloridu 
na větší rostliny při současném dobrzdění 
dorostlých rostlin (původně vývojově men-
ších), kterým již tato dávka spolu s kratší 

délkou dne a chladnějším počasím bude 
stačit. Včasnost první aplikace fungicidu je 
rozhodujícím faktorem pro vyrovnání vývojo-
vých fází. Caryx® tedy aplikujeme na rostliny 
již ve fázi 3–4 pravých listů. U dělené apli-
kace se ve většině případů pojezdy spojují 
s dalšími zásahy, např. s herbicidy, grami-
nicidy, insekticidy atp.

V ostatních případech, kdy jsou větší rostliny 
zastoupeny na pozemku ze 70–90 %, není 
zpravidla nutné dávku dělit. Spolehlivým 
řešením pro tyto případy je použití příprav-
ku Caryx® v dávce 0,7–1,0 l /ha v závislosti 
na vývojové fázi. Tady opět platí, že nejlepší 
vyrovnávací efekt bude dosažen při aplikaci 
na 4. pravý list řepky.

Vlevo neošetřeno, vpravo 1 l Caryx®
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Rok co rok ve svém regionu řeším různé 
otázky v oblasti regulace plevelů ozimých 
obilnin a za poslední dobu asi nejvíce po-
zoruji rozšiřující se výskyty rezistentních 
populací chundelky metlice a stále častěj-
ší problémy s jarními vlnami vzcházejících 
plevelů (opletka, chrpa, konopice, merlíky, 
heřmánky, svízel atd.) po odeznění či selhá-
ní účinnosti některých herbicidů. Nejenom 
na tyto problémy má BASF osvědčené ře-
šení v podobě dvou komplexních podzim-
ních herbicidů, aby si každý mohl vybrat 
nejvhodnější variantu pro potřeby v lokálních 
podmínkách.

Prvním z nich je nedávno zavedený herbicid 
Pontos®, který si již našel mnoho zákazní-
ků a který přináší velmi zajímavé výsledky, 
především co se týká spolehlivé kontroly 
chundelky metlice (včetně rezistentních 
populací k sulfonylmočovinám) i dalších 
významných plevelů, a to již při nízké 
dávce a za příznivou cenu. 

Dalším, dnes již bezesporu osvědčeným ře-
šením, je herbicid Chocker®, který vyniká 
svou spolehlivostí, komplexním záběrem 
a především možností použití v lokali-
tách, kde je nutné řešit tak často obávaná 
omezení z hlediska svažitých pozemků 
a ochrany vodních zdrojů. 

Pontos®

Pontos® obsahuje stejně jako déle pou-
žívaný Chocker® účinnou látku flufenacet 
v množství 240 g/l a navíc obsahuje i no-
vou účinnou látku picolinafen v množství 
100 g/l, která je přijímána prostřednictvím 
listů a kořenů. Přípravek je účinný v rozmezí 
několika týdnů a působí tak i proti pozdně 
klíčícím plevelům. Výhodou přípravku Pon-
tos® je, že se může aplikovat i na pozemcích 
v ochranných pásmech podzemních vod 
a nemá žádná omezení pro výsev násled-
ných plodin.

Herbicid Pontos® je registrován ve všech 
ozimých obilninách. V praxi se většinou po-
užívá pro postemergentní aplikaci, kdy obil-
nina má 2–3 listy a plevele jsou v děložních 
listech až prvních pravých listech. Díky tomu 
se využije výhody kombinovaného efektu 
účinnosti přes listy a kořeny. V této fázi je 
používána nejčastěji dávka 0,5 l/ha, kterou 
je možné posílit herbicidem Glean v množ-
ství 7 g/ha k zesílení efektu na výdrol řep-
ky, heřmánky a svízele (případně Pontos®  
0,5 l/ha + ú. l. florasulam). 

Vzhledem k rozšiřujícím se problémům s jíl-
kem mnohokvětým či lokálním výskytům 
psárky polní, vyzkoušely některé podniky 
úspěšně registrovanou dávku 1 l/ha, která 

významně zvyšuje účinnost na tyto trávo-
vité a další problematické dvouděložné 
plevele. Pokud použijete tuto dávku, pak 
je nutné podle registrace provést aplikaci 
pre emergentně s optimálním množství vody 
300 l/ha a více. 

Chocker® 
Chocker® kombinuje dvě účinné látky - flufe-
nacet (280 g/l) a diflufenican (280 g/l), které 
se velmi dobře doplňují jak v účinku na jed-
notlivé skupiny plevelů, tak i v mechanizmu 
účinku: kontaktní a reziduální půdní účinnost 
(plevele přijímají uč. látky kořeny, hypokoty-
lem a listy). Herbicid tak dosahuje nejlepší 
účinnosti na klíčící, vzcházející a časně vze-
šlé plevele. Jeho reziduální účinnost v půdě 
je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je 
ideální pro preemergentní a časně post-
emergentní aplikace. Optimální je zejména 
časně postemergentní aplikace v plné dáv-
ce 0,5 l/ha v době, kdy obilniny jsou ve fázi 
1–3 listů a plevele ve stadiu vzcházení až 
dvou pravých listů. Přípravek má registraci 
do pšenice ozimé a dále do ozimého ječ-
mene, žita a tritikale. Pro posílení účinku 
na výdrol řepky je vhodné přidat např. 5 g 
Gleanu (případně ú. l. florasulam). Chocker® 
nemá žádné omezení pro výsev následných 
plodin v běžném osevním postupu a lze ho 
aplikovat v ochranných pásmech vodních 

Jaké ošetření zvolit pro 
podzimní regulaci plevelů 
v ozimých obilninách?
Regulace plevelů je jednou z hlavních agrotechnických operací a ne nadarmo 
se říká, že bezplevelný a rovnoměrně vzešlý porost je základem úspěchu 
s předpokladem dobrého výnosu. Na dosažení velmi dobré herbicidní 
účinnosti má vliv celá řada faktorů (příprava půdy, půdní vláha při a následně 
po aplikaci herbicidu, průběh zimy, hustota porostu, plevelné spektrum včetně 
rezistentních populací, struktura osevního postupu atd.) a každý ročník je 
svým způsobem specifický.

Ing. Ondřej Klap, BASF, foto autor
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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. 

Pontos®

Nejen jeden přínos, ale tři

�  Účinná látka picolinafen zaskočí svou účinností 
i problematické plevele včetně rezistentní chundelky 
metlice

�  Široké spektrum ochrany před trávovitými 
a dvouděložnými plevely

�  Flexibilita vzhledem k načasování aplikace, menší 
závislosti na počasí, nezanechává v půdě rezidua

www.agro.basf.cz

Chocker®

Nezůstane ani rezistentní chundelka

�  Dlouhodobá nejstabilnější účinnost proti všem 
klíčovým plevelům

�  Komplexní ošetření s pozitivním vlivem na výnos
�  Bez závažných aplikačních omezení

zdrojů a na svažitých pozemcích. Při použití 
90% nízkoúletových trysek jej lze stejně jako 
Pontos® použít již 4 m od povrchové vody.

Oba herbicidy jsou mísitelné s běžně po-
užívanými insekticidy a herbicidy. Ideální 
z hlediska načasování je kombinace s insek-
ticidem proti přenašečům virových chorob 
obilnin, např. Vaztak® Active v dávce 0,2 l/ha.  
To je u časných výsevů téměř povinnost. 

Pokud používáte pro podzimní ošetření pou-
ze levnější varianty a podle potřeby na jaře 
opravujete, můžete oba přípravky použít 
ve snížených dávkách. Pontos® v dávce 
0,4 l/ha (cena ošetření v ceníkových cenách 
628 Kč/ha*) a Chocker® v dávce 0,35 l/ha 
(cena ošetření v ceníkových cenách 706 Kč/
ha*). Ve snížené dávce vyřeší oba přípravky 
chundelku metlici a dvouděložné plevele 
spodního patra. Pro další ošetření se roz-
hodnete až na jaře a podle případného za-
plevelení můžete použít např. Biathlon® 4D. 
Tento komplexní systém je velmi vhodný pro 
řešení sekundárně vzcházejících vln plevelů 
(včetně vytrvalých šťovíků a pcháčů), které 
bývají častým problémem především na po-
zemcích s kejdovým hospodářstvím nebo při 
pravidelném využívání digestátu pro jarní při-
hnojení. Tento dvoufázový systém herbicidní 
ochrany dosahuje podobných či dokonce 

levnějších hektarových cen ošetření v porov-
nání na různé komplexní podzimní varianty. 
Dalším ekonomicky zajímavým řešením, kde 
se v praxi úspěšně používají snížené hekta-
rové dávky podzimních komplexních herbi-

cidů (Pontos® 0,5 l/ha, Chocker® 0,4 l/ha),  
je pěstování například žita pro sklizeň na se-
náž v pozdnějším termínu při mléčně vos-
kové zralosti.

