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Editorial

Vítejte v novém 
roce 2017

V průběhu dubna a května se vyskytlo ně-
kolik dnů s teplotami pod bodem mrazu, 
které významně ovlivnily hlavně pěstitele 
ovoce a révy vinné. Ceny komodit byly spí-
še průměrné a celosvětová situace na trhu 
začala být v mnoha aspektech ještě méně 
předvídatelná.

Tak či tak, i minulý rok potvrdil, že spolu-
práce, která je založena na důvěře a vyso-
ké úrovni technických znalostí, nás dokáže 
společně provést tímto bouřlivým obdobím.

Společnost BASF, známá na trhu svým ino-
vativním výzkumem a vývojem, připravila 
také pro rok 2017 nové produkty. S rados-
tí představujeme nové řešení pro ochranu 
révy a dalších speciálních plodin založené 
na účinné látce Xemium®. S hrdostí může-
me oznámit, že naše účinné látky obstály 
v přísném hodnocení a dostaly se až na trh. 
I do obilnin můžete očekávat několik novi-
nek a v případě řepky se nadále můžete 
spoléhat na nejlepší možné řešení na trhu.

Některé změny v naší organizaci směřují 
ke zvýšení našeho pracovního úsilí, takže 
budeme moci reagovat na Vaše požadav-
ky pružněji a zůstaneme pro Vás partnery 
i v těchto turbulentních časech.

Digitální svět ovlivňuje naše životy stále 
více. Pomáhá nám dosahovat vyšší efek-
tivity a zjednodušuje naše životy. BASF 
v této oblasti pracuje rovněž a intenzivně 
podporuje digitalizaci u našich zákazní-
ků s cílem snazší a efektivnější aplikace 
přípravků v ten správný čas. Těší nás, že 
Evropa zvolila právě Českou republiku pro 
pilotní projekty v této oblasti. V budoucnosti 
Vás o nich budeme dále informovat.

Nakonec mi dovolte připojit několik osob-
ních přání. Vánoce dokáží naplnit svět 
kouzlem víry - radujme se z toho, že radost 
a vřelost Vánoc naplní naše srdce láskypl-
nými vzpomínkami, které přetrvají po celý 
rok. Přeji Vám a Vašim rodinám zdraví, 
úspěch a veselí.

 Doufám, že se s Vámi 
osobně setkám 
v průběhu sezóny 
na některém z našich 
zimních seminářů nebo 
na polních dnech nebo 
při jakékoliv příležitosti, 
při které pro Vás bude 
BASF spolehlivým 
partnerem.

 S pozdravy 
Susann Kluge

Vážené dámy, vážení pánové, je pro mě velkou 
radostí přivítat Vás v novém roce 2017!  
Dovolte mi ještě krátce se ohlédnout za sezónou 
2016. Byl to v mnoha ohledech složitý rok.

Susann Kluge, IBIT, Head of BASF Crop Protection, Czech Republic and Slovakia.  
Foto archiv BASF
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Používání přípravků 
na ochranu rostlin  
s ohledem na ochranu  
vodních organismů a včel
Informace uvedené v tomto příspěvku navazují na předchozí článek, který se týkal 
problematiky používání přípravků na ochranu rostlin (dále jen „POR nebo přípravek“) 
z hlediska vlivu na vodní organismy na svažitých částech pozemků sousedících 
s útvarem povrchových vod (vodním tokem, vodní nádrží apod.). Tématem tohoto 
článku bude používání POR, které mají na základě hodnocení ÚKZÚZ přidělenu 
větu SPe3, a je proto nutné dodržet ochrannou vzdálenost od povrchové vody 
s ohledem na ochranu vodních organismů. V další části budou uvedeny informace 
o požadavcích na ochranu včel při používání přípravků.

Ing. Andrea Blažková, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, foto M. Bašta

Standardizovaná SPe3 věta je v rám-
ci povolování přípravků přidělována 
za účelem snížení rizika kontaminace 
povrchové vody úletem. Není-li pří-
pravku současně přidělena SPe2 věta 
(omezení na svažitých částech pozem-
ků), platí omezení vyplývající z SPe3 
věty na „svažitých (≥ 3°) i nesvažitých 
částech pozemků (do 3°) sousedících 
s útvary povrchové vody. Na rozdíl 
od SPe2 vět lze ochrannou vzdálenost 
SPe3 zkrátit pomocí zařízení k omezení 
úletu.

Jelikož není legislativou stanovena jednot-
ná ochranná vzdálenost od vody pro apli-
kaci přípravků na pozemcích sousedících 
s povrchovou vodou, je velmi důležité, aby 
si profesionální uživatel přípravků před plá-
novaným nákupem zjistil s pomocí údajů 
v „Registru POR“ na webových stránkách 
ÚKZÚZ nejen to, zda je přípravek povolen, 
ale také jaká má omezení z hlediska jeho 
použití (Registr POR/Vyhledávání v regist-
ru/výběr z předdefinovaných filtrů/omezení 
z hlediska vlivu na vodní organismy). 

Vzhledem k vývoji omezujících vět v prů-
běhu posledních let přidělovaných ÚKZÚZ 
přípravkům v rámci povolení a za úče-
lem sjednocení postupu při aplikaci POR 
označených těmito omezujícími větami byl 
na webových stránkách ÚKZÚZ zveřejněn 
„Výklad údajů na etiketách POR“. 

http://eagri.cz/public/web/file/417862/ 
Vyklad_udaju_na_etiketach.pdf

Součástí tohoto dokumentu je kapitola za-
bývající se ochranou vodních organismů 
s přehledem vět, kterými jsou přípravky 
označovány, a příklady, které vysvětlují, jak 
jednotlivé věty chápat a používat, včetně 
definice pro „povrchovou vodu, břehovou 
čáru, svažitý pozemek a vegetační pás“.