*Ceníková cena Agrofert 2020
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Opět náročná sezona
Letošní sezona pěstování speciálních plodin byla, stejně jako každý rok, náročná. 
Od začátku ledna do dubna byla průměrná teplota vzduchu vyšší než dlouhodobý 
normál. Přesto první část sezony byla postižena mrazíky, kdy především pěstitelům ovoce 
pomrzlo část pěstovaných plodin. Toto ovlivnilo, že dle očekávání ÚKZÚZ bude kvůli 
jarním mrazíkům produkce ovoce podprůměrná, avšak v porovnání s loňskou sklizní vyšší 
o 3,8 procenta. Razantní pokles produkce je dle odhadů o 75 procent nižší u meruněk. 
Počasí tento rok bylo proměnlivé a srážkově bohatší než minulý rok. Lze uvést, že dle 
ČHMÚ v měsíci červnu napršelo v průměru 151 mm srážek, což je 191 procent oproti 
normálu (1981–2010). Nejvíce napršelo v Pardubickém kraji. Růstové fáze plodin se tedy 
tento rok v jednotlivých lokalitách výrazně odlišovaly. 

Ing. Eva Nazárková, BASF, foto Ing. Drahomíra Musilová

Během letošní sezóny se vyskytlo několik 
témat, která řešila média. V důsledku pande-
mie koronaviru byl zaznamenán nedostatek 
komodit, kde cenu ovlivňuje hlavně produk-
ce zeleniny v jihoevropských státech. Bylo 
potvrzeno, že je neefektivní spoléhat se jen 
na dovozy potravin, a také jak důležitá je 
tuzemská výroba. Dále se řešil návrh zákona 
požadující zavedení povinného podílu 55 
procent českého zboží na pultech od příš-
tího roku. Dalším tématem byli hraboši, kteří 
stejně jako minulý rok nadělali velké škody 
pěstitelům. Pandemie prohloubila deficit 
pracovníků v zemědělství. Vinaři nemoh-
li v této těžké době prezentovat svá vína. 
Někteří tedy vyzkoušeli možnost prodeje 
vín v bedýnkách, kde je několik druhů vín, 
dále rozšířili internetový prodej. 

Společnost BASF se snaží, aby své váže-
né zákazníky i v této sezoně podporovala. 
V roce 2020 se podařilo úspěšně uvést 
na trh přípravek RAK® 3+4, o který měli pěs-
titelé zájem. RAK® 3+4 působí proti obaleči 
jablečnému, obaleči zimolezovému a dále 
působí proti dalším obalečům v jabloních 
a hrušních. Přípravek představuje integrova-
nou metodu, která je šetrná k životnímu pro-
středí. Produkt funguje na stejném principu 
jako RAK® 1+2 M, který slouží pro ochranu 
vinic proti obaleči jednopásému a obaleči 
mramorovanému. V roce 2020 byla zjištěna 
významnější aktivita obaleče mramorova-
ného ve vinné révě. RAK® 1+2 M zavedla 
BASF v předchozích letech. 

Některé momenty z této sezony u pěstitelů 
lze vidět na obrázcích. Mladé plody jabloně
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Ani letos se nám nevyhnula - esca

Když přijde voda v nevhodný čas

Následky mrazů

Poškození růstovým herbicidem

Bobule po kroupách

Mrazové poškození květů meruňky

Padlí révové

Tak slibně kvetly...

I takto to jde

Mrazové poškození listů a květů jabloně

Peronospora révy

Zdravé a nadějné
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Vizura® - stabilizátor  
dusíku zlepšující vlastnosti 
kejdy a digestátu 
z bioplynových stanic
Kejda a digestát z bioplynových stanic jsou kvalitními kompletními hnojivy. 
Využitelný dusík z těchto hnojiv bychom proto měli využívat pro výživu kulturních 
plodin, jak nejlépe je to možné. Zejména je důležité zabránit ztrátám živin při 
samotném hnojení. Vizura® stabilizuje amonný dusík z těchto hnojiv v půdě, tím 
zabraňuje jeho ztrátám a činí ho přístupným pro plodiny v období, kdy ho nejvíce 
potřebují. Tím poskytuje bezesporu přidanou hodnotu jak pro samotné zemědělce, 
tak i pro životní prostředí. 

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., foto archiv BASF

Zabránění ztrát dusíku
Významné množství dusíku se z mnoha 
důvodů ztrácí během aplikace a po ní bez 
využití hnojenou plodinou. Dusík se ztrácí 
zejména v podobně amoniaku (NH3) a oxi-
du dusného (N2O) do atmosféry. Amonná 

forma dusíku (N-NH4-) se v půdě nitrifikuje 
na nitrátovou formu (N-NO3-) v závislosti 
na podmínkách prostředí, jako jsou teplota 
a vlhkost půdy. Protože nitrátová forma je 
v půdě značně pohyblivá, může snadno 
docházet k vymývání do spodních vrstev 

půdního profilu a následně do spodních 
vod. Společnost BASF vyvinula stabilizátor 
dusíku Vizura® za účelem těmto ztrátám 
spolehlivě zabránit.

Princip účinku přípravku Vizura®

Vizura® inhibuje aktivitu 
bakterie Nitrosomonas 

a tím stabilizuje amonnou 
formu dusíku

Vizura® redukuje 
emise oxidu 

dusného

Vizura® redukuje 
vyplavování nitrátů

Kejda (digestát)  
s přípravkem Vizura®

NH4
+

(Amonium)
Bakterie Nitrosomonas

NO2
-

(Nitrit)

NO3
-

(Nitrát)
Nitrobacter
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Přídavek přípravku Vizura® do kejdy nebo 
digestátu značně zpomaluje rychlost pře-
měny čpavku do nitrátové formy. Účinná 
látka DMPP (dimethylpyrazol fosfát) udržuje 
stabilní obsah amoniaku po delší dobu po-
mocí inhibice činnosti bakterie Nitrosomo-
nas, která je za proces přeměny do nitrátové 
formy zodpovědná. Tento princip zabraňuje 
vyplavování dusíku z půdy a fakticky umož-
ňuje jeho využití rostlinami právě tehdy, když 
ho potřebují. Zároveň dochází ke zmenšení 
rizika vyplavení nitrátového dusíku při sil-
ných deštích.

Stabilizace dusíku je důležitá zejména při 
aplikaci kejdy nebo digestátu v období před 
setím. Plodina může využít dusík obsažený 
v aplikovaných hojivech i po několika týd-
nech vývoje, kdy zpravidla jeho spotřeba 
značně narůstá. Vizura® tedy stabilizuje 
po zmíněné období dusík v amonné for-
mě. Jaké jsou výhody amonné formy pro 
plodiny? 

Kromě hlavní výhody, že amonná forma ne-
může být vyplavena z půdního profilu, jsou 
to také následující výhody  

 � Výživa amonnou formou stimuluje růst 
kořenového systému, což zvyšuje odol-
nost rostlin ke stresům (nedostatek vláhy, 
zásobení živinami atd.) 
 � Rostliny také šetří energii, protože přijatý 
amoný dusík mohou přímo využít k tvor-
bě aminokyselin, narozdíl od nitrátů, kte-
ré po přijetí do rostliny musí být na amon-
nou formu přeměněny 
 � A nakonec, příjem amonné formy okyse-
luje prostředí v těsném okolí kořenů a tím 
umožňuje snadnější příjem fosforu a řady 
mikroprvků

Vliv přípravku Vizura® na rychlost přeměny amonné formy dusíku na nitrátovou v závislosti na teplotě prostředí

Hnojení dusíkem
Kejda / digestát

5 °C

20 °C

Přeměna cca 80 % amoniaku na nitrát

6 týdnů

1 týden

Bez Vizury

Bez Vizury

s Vizurou

s Vizurou

Délka inhibice přeměny amoniaku na nitrát

10–14 týdnů

4–6 týdnů

Při nižších teplotách (5 °C) je 
amonný dusík přeměn v nitrá-
tový dusík během cca 6 týdnů. 
Vizura® významně prodlužuje 
tuto dobu až na 10–14 týdnů. 
Při 20 °C se přeměna zrychluje 
na přibližně pouhý 1 týden, 
přídavek přípravku Vizura® 
umožní zbrzdit tento proces 
po dobu cca 4–6 týdnů.

Výhody přípravku Vizura® 
v kostce:

 � Stabilizace amonné formy dusíku 
po několik týdnů
 � Významný nárůst výnosu 
 � Zjednodušení hnojení dusíkem
 � Účinnější výživa dusíkem díky 
delšímu příjmu jeho amonné formy
 � Šetrné hospodaření díky snížení 
vyplavování nitrátů do spodních 
vod a snížení emisí skleníkových 
plynů
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Graf 1: Zvýšení výnosu při aplikaci kejdy spolu se stabilizátorem Vizura® 
Sumář výsledků z let 2014 až 2016, silážní kukuřice (n = 24) a ozimá pšenice (n = 17) 
Zdroj: výsledky pokusů BASF

Graf 2: Vliv aplikace účinné látky DMPP (obsažené v přípravku Vizura®) na emise 
oxidu dusného z kejdy (Ditter et al., 2001)
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Vizura® - doporučené dávkování

Dávka Termín aplikace Podmínky použití*

3 l/ha
V pozdním létě, 
na podzim,  
v předjaří a na jaře

Zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm

2 l/ha
V pozdním létě, 
na podzim,  
v předjaří a na jaře

Botkový/radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, 
diskový aplikátor, případně plošný rozstřik 
s následným zapravením do půdy (např. pomocí 
kultivátoru nebo diskovými bránami)

1 l/ha Na jaře
Lokální aplikace (např. metoda pásového setí 
s hnojením pod patu)

*  Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování 
a způsobu používání hnojiv): Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných 
organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději 
do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory.

Jak může Vizura® zvýšit využití 
dusíku a tím i výnos?
Dusík je tedy nenahraditelná živina pro 
růst rostlin a je rozhodujícím faktorem pro 
dosažení požadovaného výnosu. Tím, že 
umožníme plodině lepší využití dusíku 
z dodaných hnojiv, přímo umožňujeme 
dosažení vyššího výnosu a snižujeme 
potřebu přihnojování minerálním dusíka-
tým hnojivem v průběhu vegetace. 

Přídavek stabilizátoru Vizura® do kejdy 
použité ke hnojení silážní kukuřice a ozi-
mé pšenice může zvýšit výnos až o 7 %, 
resp. 5 % v porovnání s kejdou bez pou-
žití stabilizátoru.

Navíc, kromě tohoto zajímavého příspěv-
ku k ekonomice provozu zemědělského 
podniku, přináší Vizura® i důležitý ekolo-
gický benefit - nižší úroveň vyplavování 
nitrátů do spodních vod a snížení emisí 
skleníkových plynů. Zejména snížení 
emisí oxidu dusného (N2O) nabývá vel-
kého významu. Oxid dusný patří mezi 
skleníkové plyny, jejichž emise jsou re-
gulovány Kjótským protokolem. Jedna 
tuna oxidu dusného způsobuje stejný 
skleníkový efekt jako 200 tun oxidu uhli-
čitého nebo 10 tun metanu! Z pokusů 
BASF a nezávislých institucí vyplývá, že 
Vizura® snižuje efektivně emise škodlivé-
ho oxidu dusného, který vzniká v půdě 
jako produkt nitrifikace a denitrifikace. 
Pokusy ukazují, že použití přípravku Vi-
zura® může snížit tyto emise až o 45 % 
v případě aplikace spolu s kejdou 
(graf 2).

Jaká jsou doporučení pro 
aplikaci přípravku Vizura®?
Přípravek Vizura® je doporučován ap-
likovat následovně: Vizura® se přidává 
do tekutých statkových hnojiv (kejda, 
močůvka, hnojůvka) a kapalných orga-
nických hnojiv (digestát) bezprostředně 
před aplikací (přípravek je po přidání 
stabilní po dobu maximálně dvou týd-
nů). Případně ho lze též použít do ka-
palných minerálních hnojiv (DAM, SAM, 
SADAM apod.) používaných v předjaří 
nebo v následném jarním období, kdy 
hrozí z důvodů intenzivnějších srážek po-
sun dusičnanů do podorničí. Dávkování 
ukazuje připojená tabulka.
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Aplikátor se dodává ve dvou provedeních:

Aplikátor se skládá s těchto základních komponentů:

Postup práce:

1.  Mobilní zařízení s napájením 12 V pro montáž na cisterny. Tento 
typ je vhodný, pokud fugát vyváží 1 cisterna v podniku, nebo 
několik cisteren formou služby u různých zákazníků, kteří nemají 
vlastní aplikátor Vizury.

1.   Vizura se nalije do polyetylenové nádrže
2.   Ovládací jednotkou a plnící armaturou se zavodní  

čerpadlo a výtlačná hadice
3.  Spustí se plnění fugátu do cisterny
4.  Po naplnění cca 1/4 nádrže se zapne START  

plnění Vizury (délka plnění je 1–2 minuty)

5.   Po naplnění požadovaného množství Vizury  
se aplikátor automaticky vypne

6.  Doplní se nádrž fugátem na maximum
7.  Po skončení práce (nejlépe každý večer) se Vizura vypustí  

z nádrže a čerpadlo s hadicemi se propláchne čistou vodou
8.  Na zimu se musí zařízení odvodnit

Poletylenová nádrž o objemu 
100 litrů

Elektricky poháněné  
čerpadlo

Ovládací jednotka  
(mobilní/stacionární)

Plnící a odvzdušňovací  
armatura

2.  Stacionární zařízení s napájením 230 V pro umístění v areá-
lu bioplynové stanice s dávkováním na konci plnícího potrubí 
do cisterny. U tohoto zařízení se předpokládá, že fugát vyváží 
několik cisteren, které nemají vlastní aplikátor Vizury.

Aplikátor pro Vizuru 
Německá firma AGROTOP vyvinula ve spolupráci s firmou BASF dávkovací 
zařízení pro velmi malé dávky kolem 1–2 litrů/min. Inhibitor nitrifikace Vizura® 
má v koncentrované podobě velmi vysoké pH, proto je celé zařízení vyrobeno 
z odolných materiálů. Přesto je nutné po skončení práce vždy zařízení propláchnout.

Ivan Olšan, Agrio MZS s.r.o., foto archiv firmy. Bližší informace k montáži: servis@agrio.cz
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Herbicidní technologie pro 
odplevelení jetelovin
Jeteloviny lze zařadit mezi drobnosemenné, mělce seté plodiny. Vyznačují 
se pomalejším počátečním růstem a s tím úzce spojenou nízkou počáteční 
konkurenceschopností vůči plevelům. Srpen je měsíc, kdy dochází k zásevu 
především jetele inkarnátu. Ten je potřeba ještě na podzim odplevelit. 
Firma BASF má v nabídce několik kvalitních herbicidů. Mezi ty stěžejní patří 
především Corum® + Dash® HC a Escort® Nový.

Ing. Ivo Kulhánek, BASF, foto autor

Corum® + Dash® HC v sobě zahrnují kom-
binaci účinných látek imazamox a bentazon 
a smáčedlo. Imazamox působí především 
přes list, má však i částečný půdní účinek. 
Bentazon je kontaktní účinná látka působící 
přes list. Corum® je zaregistrován do jetele 
lučního, jetele plazivého, jetele inkarnátu, 
vojtěšky a z dalších plodin do hrachu, sóji, 
bobu a fazolu. Díky povolení pro menši-
nová použití se registrace rozšířila o dal-
ší jeteloviny (tabulka 1). Má široký záběr 
jak na jednoděložné (oves hluchý, ježatku, 
chundelku metlici a částečně i výdrol obil-
nin), tak dvouděložné plevele (výdrol řepky, 
brukvovité plevele, heřmánky, laskavce, sví-
zel, rdesna, merlíky, rozrazily, máky a další). 
Aplikaci herbicidu provádíme v období, kdy 
má kulturní plodina vytvořené alespoň 1–2 
trojlístky a plevele jsou ve fázi 2–4 pravých 
listů. Nejvíce je potřeba hlídat vývojová stá-
dia heřmánků, máku a zemědýmu. Ty nesmí 
přerůst, pak se účinnost snižuje. Doporuče-
ná dávka se pohybuje v rozmezí 0,9–1,25 
l/ha Corum® + 1,0–1,25 l/ha Dash® HC. 
Smáčedlo Dash® HC používáme vždy. Pozor 
na aplikace prováděné při ostrém slunečním 
svitu a teplotách nad 25 °C. 