Ochrana vodních organismů a včel
Legislativa
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Věta SPe3 je používána v následují-
cím znění:
„Za účelem ochrany vodních organismů 
dodržte neošetřené ochranné pásmo 
X m vzhledem k povrchovým vodám“ 
nebo „Za účelem ochrany vodních orga-
nismů snižte úlet dodržením neošetře-
ného ochranného pásma X m vzhledem 
k povrchovým vodám.“

Obě verze se vykládají shodně, tzn. při 
aplikaci přípravku s SPe3 větou (bez 
současně přidělené SPe2 věty) je nut-
né dodržet na svažité i nesvažité části 
pozemku stanovenou ochrannou vzdá-
lenost od povrchové vody.

Omezující věty mohou být na etiketě pří-
pravku uvedeny jak bez označení „SPe2 
nebo SPe 3“, tak v poslední době ve for-
mě tabulky s uvedením konečných 
ochranných vzdáleností od povrcho-
vé vody, které je nutné u SPe3 dodržet 
s využitím protiúletových zařízení - trysky 
s omezením úletu 50, 75 a 90 % - viz pří-
klad znění omezujících vět SPe2 a SPe3.

Pokud je v tabulce na etiketě uvedeno 
ve sloupci „bez redukce“ NELZE, pak 
POR nesmí být bez použití protiúleto-
vého zařízení (trysek) aplikován blíže 
než 100 m od břehové čáry povrcho-
vé vody.

Není-li na etiketě uvedena omezující věta 
typu SPe3 ve formě tabulky, je nutné si 
zjistit ochrannou vzdálenost pro daný 
účel použití (plodinu) a daný typ reduk-
ce (trysky 50, 75, 90 %) s využitím údajů 
na webu ÚKZÚZ (Přípravky na ochranu 
rostlin/Zařízení pro aplikaci POR/Mini-
malizace úletů/Příloha č. 2 - Tabulky 
zkrácení ochranných vzdáleností).

LPIS - příklad zobrazení DPB včetně vodního toku a legendy

Plodina
bez 

redukce
tryska 
50 %

tryska 
75 %

tryska 
90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu  
vodních organismů [m]

Obilniny 25 14 8 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu 
necílových rostlin [m]

Obilniny 25 14 8 4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  
(≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových 
organismů:
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http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pri-
pravky-na-or/zarizeni-pro-aplikaci-por/mini-
malizace-uletu/minimalizace-uletu-pripravku.
html

SPe3 věta je přidělována také přípravkům, 
které se používají k moření osiva. Přehled 
mořidel, která mají přidělenu SPe3 větu, lze 
vyhledat v Registru POR po zadání:
 Moření osiva: Ano
  Výběr z předdefinovaných filtrů - zatrhnout 

větu - Za účelem ochrany vodních organis-
mů dodržte neošetřené ochranné pásmo X 
m od povrchové vody

 Vyhledat.
Výsledkem tohoto zadání je 20 obchodních 
názvů mořidel (insekticidních i fungicidních).

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ 
Vyhledavani.aspx?stamp=1483608009140

Příklad omezujících vět:
U fungicidního mořidla s účinnou látkou pro-
chloraz a tritikonazol k ošetření osiva pšenice, 
ječmene, žita a triticale proti sněti mazlavé, 
sněti prašné, plísni sněžné a fuzariózám:
Spe3 Za účelem ochrany vodních organismů 
dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhle-
dem k povrchové vodě.
SPe5 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících 
savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; 
zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích 
výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících 
savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

U insekticidního mořidla s účinnou látkou 
klothianidin k ošetření ozimých obilnin proti 
přenašečům viróz:
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů 
dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhle-
dem k povrchové vodě.
SPe5 Za účelem ochrany ptáků ošetřené osi-
vo zcela zaplavte do půdy; zajistěte, aby ošet-
řené osivo bylo na koncích výsevních nebo 
výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků rozsypané 
ošetřené osivo odstraňte.
SPe5 Za účelem ochrany savců ošetřené osi-
vo zcela zaplavte do půdy; zajistěte, aby ošet-
řené osivo bylo na koncích výsevních nebo 
výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6 Za účelem ochrany volně žijících savců 
rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Z výše uvedeného vyplývá, že ochranné 
vzdálenosti od povrchové vody je nutné 
dodržet nejen u přípravků aplikovaných 
postřikem, ale také při setí osiva namoře-
ného přípravky.

Tabulka zkrácení ochranných vzdáleností z webu ÚKZÚZ

Příklad zkrácení ochranné vzdálenosti od povrchové vody na pozemku 
sousedícího s vodním tokem. Identifikace pozemku: dle LPIS - DPB č. 5104 
(570–1160), výměra orné půdy 24,10 ha. Vzdálenost od vody 2,49 m. Překryv se 
svažitými částmi (nad 3°): 0,12 ha.
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Afalon 45 SC - platnost od 11. 5. 2016:
SPe3 Za účelem ochrany vodních or-
ganismů snižte úlet dodržením neoše-
třeného ochranného pásma 15 metrů 
vzhledem k povrchové vodě.
Na části DPB je překryv se svažitou (v LPIS 
- oranžová plocha) i nesvažitou částí po-
zemku (v LPIS - zelená plocha), která sou-
sedí s povrchovou vodou.
Jelikož je přípravku přidělena pouze věta 
SPe3, je možné OV zkrátit. Od břehové čáry 
je nutné dodržet neošetřenou vzdálenost 
s využitím „Tabulky zkrácení ochranných 
vzdáleností“ zveřejněnou na webu ÚKZÚZ.
Zařízení bez možnosti využití nízkoúle-
tových trysek - vynechat 15 m od břeho-
vé čáry bez ošetření POR
S využitím redukce: 
50 % - vynechat 8 m; 75 % - vynechat 5 m; 
90 % - vynechat 4 m od břehové čáry bez 
ošetření POR.