V jetelovinách lze aplikovat náš další herbi-
cid Escort® Nový (pendimethalin, imaza-
mox). Tento herbicid zná prakticky každý 
pěstitel hrachu nebo pelušky. Díky povolení 
k minoritnímu použití ho lze použít i v celé 

řadě jetelovin a dalších plodin (tabulka 2). 
Obě účinné látky působí jak přes půdu, 
tak i přes list. Spektrum účinku je podob-
né jako u přípravku Corum®. To znamená 
jednoděložné i dvouděložné plevele. Apli-
kaci provádíme časně postemergentně, 
kdy kulturní plodina má vyvinuté 1–2 troj-
lístky a plevele nesmí přerůstat. Ideálně 
do fáze 2–3 pravých listů. Pozor na velikost 
heřmánků! Doporučená dávka přípravku 
u jetelovin je nižší, tj. 1,0–1,6 l/ha (jetel 

inkarnát 1–1,4 l/ha), než v případě použití 
v hrachu a pelušce z důvodu selektivity. 
Ošetření je možné provést až do fáze za-
čátku prodlužovacího růstu. 

Uvedené herbicidy lze použít pouze v čis-
tých výsevech, ne s podsevy obilnin, kvůli 
významné účinnosti látky imazamox na jed-
noděložné rostliny. V těchto případech je 
nutné použít herbicid Basagran®.

Tab. 1: Povolení na menšinová použití přípravku Corum®

Tab. 2: Povolení na menšinová použití přípravku Escort® Nový
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„Dvaadvacátý“ ročník polního setkání (či 
dříve polního dne) dlouho komplikovala slo-
žitá „zdravotní“ situace letošního jara a s ní 
související omezující nařízení. Vývoj situace 
ve druhé polovině května byl naštěstí op-
timistický a tak se potvrdila možnost zor-
ganizovat již tradiční setkání se zákazníky 
BASF i když stále s částečnými omezeními.

Akce proběhla 25. června v Kněževsi u Pra-
hy a byla letos pojata nejen jako ukázka 
zavedených technologií, ale především 
zcela nového produktu BASF pro příští 
sezonu. To vše pak ve snaze o bezpečněj-
ší, organizačně klidnější a v tomto smyslu 
i společensky přívětivější setkání.

Děkujeme všem účastníkům za jejich pří-
zeň a doufáme, že pro ně účast byla příno-
sem, ať už co se týče možnosti vidět reálné 
ukázky technologií nebo prostoru ke sdílení 
zkušeností s kolegy a přáteli.

Co bylo možné na demonstračních plochách vidět?

Obilniny
V obilninách (ozimá pšenice a jarní ječmen) 
byla představena zcela nová fungicidní 
účinná látka Revysol®, klíčová novinka firmy 
BASF pro nadcházející sezonu 2021. Dále 
bylo možné vidět varianty se spolehlivým 
komplexním foliárním fungicidem Priaxor® 
EC a dvě nová fungicidní řešení dostupná 
již v sezoně 2020 - fungicid Flexity®, který 
je specialistou na padlí v raných fázích jarní 
vegetace, a ošetření pro ochranu klasu - 
Alterno® + Curbatur® EC 250. Osivo všech 
odrůd ozimé pšenice i jarního ječmene 
bylo zčásti ošetřeno unikátním nepostři-
kový fungicidem Systiva®. Morforegulaci 
porostů obilnin spolehlivě zajistil flexibilní 
morforegulátor Medax® Max. Pro herbicidní 
ochranu byly použity tradiční osvědčené 
modely jak pro podzim (Pontos®), tak i pro 
jaro (Biathlon® 4D, Ataman®). 

Ozimá řepka
V ozimé řepce byly představeny osi-
va řepky InVigor® včetně technologie 
Clearfield®, osvědčený fungicidní sys-
tém ochrany „Boscalidový štít“ (Efilor®, 
Pictor®) a spolehlivé modely preemer-
gentního a časně post emergentního her-
bicidního ošetření Nimbus® Gold a Bu-
tisan® Complete.

Hrách setý
Poslední plodinou byl blok hrachu setého. 
Zde bylo možné prakticky porovnat herbi-
cidní řešení nejen osvědčenými přípravky 
Escort® Nový a Corum® + Dash® HC, ale 
i přípravky pro řešení v oblastech s ome-
zením vzhledem k OPVZ (podzemní vody) 
Stomp® Aqua a Basagran®.

Ohlédnutí za letošním 
Polním setkáním BASF 
v Kněževsi u Prahy
Letošní Polní setkání proběhla na třech lokalitách. Dne 16. června měla 
premiéru zcela nová lokalita Želatovice u Přerova, která nahradila Rokytnici, 
následovaná dalšími dvěma tradičními setkáními, která proběhla dne 
23. června v Hněvčevsi u Hradce Králové a 25. června v Kněževsi u Prahy. 

Ing. Jan Truneček, Daniel Nerad, Ph.D., BASF, foto archiv BASF

Reportáž  Polní setkání BASF 2020
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Menší polní dny BASF
Dne 16. června 2020 proběhl již XXI. ročník Polních dnů BASF na Moravě. 
V letošním roce díky koronavirovým opatřením trochu v jiném schématu  
než byli zákazníci zvyklí.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor

Polní den v Želatovicích 
se nesl v duchu tří nových 
aspektů:

1   Nová lokalita - Želatovice u Přerova

2   Nové schéma a struktura pokusů, 
maloparcelkové v kombinaci 
s poloprovozními modely, navíc 
nektarodárné směsi

3   Nová fungicidní účinná látka, která 
byla poprvé představena zákazníkům 
právě v Želatovicích a která zcela jistě 
nahradí na trhu (nejen) odcházející 
epoxiconazol 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se akce zúčastnili a do Želatovic při-
jeli. Pevně věřím, že se vám pokusy líbily 
a že bylo co vidět. Z reakce oslovených 
zákazníků tomu tak bylo - velice nadějné 
porosty, zajímavá řešení, maloparcelko-
vé pokusy s výsevky a v neposlední řadě 
odpovídající catering s malou pozorností 
od hostitelského podniku Agras Želato-
vice a.s.

Alespoň jedna reakce od člověka, 
kterého si velice vážím a kterého 
mnozí také znáte: 
Děkuji Vám za pozvání na Polní den v Že-
latovicích, který jste připravili s velkou peč-
livostí a důrazem na odbornost. Působivá 
byla zejména kolekce odrůd ozimé řepky. 
Odrůdy pšenic vzrůstem a hustotou odpo-
vídaly porostům v naší oblasti, ječmeny 
jarní máte vyšší, u nás bylo chladněji, tak 
tolik nenarostly a jsou řídké. Zajímavé bu-
dou jistě i výsledky s různým výsevkem 
u Systivy. Dobrý dojmem na účastníky 
PD udělal jistě i zvládnutý boj s hrabošem 

polním. U vybrané lokality určitě většina 
účastníků ocení krásnou okolní krajinu. Ne-
smím zapomenou pochválit také chutné 
a bohaté občerstvení, jehož příprava byla 
navíc ztížena dodržováním požadovaných 
hygienických opatření. 

Antonín Köhler

A pak ještě jedna, která také  
určitě potěší: 
Byla to krásně připravená akce, i počasí 
vyšlo a ti, co přišli, si všechno moc po-
chvalovali. Škoda jen, že jich nebylo víc...

Jak už jste tedy z přečtení těchto pár řádků 
zjistili, akce se povedla a dle mého názoru 
měla pouze jednu skvrnu - počet účastníků 
byl nižší, než jsem očekával, a to i s ohle-
dem na přetrvávající omezení díky koro-
naviru. To ale již nejde zvrátit a určitě se 
budeme ptát, proč jste přijeli či nikoliv a co 
by bylo vhodné případně změnit, aby nová 
lokalita v Želatovicích ještě více upoutala 
vaši pozornost a vždy jste tam našli něco 
nového pro svou profesi.

Ucelená nabídka výkonných hybridních odrůd BASF v provozních podmínkách
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Co bylo především vidět - informace pro ty, kteří nepřijeli:

Řepka ozimá

 � dle názoru účastníků jeden z nejlepších 
porostů, které měli možnost v provoze 
letos vidět
 � porost kompaktní, silně navětvený s velkým 
množstvím šešulí a hlavně bez jakýchkoliv 
příznaků poškození stonků škůdci
 � prezentace odrůd BASF (Armani, Dazler, 
InV 1188, InV 1165, InV 1066, Silver 
a v neposlední řadě InV 1166 CL)
 � prezentace herbicidních programů 
Nimbus® Gold, Butisan® Complete 
a Stomp® Aqua
 � prezentace Clearfield® technologie
 � přínos morforegulačních a fungicidních 
modelů, včetně boscalidového štítu 

Ječmen jarní 

 � na sortimentu 7 sladovnických odrůd, 
i přes jarní poškození porostu havrany, 
bylo vidět vliv ošetření Systivou na osivo. 
Lepší habitus rostlin, více hmoty a pod-
statně nižší napadení chorobami (padlí)
 � vliv morforegulátorů doposud není tak 
patrný jako u pšenic
 � výborná účinnost novinky FLEXITY® 
na padlí travní
 � listové skvrnitosti v porostu nebyly - vše 
mořené Systivou či Kintem Plus
 � rozdíl v účinnosti fungicidů zatím málo 
patrný, ošetření do klasů provedeno 
minulý týden 
 � rozdíl v termínu setí - velká plocha 21. 2. 
a maloparcely silně poškozené havrany 
a znovu osetí 28. 3., vývojově i habitem 
rostlin je termín setí na porostu znát
 � výsevky u maloparcel 3,5–3,8–4,1 MKS

Pšenice ozimá

 � vliv morforegulátoru na kontrolu cca  
15–20 cm, některé odrůdy bez regulátoru 
leží
 � výborná účinnost FLEXITY® na padlí, 
na kontrolách u některých odrůd je padlí 
travní až na praporcovém listu
 � začínající infekce rzi pšeničné a plevové
 � listové skvrnitosti na spodních listech, 
postupují vzhůru
 � všechny odrůdy ošetřené Systivou  
mají o něco lepší zdravotní stav než Kinto® 
Plus
 � účinnost nového azolu na skvrnitosti je 
vidět, bude ale jistě zřetelnější později
 � ošetření do klasů provedeno minulý týden 
- nešlo hodnotit
 � maloparcely pšenice 3,3–4,0 MKS (Kinto® 
Plus a Kinto® Duo + Systiva®)
 � celkem představeno 21 odrůd pšenice 
ozimé 

Ječmen ozimý

 � výsevek maloparcel 3,0–3,5 MKS,  
6 odrůd
 � mořidlo Kinto® Duo a Kinto® Duo  
+ Systiva®

 � výborná účinnost nového azolu 
na ramulárii
 � některé odrůdy proléhávají - aplikace 
morforegulátorů se přizpůsobovaly 
pšenici, zde se aplikace prováděla 
zpravidla později

Závěr

Polní dny BASF 2020 v Želatovicích 
jsou minulostí. Kdo je navštívil, může 
hodnotit, komu to nevyšlo, bude mít 
možnost tak učinit v průběhu příštího 
roku. Sklizeň je již provedena, takže 
v podzimním období vás mohu se-
známit s výsledky nejen se standard-
ními doporučením, ale i s výsledky 
s novým azolem (ať již sólo nebo 
s partnerem). Nakonec, prezentace 
tohoto mimořádného azolu pro naši 
budoucnost byla hlavním mottem 
letošních Polních dnů BASF 2020 
v Želatovicích.

Ještě jednou děkuji 
těm, kteří se podíleli 
na přípravě a vedení 
pokusů v letošním 
roce, a zároveň vám, 
kteří jste přijeli a měli 
možnost posoudit, 
zda se nám vše 
podařilo či nikoliv.

Vstupní brána na letošní Polní dny se nesla v duchu nového 
moderního azolu, který v příštím roce přijde na náš trh

Vlevo rostlina ze stacionáru – vhodně zvolená a správně 
načasovaná ochrana proti škůdcům, vpravo srovnání s rostlinou 
z provozní plochy řepky, která bylo okolo celého stacionáru

Video „Cesta k rovnováze - produkční zemědělství, ochrana zdrojů 
a biodiverzity“ najdete na www.youtube.com/watch?v=nnHt-KeIGxU

21Agrotip 9–10/2020



Co si vyzkoušet  
v xarvio™ Scouting? 

Nově aplikace přidává k nalezenému pro-
blému také řešení ve formě doporučení 
přípravků z dílny BASF. Ať už do aplikace 
nahrajete snímek zapleveleného pozem-
ku nebo pořídíte detail rostliny napadené 
chorobou, aplikace vyhodnotí škodlivý or-
ganismus a připraví přehled použitelných 
produktů z portfolia naší společnosti.

Jak aplikaci používají další uživatelé, vám 
odhalí radar. Ikonka radaru se v aplikaci na-
chází hned vedle tlačítka pro pořízení sním-
ku. Radar vám ukáže, které funkce xarvioTM 
Scouting se využily na dalších lokalitách 
v celé České republice. Můžete tedy tak 
trochu nahlédnout pod pokličku sousedních 
oblastí a zjistit, zda se zde potýkají s ně-
jakými podobnými (anebo naopak zcela 
odlišnými) problémy.

Milí čtenáři, v březnovém čísle jste se mohli dočíst o nástroji xarvioTM,  
který nabízí 2 moduly pro podporu digitálního zemědělství. Nyní přinášíme  
pár dalších novinek, s nimiž xarvioTM přišlo v průběhu tohoto roku.

Ing. Eliška Žárová, BASF

xarvio™  
digitální nástroj  
podporující precizní  
zemědělství 
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Co si vyzkoušet v xarvio™ Field Manager?

Tento modul nabízí 4 dílčí části a umožní 
vám zaznamenat si vaše obhospodařováva-
ná pole a následně monitorovat jejich stav, 
plánovat ošetření a upozorňovat na nějakou 
rizikovou situaci.

Ony 4 části jsou:
 � Monitorování polí
 � Řízení výživy
 � Plánovač ošetření
 �  Proměnné aplikační mapy/VRA

Pojďme si je trochu přiblížit.

Monitorování polí - umožňuje zobrazit 
informace o konkrétních lokalitách, a to 
do detailu specifických zón jednotlivých polí. 
Aktuální mapy vegetace zobrazí současnou 
plochu biomasy. Mapy zón úrodnosti polí 
zase pracují s daty historickými a dokáží 
se podívat až 15 let nazpět. Mapy zón polí 
jsou centrem pro dokumentaci, vizualizaci 
a analýzu vašich aktivit při správě polí a díky 
hodinové předpovědi počasí můžete lépe 

plánovat termín ošetření. Data do a z vašeho 
terminálu lze nyní posílat bezdrátově.

Řízení výživy na základě satelitních dat 
a historie zobrazuje, jaký je stav dusíku, 
draslíku a fosforu v půdě, a doporučuje 
vhodný termín pro aplikaci rostlinné výživy.

Plánovač ošetření zaznamenává prove-
dené či neprovedené zásahy a upozorňuje 
na výskyt chorob či škůdců, kdykoliv dojde 
ke změně stavu rizika. Upozornění vám mo-
hou být zasílána jako krátké zprávy na váš 
mobilní telefon.

Proměnné aplikační mapy (nebo také VRA 
mapy) vygenerují mapku s doporučeným 
dávkováním v jednotlivých oblastech pole 
a napomáhají tedy zlepšit hospodaření díky 
vhodnému množství vstupů na těch správ-
ných místech. Mapy se jednoduše přes USB 
disk nahrají do terminálu postřikovače, který 
může následně provádět aplikaci na základě 
vytvořených aplikačních nákresů.

Více informací včetně  
podrobného návodu na  

www.xarvio.com/cs-CZ

Tip na závěr: 
Jak nahrát xarvioTM 

do vašeho zařízení?