Kontrola dodržování ochranných vzdále-
ností od povrchové vody při aplikaci POR 
je součástí podmínek Cross Compliance 
(požadavky PPH 10/7, DZES 1b) a jejich 
porušení má vliv na krácení dotací, a to 
u žadatelů o přímé platby, některé podpo-
ry „Programu rozvoje venkova“ a některé 
podpory v rámci společné organizace trhu 
s vínem. Za porušení pokynů k ochraně 
vody a vodních organismů ukládá ÚKZÚZ 
správní sankce. Na e-AGRI pod odkazem 
„Dotace“ je k dispozici elektronická verze 
„Průvodce zemědělce kontrolou podmí-
něnosti platná pro daný kalendářní rok“. 

http://eagri.cz/public/web/file/450292/ 
Prirucka_Pruvodce_kontrolou_ 
podminenosti_2016_ 
schvalena_07032016_WEB.pdf

V souvislosti se zjištěním auditu EK na jaře 
2016 dojde od roku 2017 ke změně sank-
čního systému u požadavků podmíněnosti 
(včetně PPH 10 – používání POR), což se 
týká zejména žadatelů o dotace. V návaz-
nosti na zjištění auditu EK bylo upraveno 
hodnocení požadavků podmíněnosti při je-
jich porušení (z hlediska rozsahu a závaž-
nosti) tak, aby odpovídalo evropským práv-
ním předpisům, tzn., aby při nedodržení 
požadavků podmíněnosti z nedbalosti do-
šlo zpravidla ke snížení dotací ve výši 3 %.

Požadavky na používání POR 
z hlediska ochrany včel
Při aplikaci POR musí být postupováno 
nejen v souladu s požadavky na ochranu 
zdrojů pitné vody, vodních organismů, ale 
také v souladu s požadavky na ochranu 
včel, což vyplývá z ustanovení § 49 odst. 

1 písm. a) a § 51 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů.

V rámci povolovacího řízení jsou vyhod-
nocena rizika přípravku pro včely a v ná-
vaznosti na výsledky hodnocení může 
být přípravek označen jako:

 � Zvlášť nebezpečný pro včely
 � Nebezpečný pro včely
 � Bez omezení z hlediska vlivu na včely

Přehled přípravků dle výše uvedeného 
označení lze vyhledat v Registru POR 
po zatrhnutí příslušného omezení v před-
definovaných filtrech.

K 15. 12. 2016 je povoleno:
69 referenčních POR (bez POR ze sou-
běžného obchodu), které jsou označe-
ny jako zvlášť nebezpečné pro včely.

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
Vyhledavani.aspx

40 referenčních POR (bez POR ze sou-
běžného obchodu), které jsou označe-
ny jako nebezpečné pro včely.

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
Vyhledavani.aspx

1987 referenčních POR (bez POR ze 
souběžného obchodu), které jsou 
vyhodnoceny bez omezení z hlediska 
vlivu na včely.

S výše uvedeným označením POR pro 
včely souvisí požadavky, které musí být 
dodrženy jak před, tak při aplikaci pří-
pravku. 

Před aplikací přípravků označených dle 
rozhodnutí o povolení jako „nebezpečné 
nebo zvláště nebezpečné pro včely“, 
nebo před aplikací směsi přípravků a lá-
tek, jejichž použití je pro včely nebez-
pečné, je profesionální uživatel povinen 
zjistit u místně příslušných obecních úřadů 
informace k umístění stanovišť včelstev 
v dosahu alespoň 5 km od hranice pozem-
ku, na němž má být aplikace provedena 
a min. 48 hodin před provedením aplikace 
oznámit:

 � dotčeným chovatelům včel
 �  místně příslušným úřadům aplikaci POR.

Náležitosti oznámení jsou uvedeny v § 10 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, 
zvěře, vodních organismů a dalších ne-

cílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin (dále jen „vyhlášky č. 
327/2012 Sb.“).

Pokud však profesionální uživatel plá-
nuje aplikovat směs přípravků, které 
jsou samostatně používané bez ome-
zení pro včely, oznamovací povinnost 
se na něho nevztahuje, ale musí uplat-
nit opatření jako při použití přípravku 
nebezpečného pro včely, tzn. aplikovat 
směs přípravků na porost navštěvovaný 
včelami pouze po ukončení denního letu 
včel, a to nejpozději do 23. hodiny pří-
slušného dne.

V současné době je v legislativním proce-
su novela rostlinolékařského zákona, která 
upravuje také podmínky používání příprav-
ků nebezpečných nebo zvláště nebezpeč-
ných pro včely včetně směsí přípravků, 
popř. směsí přípravků s pomocnými pro-
středky a hnojivy.

V rámci jednoho pozměňovacího návrhu 
je navržena úprava oznamovací povinnos-
ti před aplikací výše uvedených přípravků 
pro včely (pouze chovateli včel) a využi-
tí informací o umístění stanovišť včelstev 
z LPIS. Bližší informace lze získat na Por-
tálu farmáře - Zpřístupnění údajů Ústřední 
evidence včel registrovaným včelařům.