 � počítačovou (desktopovou) 
verzi získáte zaregistrováním se 
na stránkách:  
www.xarvio.com (můžete si 
v jazykovém okénku nastavit českou 
verzi stránek pro lepší orientaci)

 � mobilní verzi si stáhnete 
jako jakoukoliv jinou aplikaci 
prostřednictvím rozhraní App Store 
nebo Google Play

V informacích 
o stavu konkrétního 
pole v desktopové 
verzi přibyla nová 
funkce s názvem 
Podrobnosti

V Podrobnostech 
naleznete 
detailní přehled 
meteorologických 
údajů platných pro 
zvolenou parcelu
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Novela nitrátové 
směrnice - povinnost 
použití míchacího zařízení
V roce 2020 byly 
upraveny podmínky 
nitrátové směrnice v ČR, 
legislativně ukotvené 
v nařízení vlády č. 
262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí 
a akčním programu. 

Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, 
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., Výzkumný  
ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

Změny od 1. července 2020 přináší novela 
pod č. 277/2020 Sb. Nově je upraveno vy-
mezení zranitelných oblastí (ZOD) i nastave-
ní pravidel hospodaření v těchto oblastech 
(5. akční program na období 2020–2024). 
Veškeré informace včetně platného znění 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb. jsou k dis-
pozici na www.nitrat.cz. vlády č. 235/2016 
Sb., č. 351/2016 Sb. a č. 27/2018 Sb. Pokud 
jde o inhibitory nitrifikace, byly upraveny 
podmínky pro jejich použití - tato povin-
nost zůstává již jen ve III. aplikačním pás-
mu. Nově však byla zavedena povinnost 
použití dávkovacího zařízení pro řádnou 
homogenizaci. Avšak posledních 14 dní 
před začátkem období zákazu hnojení již 
lze aplikovat hnojiva i bez inhibitorů, příp. 
bez použití dávkovacího zařízení.

Hlavní změny od roku 2020
Zranitelné oblasti, v nichž se nacházejí vody 
znečištěné dusičnany, zabírají 1,8 milionu 
hektarů, tedy více než polovinu využívané 
zemědělské půdy v České republice. Je-
jich vymezení i revize vycházejí z výsled-
ků vývoje obsahů dusičnanů ve vodách. 
Od 1. července 2020 bylo do zranitelných 
oblastí přidáno 60 katastrálních území a na-
opak 45 jich bylo vyřazeno.

Hlavní úpravy akčního programu, 
seřazené z hlediska postupu 
zemědělských prací:

 � hnojení k meziplodině je možné 
nejpozději 2 týdny před zapravením 
na zelené hnojení,
 � hnojení na podporu rozkladu slámy  
- nově je možné až do začátku zákazu 
hnojení a jen při ponechání veškeré slámy,
 � po hnojení ke slámě lze ještě využít 
k řepce nově až 30 kg N/ha,
 � úprava použití inhibitorů nitrifikace 
(povinnost jen ve III. aplikačním pásmu, 
s dávkovacím zařízením pro řádnou 
homogenizaci; 14 dní před začátkem 
období zákazu hnojení již lze hnojiva 
aplikovat i bez inhibitorů, příp. bez 
dávkovacího zařízení), 
 � posun začátku období zákazu hnojení 
u klimatických regionů 6 a 7 na úroveň 
KR 0–5, 
 � možnost hnojení až 14 dní po začátku 
období zákazu hnojení - výjimka 
umožňuje za příznivých podmínek 
(průměrné teploty vzduchu nad 5 °C) 
dokončit aplikaci kejdy apod.,
 � možnost používání hnojiv v dávce 
do 5 kg N/ha k ozimým plodinám 
i v době zákazu hnojení, 
 � možnost o 14 dní dřívějšího předjarního 
hnojení u všech ozimů (původně jen 
u řepky a pšenice),
 � zvýšení jednorázové dávky dusíku 
na deficitních a svažitých (nad 7 °C) 
pozemcích s TTP.

Z hlediska limitů hnojení jsou důležité 
zejména následující změny:

 � zvýšení výnosů a limitů přívodu dusíku 
u některých plodin,
 � zařazení řepky do výnosových hladin,
 � zápočet využitelného dusíku z rostlin-
ných zbytků luskovin a jetelovin do limitu 
přívodu dusíku k následným plodinám,
 � zavedení povinnosti bilancování 
dusíku v rámci zemědělského závodu, 
za hospodářský rok. 

Ostatní změny:
 � zavedení definice hospodářského roku 
(1. 7. – 30. 6.),
 � požadavek na pěstování kukuřice ve III. 
aplikačním pásmu nejvýše dvakrát 
po sobě, 
 � nastavení maximální šířky hromady 
hnoje na složišti na 20 m.

Možnosti hnojení dusíkem v létě 
a na podzim
Způsob hnojení na orné půdě v letním 
a podzimním období minerálními hnojivy (A) 
nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem 
(B) závisí na začlenění zemědělského po-
zemku do jednoho ze tří aplikačních pásem 
(I., II., III.). Zařazení bylo provedeno na zá-
kladě rizika ztrát dusičnanů do vod, v zá-
vislosti na klimatickém regionu a především 
hlavní půdní jednotce. Půdy ve III. aplikač-
ním pásmu jsou navíc ještě rozděleny podle 
rizika infiltrace, tedy průsaku vody. V tomto 
případě jsou dávky N uvedeny v celkovém 
dusíku statkových nebo organických hnojiv 
(B), jak jsou zapsány do evidence hnojení. 
Nepoužívá se tedy přepočet na „účinný“ 
dusík, jako u limitů hnojení k plodinám.

Nařízení vlády v § 7 a tabulce č. 6 přílohy 
č. 2 (zde tabulka č. 1) upřesňuje požadavky 
na hnojení v letním a podzimním období, 
a to v termínu od 15. června do začátku 
období zákazu hnojení. Obecně se jedná 
o hnojení až k následným plodinám, včetně 
meziplodin (tj. k plodinám vysetým po sta-
noveném datu), nebo na podporu rozkladu 
slámy. Nejde tedy o omezení hnojení k plo-
dinám již pěstovaným na pozemcích k roz-
hodnému datu 15. června, např. k víceletým 
plodinám (trávy na semeno, jetelotráva, …) 
nebo jarním plodinám (kukuřice, mák), které 
v některých letech vyžadují hnojení ještě 
ve druhé polovině června, příp. začátkem 
července. Omezení hnojení v tomto období 
se rovněž netýká používání hnojiv s pomalu 
uvolnitelným dusíkem (hnůj apod.).
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Použití inhibitorů nitrifikace
Ztráty dusíku po podzimní aplikaci statkových 
nebo organických hnojiv mohou být značné. 
U kejdy nebo digestátu se zhruba polovina dusí-
ku (i více) nachází v minerální formě jako amonný 
dusík. Tento dusík může být využit rostlinami 
nebo v krátkém období přeměněn na dusičnany. 
Mikrobiální přeměny dusíku jsou při nižších tep-
lotách půdy zpomaleny, a proto jsou pro příští, 
brzy seté jarní plodiny méně rizikové pozdější 
aplikace hnojiv. Pokud nejsou hnojiva jako kej-
da nebo digestát aplikovány v kombinaci se 
slámou (kombinace nabízející půdním mikroor-
ganizmům organické látky s odlišným poměrem 
C : N) nebo k meziplodině, je ve zranitelných 
oblastech možné hnojit až po 1. říjnu a ve III. 
aplikačním pásmu, v určitém časovém úseku, 
pouze při použití inhibitorů nitrifikace (IN):

 � povinnost použití IN platí jen v případě 
podzimní aplikace „hnojiv s rychle 
uvolnitelným dusíkem“, což jsou statková 
hnojiva (kejda skotu, kejda prasat, fugát 
kejdy) a organická hnojiva (digestát, 
fugát digestátu), pod jařiny, pokud nebyla 
zapravena sláma (mimo slámy olejnin apod.) 
ani pěstovaná meziplodina,
 � dosud byla povinnost použití IN ve všech 
aplikačních pásmech, nově je povinnost jen 
ve III. aplikačním pásmu,
 � v I. a II. AP platí nově jen tyto podmínky: 
aplikace až od 1. října a v tabulce č. 6 
uvedené dávky celkového dusíku  
(100 kg N/ha, resp. 80 kg N/ha),
 � ve III. AP je nová povinnost použití 
„dávkovacího zařízení pro řízenou 
homogenizaci“, to splňují injektážní systémy 
na aplikační cisterny nebo jiná, např. externí 
zařízení pro dávkování,
 � ale kdo toto zařízení nemá, může aplikovat 
posledních 14 dní před začátkem období 
zákazu hnojení už s inhibitory bez 
dávkovacího zařízení nebo vůbec bez 
inhibitorů,
 � rozmíchání v jímce, přidání před plněním 
cisterny ani následné použití postřikovače 
nesplňuje povinnost použití dávkovacího 
zařízení pro řízenou homogenizaci 
a ve způsobu hnojení č. 4 pak nelze kejdu či 
digestát v období 1. 10. – 31. 10. (klimatické 
regiony 0–7) nebo v období 1. 10. – 20. 10. 
(klimatické regiony 8–9) aplikovat,
 � bez dávkovacího zařízení lze ale aplikovat 
ve způsobech hnojení č. 1–3, tedy 
v kombinace s ozimem, meziplodinou 
nebo slámou, což by měly být preferované 
způsoby hnojení a způsob č. 4 by měl být už 
jen jako dodatkový,
 � ale i ve způsobech hnojení podle č. 1–3 lze 
použití inhibitorů nitrifikace doporučit, i když 
není povinné.