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/
novinky/zpristupneni-udaju-ustredni 
-evidence.html

S návrhem novely zákona (sněmovní tisk 
862/0) je možné se seznámit na webových 
stránkách Poslanecké sněmovny včetně 
stavu jejího projednávání. 

http://www.psp.cz/sqw/text/ 
tiskt.sqw?O=7&CT=862&CT1=0

V rámci prováděcího právního předpisu 
- vyhlášky o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů 
při použití POR bude doplněna definice 
pojmu:

Ukončení denního letu včel - časový 
úsek, který začíná hodinu po západu slun-
ce daného dne ve vztahu k zeměpisné dél-
ce nebo 15 min. poté, kdy teplota vzduchu 
klesne a zůstane pod 12 °C, podle toho, 
která z těchto dvou situací nastane dříve.
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Ochrana vodních organismů a včel

Dle platné právní úpravy je stanoven 
zákaz aplikace přípravku, který je podle 
rozhodnutí o jeho povolení označen, 
jako zvlášť nebezpečný pro včely:

a)  na porost navštěvovaný včelami,

b)  na stromy a keře v květu, při výskytu 
medovice nebo mimokvětního nekta-
ru, které navštěvují včely.

Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí 
o jeho povolení označen jako nebezpečný 
pro včely, použit ve směsi s jiným příprav-
kem, pomocným prostředkem nebo hnoji-
vem, uplatňují se při aplikaci opatření jako 
při použití přípravku zvlášť nebezpečné-
ho pro včely (tj. zákaz aplikace na porost 
navštěvovaný včelami a na stromy a keře 
v květu atd.).

Průměrný počet kvetoucích rostlin v po-
rostu včetně kvetoucích plevelů k po-
souzení, zda jde o porost navštěvovaný 
včelami, se zjišťuje v pásech rovnoměrně 
rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlou-
hých; na plochách do 10 ha na pěti místech,
na plochách 10 ha a více na deseti místech.

Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí 
porostu, posuzuje se každá tato část samo-
statně.

Toto posouzení je důležité pro vyhod-
nocení situace, kdy neaplikovat POR 

na porost navštěvovaný včelami, pokud 
je klasifikovaný jako zvlášť nebezpečný 
pro včely, a pro zajištění dodržení do-
statečné vzdálenosti od porostů navště-
vovaných včelami, kvetoucích stromů, 
keřů, stanovišť včelstev, aby na ně apli-
kovaný POR nedopadl.

Porostem navštěvovaným včelami se 
rozumí:

a)  lesní porost se stromy a keři lesních dře-
vin, které kvetou, nebo se na nich vysky-
tuje medovice nebo mimokvětní nektar,

b)  porost na pozemku ve venkovním pro-
středí mimo pozemek s lesním porostem, 
na jehož jednom čtverečním metru jsou 
v době ošetření průměrně více než dvě 
kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích ple-
velů, navštěvované včelami.

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu 
včel v souvislosti s aplikací přípravků, 
oznámí to neprodleně krajské veterinár-
ní správě (dále jen „KVS“). KVS v součin-
nosti s ÚKZÚZ provede místní šetření. Má-li 
KVS pochybnosti o příčině úhynu v sou-
vislosti s použitím přípravku, zajistí odběr 
vzorků způsobem stanoveným v § 14 odst. 
1 vyhlášky č. 327/2012 Sb. (min. 500 ks 
uhynulých včel a min. 200 g rostlin z ošet-
řeného porostu), jejich vyšetření odborným 
ústavem (SVÚ) a informování chovatele 
včel o výsledku tohoto vyšetření.

Záznam o výsledku místního šetření a vý-
sledek vyšetření vzorků poskytne KVS též 
ÚKZÚZ a chovatelům včel.

Inspektor ÚKZÚZ na základě kontroly a za-
jištěných podkladů vyhodnotí, zda byly 
dodrženy všechny požadavky na ochranu 
včel. V případě, že bude zjištěno porušení 
požadavků na ochranu včel stanovených 
zákonem o rostlinolékařské péči, bude 
předán podnět k zahájení správního říze-
ní o uložení sankce. Jelikož se jedná také 
o požadavek podmíněnosti (PPH 10/5), 
bude mít výsledek kontroly při prokázání 
porušení vliv na dotace.

Závěr
Požadavky a omezení, které je nutné při 
aplikaci POR dodržet, se týkají všech pro-
fesionálních uživatelů POR, a to nejen ža-
datelů o dotace, ale také nežadatelů, tzn. 
všech, kteří používají POR jak v oblasti 
zemědělství, tak v jiných odvětvích. Dále 
je třeba si uvědomit, že je profesionální 
uživatel povinen přijmout opatření k mini-
malizaci rizik aplikace přípravku pro životní 
prostředí, zdraví lidí, zvířat, zejména pokud 
se pozemky, na nichž se používají příprav-
ky, nacházejí v blízkosti oblastí využívaných 
širokou veřejností nebo zranitelnými skupi-
nami obyvatel. 
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Změny v registracíchPortfolio 
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Změny v registracích 
přípravků BASF  
v ČR v roce 2016
Ing. Vladimír Voznica, BASF, foto M. Bašta

Nová povolení

Přípravek Účinné látky Změna, omezení

Adexar® XE epoxykonazol, fluxapyroxad nové povolení

Butisan® S metazachlor nové povolení

Butisan® Star metazachlor, chinmerak obnovení povolení 

Butisan® Top metazachlor, chinmerak nové povolení

Delan® Pro dithianon, fosfonáty draselné nové povolení

Discus® kresoxim-methyl obnovení povolení 

Imtrex® XE fluxapyroxad nové povolení

Librax® fluxapyroxad, metkonazol nové povolení

Medax® Max prohexadion (ve formě vápenaté soli), 
trinexapak-ethyl

nové povolení

Pulsar® Plus imazamox nové povolení

Scala® pyrimethanil nové povolení

Sercadis® fluxapyroxad nové povolení

Tanaris® dimethenamid-P, chinmerak nové povolení

Tocata® Super epoxykonazol, prochloraz nové povolení
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Změny v registracích

Prodloužené platnosti stávajících povolení

Přípravek Účinné látky Změna, omezení

Acrobat® MZ WG dimethomorf, mankozeb prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Adexar® Plus epoxykonazol, pyraklostrobin, 
fluxapyroxad

prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Akris® dimethenamid-P, terbuthylazin prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Bellis® pyraklostrobin, boskalid prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Butisan® Complete metazachlor, dimethenamid-P, 
chinmerak

prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Butisan® Duo metazachlor, dimethenamid-P prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Butisan® Max metazachlor, dimethenamid-P, 
chinmerak

prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Cabrio® Top pyraklostrobin, metiram prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2018

Capalo® epoxykonazol, fenpropimorf, 
metrafenon

prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Caramba® metkonazol prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Caryx ® mepikvát chlorid, metkonazol prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Cleranda® imazamox, metazachlor prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Cleravis® imazamox, metazachlor, chinmerak prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Cleravo® imazamox, chinmerak prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018
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Prodloužené platnosti stávajících povolení

Přípravek Účinné látky Změna, omezení

Escort® Nový imazamox, pendimethalin prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Frontier® Forte dimethenamid-P prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Malibu® pendimethalin, flufenacet prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Mythos® 30 SC pyrimethalin prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Opera® Top epoxykonazol, pyraklostrobin prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Osiris® epoxykonazol, metkonazol prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Outlook® dimethenamid-P prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Pictor® dimoxystrobin, boskalid prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Polyram® WG metiram prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Premis® 25 FS RED tritikonazol prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Pulsar® 40 imazamox prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Retengo® pyraklostrobin prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Retengo® Plus epoxykonazol, pyraklostrobin prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Rovral® Aquaflo iprodion prodloužení platnosti povolení do 31. 10. 2018

Signum® pyraklostrobin, boskalid prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Síra 80 WG hnojivo prodloužení platnosti povolení do 31. 12. 2020

Stomp® 330 E pendimethalin prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Stomp® 400 SC pendimehalin prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Stomp® Aqua pendimethalin prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018

Swing® Top epoxykonazol, dimoxystrobin prodloužení platnosti povolení do 31. 1. 2019

Terpal® mepikvát chlorid, ethefon prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2019

Vivando® metrafenon prodloužení platnosti povolení do 30. 4. 2019

Wing® P dimethenamid-P, pendimethalin prodloužení platnosti povolení do 31. 7. 2018
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Změny v registracích

Změna povolení

Přípravek Účinné látky Změna, omezení

Basagran® bentazon změna klasifikace pro vodní organismy 

Acrobat® MZ WG dimethomorf, mankozeb povolení minoritního použití do ostropestřce mariánského

Bell® Pro epoxykonazol, boskalid vyloučení z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody

Butisan® Complete metazachlor, dimethenamid-P, 
chinmerak

vyloučení z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody

Butisan® Star metazachlor, chinmerak povolení minoritního použití do lničky seté a katránu etiopského

Cantus® boskalid změna klasifikace pro vodní organismy 

Capalo® epoxykonazol, fenpropimorf, 
metrafenon

vyloučení z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody

Caryx ® mepikvát chlorid, metkonazol změna klasifikace pro vodní organismy 

Corum® imazamox, bentazon povolení minoritního použití do jetelovin a hrachoru setého

Corum® imazamox, bentazon změna klasifikace pro vodní organismy 

Cycocel® 750 SL chlormekvát chlorid změna klasifikace pro vodní organismy 

Duett® Top epoxykonazol, thiofanát-methyl vyloučení z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody

Juwel® Top epoxykonazol, fenpropimorf,  
kresoxim-methyl 

vyloučení z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody

Kumulus® WG síra povolení minoritního použití do bezu černého

Masai® tebufenpyrad povolení minoritního použití do maliníku a ostružiníku

Opus® epoxykonazol vyloučení z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody

Orvego® ametoktradin, dimethomorf rozšíření povolení do chmele

Orvego® ametoktradin, dimethomorf změna klasifikace pro vodní organismy 

ProMix® DMA účinná složka: N, N-dimethyldekan-1-
amid

změna klasifikace pomocného prostředku - doplnění STOT SE 3

Pyramin® Turbo chloridazon změna klasifikace pro vodní organismy 

Rovral® Aquaflo iprodion změna klasifikace pro vodní organismy 

Stomp® 400 SC pendimethalin povolení minoritního použití do ostropestřce mariánského

Systiva® fluxapyroxad změna klasifikace pro vodní organismy 

Ukončená povolení

Přípravek Účinné látky Změna, omezení

Maraton® pendimethalin, isoproturon
ukončení povolení k 30. 9. 2016 (zásoby povoleny uvádět na trh 
a používat do 30. 4. 2017)
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Novinky firmy BASF  
v roce 2017
Podobně jako v minulých letech přichází firma BASF v České republice 
s celou řadou novinek pro ochranu polních i speciálních plodin.

Ing. Stanislav Malík, RNDr. Jana Volková, BASF, foto archiv BASF a M. Bašta

Novinky 2017Portfolio 
BASF

Tocata® Super
Postřikový fungicidní přípravek ve formě 
dispergovatelného koncentrátu (DC)  
proti chorobám obilnin

Tocata® Super je kombinace dvou osvěd-
čených účinných látek - epoxiconazole 
a prochloraz s protektivním, kurativním 
a eradikativním účinkem proti většině hou-
bových chorob v obilninách.