Tabulka 1: Maximální celková dávka dusíku (kg N/ha) v období po sklizni 
hlavních plodin

 Způsob hnojení I. aplikační  
pásmo

II. aplikační 
pásmo

III. aplikační pásmo

a) půdy se 
středním 
rizikem 

infiltrace

b) půdy 
s vysokým 

rizikem 
infiltrace

A* B* A* B* A* B* A* B*

1.  K ozimé plodině 
následující  
po obilnině (vč. kukuřice)

60 120 50 100 40 80 40 0

2.  K ozimé plodině 
následující po jiné 
předplodině, než je 
obilnina

40 80 30 60 15** 0 15** 0

3.  K meziplodinám, 
s výjimkou čistých porostů 
jetelovin a luskovin nebo 
k podpoře rozkladu 
slámy***, s výjimkou slámy 
luskovin, olejnin a jetelovin 
na semeno

60 120 50 100 40 80 40 80

4.  Pro následné jarní plodiny 
(použití hnojiv je možné 
až od 1. října)****

0 100 0 80 0 80 0 0

Vysvětlivky:
*  A. maximální celková dávka dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha. 

B. maximální celková dávka celkového dusíku ve hnojivech s rychle uvolnitelným 
dusíkem, v kg N/ha

** v případě hnojení pro cibuli ozimou a česnek ozimý je maximální dávka 40 kg N/ha
***  použití minerálních dusíkatých hnojiv k podpoře rozkladu slámy je možné 

v případě, že  bude následovat ozimá plodina nebo meziplodina ponechaná 
na zemědělském pozemku minimálně do 31. ledna následujícího kalendářního roku

****  hnojení ve III. aplikačním pásmu v období do 31. října pro klimatické regiony 0–7 
nebo do 20. října pro klimatické regiony 8–9 je možné s inhibitorem nitrifikace, 
a to při použití dávkovacího zařízení pro řízenou homogenizaci a v dávce uvedené 

v příbalovém letáku nebo na schválené etiketě

Tabulka 2: Výměra standardní orné půdy (kultura R) ve zranitelných 
oblastech, v tis. ha

Kraj Výměra Kraj Výměra

Hlavní město Praha 2 Moravskoslezský kraj 21

Jihočeský kraj 126 Olomoucký kraj 38

Jihomoravský kraj 93 Pardubický kraj 44

Karlovarský kraj 5 Plzeňský kraj 74

Kraj Vysočina 209 Středočeský kraj 155

Královéhradecký kraj 31 Ústecký kraj 16

Liberecký kraj 2 Zlínský kraj 8

Dle statistiky LPIS se III. aplikační pásmo 
vyskytuje ve všech zranitelných oblas-
tech. Celkem do něj spadá cca 90 tisíc 
dílů půdních bloků (DPB) s kulturou R 
(standartní orná půda) o celkové výměře 
824 tis. ha, což je 44 % výměry veške-
ré zemědělské půdy (všechny kultury) 
ve zranitelných oblastech. Další, ale 

malá výměra III. aplikačního pásma se 
týká i DPB s kulturou G (dočasný travní 
porost, 14 tis. ha) a U (úhor, 4 tis. ha), 
což je také „orná půda“. Dokud však tyto 
DPB nebudou převedeny do kultury R, 
pravidla pro letní a podzimní hnojení se 
na ně prakticky nevztahují.
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Vážení zákazníci,  
tento rok se můžete opět 
přihlásit do oblíbeného 
bonusového programu 
Partnerství profesionálů. 
Využijte své body 
a získejte zajímavé 
bonusy za nákup 
přípravků, osiv 
a stabilizátorů BASF. 

Do bonusového programu Partnerství 
s BASF se mohou přihlásit zemědělští 
podnikatelé a po splnění pravidel i ze-
mědělské podniky sdružené do spo-
lečností a spolků. Na vytvořený účet 
se přihlásí zákazníci, kteří se programu 
účastnili v minulých letech. Noví účast-
níci provedou registraci.

Čas na vyplnění údajů v programu 
a zaslání fotokopií faktur vašim ob-
chodním zástupcům je od března 2020 
do 31. 10. 2020. V případě stabilizátoru 
dusíků Vizura® a Limus® CL a Limus® 
Clear do 31. 12. 2020, v případně pří-
pravku Systiva® do 6. 1. 2021.

Bližší informace, pravidla a přihlášení 
do Partnerství profesionálů najdete 
na webových stránkách:

www.pp.agro.basf.cz
Další informace získáte  
u obchodních zástupců BASF.

Partnerství s BASF  
- Partnerství profesionálů 2020

Marketingové akce  Partnerství s BASF - Partnerství profesionálů 2020

  V Partnerství 2020 si můžete za nabyté 
body vybrat z různých bonusů:

1   Bonus finanční - převod peněz z účtu BASF 
na účet zemědělského podniku 

2   Pomocí programu lze podpořit  
Nadační fond dětské onkologie Krtek 

3   Přípravky BASF 
V rámci nabízených bonusů můžete zvolit 
přípravky BASF - odběr produktů ve zvole-
ném množství. Tento rok je nabízen v rámci 
přípravkových bonusů i produkt Ataman®. 
Jedná se o komplexní herbicid v obilinách. 
Kombinace dvou účinných látek s odlišným 
spektrem účinku: pyroxsulam je specialista 
na trávovité plevele, florasulam likviduje široké 
spektrum dvouděložných plevelů. 

4   Dávkovací zařízení 
Mobilní nebo stacionární dávkovací zařízení 
určené k přimíchávání stabilizátorů (Vizura®) 
do statkových a organických hnojiv. 

5   Poukázky 
Další možností je získat poukázky. Nově 
dárkový poukaz SODEXO. Jedná se o ob-
líbenou poukázku, kterou můžete uplatnit 
pro nákup libovolného dárku nebo služby 
v široké partnerské síti v České republice. 
Nově poukázka na pohonné hmoty CSS, 
která opravňuje k odběru pohonných hmot 
ve více než 2100 čerpacích stanic v ČR. Dále 
voucher Leading Farmers s možností získat 
užitečné produkty především do zemědělství.

6   Osevní směs pro podporu biodiverzity 

7   Podpora mládežnického fotbalu
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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 Butisanem® 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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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 nákupu 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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Limus® Clear, inhibitor ureázy od společnosti BASF, je nejúčinnějším nástrojem ke snížení ztrát dusíku těkáním NH3, 
čímž se zvyšuje účinnost využití dusíku u hnojiv obsahujících močovinu. Ztráty plynného NH3 je možné snížit mecha-
nickým zapravováním do půdy (kypření půdy >10 cm) nebo zavlažováním (> 10 mm) nebo inhibitory ureázy. Hnojiva 
upravovaná stabilizátorem Limus® Clear lze použít za všech okolností k ochraně aplikovaného močovinového dusíku.

Pravidla akce Limus® Clear 2020/2021
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 

v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, 
IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejst-
říku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro 
koncové uživatele, resp. koncové odběra-
tele přípravku Limus® CL od společnosti 
BASF spol. s r. o.

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

3.  Podmínkou účasti v akci je zakoupení mi-
nimálního množství 50 litrů inhibitoru 
ureázy Limus® Clear v termínu od 1. 
října 2020 do 31. března 2021. 