Předností tohoto fungicidu je inovativní for-
mulace (DC - dispergovatelný koncentrát),  
ve které jsou obě účinné látky plně rozpuš-
těné v disperzi. Výsledkem toho je dokona-
lejší ulpění přípravku na povrchu rostliny, 
lepší příjem a distribuce účinných látek 
v rostlině a vyšší odolnost vůči smytí deš-
těm.

Tocata® Super účinkuje na klíčové choroby 
obilnin, jako je stéblolam, braničnatky, rzi, 
DTR, hnědá skvrnitost ječmene, rynchos-
poriová skvrnitost a ramuláriová skvrnitost.

Doporučené dávkování přípravku Tocata® 
Super je v rozmezí 1,75–2 l/ha, optimálně 
v počátku výskytu houbových chorob. Vyš-
ší dávkování je v případě časných aplikací 
s důrazem na choroby pat stébel.

Hlavní přednosti přípravku  
Tocata® Super:

 � Univerzální fungicid pro použití během 
vegetace obilnin (T1–T3)
 � Inovativní DC formulace – vynikající 
přilnavost, pokryvnost a příjem účinných 
látek
 � Vysoká odolnost vůči smytí deštěm
 � Účinnost proti klíčovým houbovým pato-
genům obilnin, špičkové řešení zejména 
na braničnatky a rzi

Tocata® Super
Houby patří do lesa, ne na pole

  Jistota skvělé účinnosti díky zcela nové  
kombinaci učinných látek

  Výborná přilnavost, pokryvnost a penetrace  
účinných látek díky DC formulaci

  Univerzální přípravek s účinností T1–T3
  Kurativní a protektivní působení na braničnatky,  

rzi a skvrnitosti, dobrý účinek na stéblolam



15Agrotip 1–2/2017

Novinky 2017

Medax® Max
Regulátor růstu a vývoje ve formě granulí 
dispergovatelných ve vodě (WG)  
k omezení poléhání obilnin

Medax® Max je nová kombinace dvou účin-
ných látek - prohexadion-kalcium a trinexa-
pac-ethyl. Medax® Max je nástupcem do-
sud používaného Medaxu Top.

Obě účinné látky Medaxu Max inhibují syn-
tézu růstového hormonu giberelinu, čímž 
zkracují a zpevňují stéblo obilnin. Zároveň 
dochází i k podpoře kořenové soustavy. To 
všechno vede k vyšší odolnosti ošetřených 
rostlin k polehnutí.

Prohexadion-kalcium se vyznačuje rychlým 
počátečním účinkem, naopak druhá účinná 
látka trinexapac-ethyl zabezpečuje dlouho-
dobou účinnost.

Velkou předností přípravku je malá zavis-
lost jeho účinnosti na teplotách při aplikaci. 
Přípravek zabezpečuje aktivitu již při tep-
lotách od 5 °C. Horní hranice teplot je až 
do 25 °C. 

Medax® Max je registrovaný ve všech dru-
zích obilnin - pšenice, ječmen, žito, tritikale 
a oves. Lze ho použít v samostatné či děle-
né aplikaci až do fáze BBCH 49.

Dávkování regulátoru Medax® Max je nut-
no přizpůsobit zejména typu odrůdy, úrovni 
hnojení, místním podmínkám a celkové in-
tenzitě pěstování.

Hlavní přednosti přípravku  
Medax® Max:

 � Kombinace 2 vzájemně se doplňujících 
účinných látek
 � Vysoká jistota ochrany obilnin proti 
polehnutí
 � Široká registrace a nejširší aplikační 
okno (až do fáze BBCH 49)
 � Nezávislost účinku na povětrnostních 
podmínkách (teploty)
 � Snadná a jednoduchá aplikace
 � Možnost kombinace (TM) s ostatními 
typy přípravků

NOVINKA

Medax® Max

Maximální flexibilita

Aplikujte růstový regulátor 
na všechny obilniny tak, 
jak potřebujete

Doporučená aplikace růstového regulátoru Medax® Max:

 49 45 39 37323029

BBCH 29–32 BBCH 37–49

 49 45 39 37323029

BBCH 29–39 BBCH 39–49

Pšenice ozimá1, tritikale ozimé1

1 dělená aplikace max. 1 kg/ha
2 pšenice ozimá

Ječmen ozimý1

1 dělená aplikace max. 1 kg/ha

Pšenice jarní, oves, 
pšenice špalda

Ječmen jarní

Pšenice tvrdá 0,5 kg/ha

0,3–0,5 kg/ha

0,5–0,75 kg/ha

0,4–0,6 kg/ha 0,4–0,5 kg/ha

0,3–0,4 kg/ha

0,5–0,75 kg/ha 0,3–0,4 kg/ha

0,3–0,4 kg/ha
+ 1,0 l/ha CCC2

0,3–0,4 kg/ha
+ 1,0 l/ha CCC2

0,5–0,75 kg/ha

1 aplikace dělená aplikace
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Pulsar® Plus
Postřikový selektivní herbicid ve formě rozpustného 
koncentrátu pro ředění vodou (SL) k hubení 
dvouděložných a jednoletých trávovitých plevelů 
ve slunečnici tolerantní k účinné látce imazamox 
(pouze odrůdy Clearfield® Plus)

Pulsar® Plus je nástupcem již dříve po-
užívaného přípravku Pulsar®. Od svého 
předchůdce se liší obsahem inovativních 
smáčedel, které výrazně zvyšují účinnost 
na některé problematické plevele (zejména 
merlíky).

Pulsar® Plus je možné použít pouze v hyb-
ridech slunečnice s označením Clear-
field® Plus! Pulsar® Plus nelze použít 
ve starších typech hybridů Clearfield®!