4.  Účastník má nárok za nákup každých 50 
litrů inhibitoru ureázy Limus® Clear získat 
věcný bonus v podobě 5 litrů přípravku 
Limus® Clear pro sezónu 2021 od spo-
lečnosti BASF.

5.  Pro účast v akci je účastník povi-
nen přihlásit se telefonicky u svého 
obchodního zástupce, nebo doručit 
vyplněnou přihlášku do akce svému 
obchodnímu zástupci e-mailem nebo 
poštou. 

6.  Pro získání bonusu je účastník dále 
povinen odeslat fotokopie faktur do-
kládající nákup inhibitoru ureázy Li-
mus® Clear nejpozději do 16. dubna 
2021 svému obchodnímu zástupci. 
Do akce budou zahrnuty pouze ty ze-
mědělské podniky, jejichž odeslané fo-
tokopie faktur budou přijaty společností 
BASF spol. s r. o. Účastník je povinen 
anonymizovat na kopiích dokladů o ná-
kupu veškeré ostatní informace (včetně 
zejména všech cen netto a ceny brutto 
produktů) způsobem jednoznačně zne-
možňujícím jejich přečtení.

7.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, bu-
dou bonusy dodány nejpozději do konce 
dubna 2021.

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

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

10.  V případě, že kontaktní osoba neudělí 
souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů, společnost BASF spol. s r. o. in-
formuje kontaktní osobu, že zpracovává 
její osobní údaje v rozsahu jméno, pří-
jmení, e-mailová adresa, číslo mobilní-
ho telefonu, adresa, které byly sděle-
ny v rámci akce „Limus® Clear 2020“ 
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová 
adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, 
za účelem vyhodnocení akce a předání 
bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbyt-
né pro chod samotné akce a bez jejich 
sdělení nelze přihlášku zemědělského 
podniku akceptovat.

11.  Zpracování osobních údajů probíhá au-
tomatizovaně i manuálně v elektronické 
i listinné podobě.

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

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

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

Každá kontaktní osoba účastníka má jako 
subjekt údajů následující práva: 
- právo na přístup k osobním údajům, dle 
kterého od společnosti BASF spol. s r. o. 
může získat informace, zda jsou jeho osobní 
údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký 
je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, 
a komu byly tyto údaje případně zpřístup-
něny, 
- 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 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 
osobních údajů, případně proti profilování,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv soutěžícího, které 
mu plynou z platných právních předpisů 
o ochraně osobních údajů.

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

Akce „Limus® Clear 2020/2021“

Marketingové akce  Limus® Clear 2020/2021 AKCE platí od 1. října 2020  
do 31. března 2021.
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Kejda a digestát z bioplynových stanic jsou kvalitními kompletními hnojivy. Dusík z těchto hnojiv bychom proto měli 
využívat pro výživu kulturních plodin, jak nejlépe je to možné. Zejména je důležité zabránit ztrátám živin při samotném 
hnojení. Vizura® stabilizuje amonný dusík z těchto hnojiv v půdě, tím zabraňuje jeho ztrátám a činí ho přístupným pro 
plodiny v období, kdy ho nejvíce potřebují. Tím poskytuje bezesporu přidanou hodnotu jak pro samotné zemědělce, 
tak i pro životní prostředí. Přídavek přípravku Vizura® do kejdy nebo digestátu značně zpomaluje rychlost přeměny 
čpavku do nitrátové formy. Účinná látka DMPP (dimethylpyrazol fosfát) udržuje stabilní obsah amoniaku po delší dobu 
pomocí inhibice činnosti bakterie Nitrosomonas, která je za proces přeměny do nitrátové formy zodpovědná. Tento 
princip zabraňuje vyplavování dusíku z půdy a fakticky umožňuje jeho využití rostlinami, právě když ho potřebují. 
Zároveň dochází ke zmenšní rizika vyplavení nitrátového dusíku při silných deštích.

Pravidla akce Vizura® 2020/2021
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 Vizura® od společnosti BASF spol. s r. o.

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

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimální-
ho množství 100 litrů stabilizátoru dusíku 
Vizura® v termínu od 1. září 2020 do 11. 
prosince 2020. V případě, že chcete využít 
nárok na bonus v programu Partnerství Pro-
fesionálů 2020, je nutné nakoupit stabilizátor 
Vizura® nejpozději do 31. 10. 2020.

4.  Účastník má nárok za nákup každých 100 li-
trů stabilizátoru dusíku Vizura® získat věcný 
bonus v podobě 10 litrů přípravku Vizura® 
od společnosti BASF.

5.  Pro účast v akci je účastník povinen se 
přihlásit telefonicky u svého obchodního 
zástupce. 

6.  Pro získání bonusu je účastník povi-
nen odeslat fotokopie faktur dokláda-
jící nákup stabilizátoru dusíku Vizura® 
nejpozději do 11. prosince 2020 svému 
obchodnímu zástupci. Do akce budou 
zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, je-
jichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty 
společností BASF spol. s r. o. Účastník je 
povinen anonymizovat na kopiích dokladů 
o nákupu veškeré ostatní informace (včet-
ně zejména všech cen netto a ceny brutto 
produktů) způsobem jednoznačně znemož-
ňujícím jejich přečtení.

7.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou 
bonusy dodány nejpozději do 28. 2. 2021.

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

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

10.  V případě, že kontaktní osoba neudělí sou-
hlas se zpracováním svých osobních úda-
jů, společnost BASF spol. s r. o. informuje 
kontaktní osobu, že zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová 
adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, 
které byly sděleny v rámci akce „Vizura® 
podzim 2020“ v rozsahu jméno, příjmení, 
e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, 
adresa, za účelem pro vyhodnocení akce 
a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou 
nezbytné pro chod samotné akce a bez je-
jich sdělení nelze přihlášku zemědělského 
podniku akceptovat.

11.  Zpracování osobních údajů probíhá au-
tomatizovaně i manuálně v elektronické 
i listinné podobě.

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, vyhodnocení 
soutěže a předání bonusu. Právním základem 
pro zpracování osobních údajů v rámci této 
soutěže je zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍ-
ZENÍ 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 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů 
kontaktní osobou účastníka je smluvní poža-
davek bez jehož splnění se účastník nemůže 
akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. 
s r. o. nebude schopná zajistit odeslaní/pře-
dání 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 ne-
zbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpra-
covatel marketingové společnosti pověřené 
společnosti BASF spol. s r. o., a to způsobem 
obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské 
společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, 
daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako sub-
jekt údajů následující práva: 
- právo na přístup k osobním údajům, dle kte-
rého od společnosti BASF spol. s r. o. může 
získat informace, zda jsou jeho osobní údaje 
zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah 
údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly 
tyto údaje případně zpřístupněny, 
- právo na opravu nepřesných či nesprávných 
údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 
- právo na výmaz údajů v případě, že zanik-
ne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, 
- právo na omezení zpracování osobních údajů, 
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého 
může získat osobní údaje, které se jej týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, 
a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 
- právo vznést námitku proti zpracování osob-
ních údajů, případně proti profilování,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv soutěžícího, které mu 
plynou z platných právních předpisů o ochraně 
osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se 
zpracováváním osobních údajů, a to zprávou 
zaslanou na adresu společnosti BASF spol. 
s r. o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společ-
nost BASF spol. s r. o. ustanovila pověřence 
pro ochranu osobních údajů, kterého je tak-
též možné kontaktovat na adrese: alexandra.
haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního 
koordinátora ochrany údajů na adrese: 
data-protection.cz@basf.com.

AKCE platí od 1. září 2020  
do 11. prosince 2020.

Akce „Vizura® podzim 2020“
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Butisan® Complete
Kompletní řešení pro vaši řepku
�  3 účinné látky včetně „kombi-efektu“ 
�  Spolehlivá účinnost na všech typech půd
�  Bezpečný pro řepku i následné plodiny
�  Flexibilní aplikace - preemergentně až časně postemergentně
�  Bez omezení v OP II. stupně zdrojů povrchových vod

www.agro.basf.cz

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



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

Caryx®

�  Excelentní morforegulační a fungicidní účinnost
�  Formulace speciálně vyvinutá pro řepku
�  Účinkuje již od 5 °C
�  Podpora tvorby kořenového systému

www.agro.basf.cz

ENERGIE pro
přezimování vývoj výnos