Díky výrazně vylepšené formulaci s ob-
sahem smáčedel účinkuje Pulsar® Plus 
na celé spektrum dvouděložných a jed-
noletých jednoděložných plevelů. Lepší 
účinek Pulsaru Plus oproti původnímu Pul-
saru je zejména proti plevelům, které mají 
silnější voskovou vrstvu. Díky technologii 
smáčedel dokáže imazamox lépe pronik-
nout do rostlinných pletiv a zabezpečit tak 
účinnost na odolnější plevele.

Pulsar® Plus se aplikuje obvykle v rozmezí 
růstových fází BBCH 12–18 (2–8 listů slu-
nečnice), přičemž pro optimální termín je 
rozhodující růstová fáze plevelů - optimál-
ně ve fázi 3–4 pravých listů (dvouděložné 
plevele) a 1–3 listů (jednoděložné plevele). 
Doporučená dávka je 2 l/ha.

Ve většině případů je zcela dostačující sa-
motná aplikace Pulsaru Plus, je však možné 
využít i dělenou aplikaci.

Použití herbicidu Pulsar® Plus je mož-
né i jako následné ošetření po předchozí 
preemergentní aplikaci herbicidu Wing® P 
v dávce 4 l/ha. Takový systém pak poskytu-
je maximální ochranu proti plevelům.

Velkou výhodou systému Clearfield® Plus je 
i široká nabídka kvalitnějších hybridů, kte-
ré se vyznačují vyšším výnosovým poten-
ciálem a vysokou tolerancí k herbicidnímu 
ošetření.

Hlavní přednosti technologie 
Clerafield® Plus:

 � Dokonalejší herbicidní řešení díky 
inovativní technologii smáčedel
 � Kvalitní hybridy slunečnice - vyšší 
výnosový potenciál
 � Vyšší tolerance (selektivita) hybridů 
Clearfield® Plus k herbicidnímu ošetření
 � Bezproblémová likvidace výdrolu 
slunečnice Clearfield® Plus v následných 
plodinách

1

Produkční systém ve slunečnici

 Plus

Plus pro Vaši slunečnici
Pulsar® Plus
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Sercadis®

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního 
koncentrátu (SC) k ochraně révy a ovocných dřevin 
proti houbovým chorobám

Přípravek Sercadis® obsahující účinnou 
látku fluxapyroxad je vysoce účinný fun-
gicid ochraňující révu vinnou a jádroviny 
proti houbovým chorobám. Přípravek velmi 
dobře působí proti patogenům třídy: Asco-
mycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes 
a Zygomycetes.

Přestože je přípravek Sercadis® registrován 
s účinností preventivní i kurativní, firma ho 
doporučuje především pro preventivní pou-
žití. Fluxapyroxad silně inhibuje klíčení spór 
hub, prodlužování houbových vláken, růst 
mycelia a sporulaci, pokrývá účinně všech-
ny fáze růstu a rozmnožování hub a zabra-
ňuje tak vývoji houbových chorob.

Přípravek Sercadis® je v révě registrován 
ve dvou dávkách. Do kvetení je registrová-
na nižší dávka 0,09 l/ha při použití nižšího 
množství vody. V druhé části vegetace je 
registrována vyšší dávka 0,15 l/ha a vyšší 
množství vody. Koncentrace přípravku by 
tedy měla být zachována.

V jádrovinách proti padlí je registrována 
dávka 0,25 l/ha a proti strupovitosti dávka 
0,25–0,3 l/ha.

V jádrovinách se doporučuje přípravek po-
užívat v tankmixech.

Sercadis® je registrován pro použití 3× 
za sezónu, doporučujeme přípravek použít 
raději jen 2×, aby se předešlo případnému 
vzniku rezistence.

Sercadis® má vynikající odolnost vůči smy-
vu, čímž poskytuje uživateli vyšší flexibilitu.

Hlavní přednosti přípravku 
Sercadis®:

 � Vynikající ochrana proti padlí v révě 
a proti padlí a strupovitosti v jádrovinách
 � Výborný dlouhodobý účinek
 � Spolehlivá ochrana proti chorobám 
za všech povětrnostních podmínek
 � Vynikající odolnost vůči smyvu

Sercadis®

Tak flexibilní, 
jak potřebujete

Uvítejte nejúčinnější 
přípravek proti padlí révovému.

Sercadis® - odolnost vůči smyvu deštěm (20 mm 1 hod. po aplikaci)
Polní pokus provedený společností BASF v Limburgerhofu na odrůdě Dornfelder / Aplikace: 4 po sobě jdoucí aplikace mezi BBCH 
57 až 75 s intervalem postřiku 14 dnů / Závlaha: 20 mm nadzemní závlaha 1 hod. po aplikaci / Růstová fáze při hodnocení BBCH 79–81 
/ Velikost vzorku: 100 hroznů/opakování × 3 opakování/variantu

100

80

60

40

20

0

kontrola Standard 3
0,5 l/ha 

%
 n

a
p

ad
e

n
í n

a 
h

ro
zn

e
c

h

� Četnost napadení na rostlinách révy

� Rozsah napadení na hroznech

Sercadis
0,15 l/ha

Standard 1
0,35 l/ha 

Standard 2
0,25 l/ha 
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Delan® Pro
Přípravek Delan® Pro je fungicidní přípravek 
ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně 
jádrovin proti strupovitosti. Delan® Pro je nástupcem 
známého fungicidu Delan®.

Přípravek Delan® Pro na rozdíl od Delanu 
obsahuje dvě účinné látky:

Dithianon je kontaktní látka s preventivním 
účinkem, která působí na sulfanylovou (SH) 
skupinu nacházející se v aminokyselině 
cystein. V rostlině není účinná látka translo-
kována. 

Fosfanáty draselné působí systemicky, 
a to primárně přímou inhibicí patogena, tj. 
zpomalením jeho růstu, omezením tvorby 
a uvolňováním spor. Nepřímo inhibují pato-
gena stimulací obrany hostitele.

Delan® Pro je aktivní uvnitř listů a plodů 
i na jejich povrchu.

Zásluhou unikátní kombinace dobře zná-
mého dithianonu a systémových vlastnos-
tí kyseliny fosfonové působí Delan® Pro 

na povrchu listů stejně jako v pletivu listu. 
Dithianon je absorbován do voskové vrstvy 
listů, kde vytváří silnou ochrannou bariéru. 
Kyselina fosfonová zesiluje ochrannou akti-
vitu dithianonu tím, že přímo ohraničuje pa-
togeny strupovitosti na povrchu listů.

Delan® Pro má použití v jádrovinách pro-
ti strupovitosti v dávce 2,5 l/ha. Přestože 
má registraci 6× v plodině, doporučujeme 
ho střídat s přípravky: Polyram®, Faban®, 
Sercadis®, Bellis® nebo Mythos®.

Hlavní přednosti přípravku Delan® 
Pro:

 � Dlouhodobá aktivita díky zvýšené stabi-
litě dithianonu
 � Výborné pokrytí listů a plodů díky menší 
velikosti částic
 � Spolehlivá ochrana proti chorobám také 
za podmínek silného deště

Proaktivní technologie

Delan® Pro

Pokračujeme ve spolehlivosti

Schéma příčného průřezu listem. Dithianon vytváří silnou ochrannou bariéru.  
Kyselina fosfonová aktivuje obranné mechanismy v rostlině.

Kyselina  
fosfonová

Dithianon
Na vosku 

Ve vosku

V listech
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Orvego®

Nová registrace do chmelu. Kombinovaný fungicid 
ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ošetření 
révy vinné proti plísni révové a nově k ošetření 
chmele proti plísni chmelové

Přípravek Orvego® je kombinovaný fungi-
cid, který se sestává z účinných látek dime-
thomorf a ametoktradin.

Dimethomorf brání rušením tvorby buněč-
né stěny plísně chmelové vývoji všech je-
jích růstových stadií. Látka proniká hluboko 
do ošetřované rostliny a šíří se v ní. To způ-
sobuje, že jsou zachyceny již rané infekční 
fáze plísně. Účinná látka se dále vyznačuje 
silným antisporulačním účinkem.

Ametoktradin silně inhibuje vývoj zoospor 
a infekci hostitelských rostlin zoosporami. 
Látka má výborný preventivní účinek, ale 
nemá účinek kurativní.

Do chmelu je přípravek Orvego® registro-
ván v dávce 2,7 l/ha s ochranou lhůtou 10 
dnů a pro použití 2× za sezónu.

Hlavní přednosti přípravku Orvego®

 � Je bezpečný, pohodlně a snadno pou-
žitelný
 � Je ideální pro prevenci rezistence pato-
genů
 � Vyznačuje se velmi příznivým toxikolo-
gickým a ekotoxikologickým profilem

BBCH 35–37 55 61–69 75 8125

Orvego® 2,7 l/ha
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Důvodem pro rostoucí oblibu obou pří-
pravků je kromě spolehlivé účinnosti 
i velmi jednoduché použití a minimální 
aplikační omezení. V době, kdy každým 
rokem rostou nároky na správnou země-
dělskou praxi a každý krok v ochraně 
a výživě rostlin je třeba pečlivě zvažo-
vat z hlediska platné legislativy, nabízejí 
přípravky Ataman® a Biathlon® 4D širo-
kou registraci, jednoduchou aplikaci, 
široké aplikační okno, velmi dobrou mí-
sitelnost s ostatními přípravky a přede-
vším minimální aplikační omezení. A to 
bude hrát v budoucnu v ochraně rostlin 
rozhodující roli.

Ataman®

Ataman® je širokospektrální přípravek, kte-
rý hubí jak dvouděložné plevele, tak širo-
ké spektrum trávovitých plevelů. Je určen 
k jarní ochraně pšenice ozimé, žita a triti-
kale. Nelze ho použít v ozimém ječmenu. 
Je určen pro komplexní jarní odplevelení 
porostů, které nebyly na podzim vůbec 
ošetřeny. Kromě běžné chundelky metlice 
hubí Ataman® i oves hluchý, sveřepy, jílky 
a psárky. Běžně používaná dávka Atama-
nu nestačí na pýr plazivý, při vyšších dáv-
kách kolem 250 g/ha dochází k určitému 
potlačení i tohoto vytrvalého plevele. Při 
správném načasování je možno s Atama-
nem jedním zásahem vyhubit celé spek-
trum plevelů. Správné načasování zname-
ná v případě Atamanu počkat, až budou 
plevel vzešlé. Přípravek působí převážně 
přes listy plevelů, reziduální účinek není 
příliš dlouhý. Obě účinné látky se vyznačují 
rychlým rozpadem v půdě. To na druhou 
stranu přináší jednu z velkých výhod tohoto 
přípravku. Ataman® je jeden z nejbezpeč-
nějších herbicidů pro následné plodiny. 
Po sklizni ošetřeného porostu můžete bez 
obav sít ozimou řepku, na jaře potom obilni-
ny, cukrovku, slunečnici, kukuřici, brambo-
ry i luskoviny. To není zdaleka taková samo-
zřejmost, jak by se mohlo zdát. Podívejte se 
někdy pečlivě na etikety jiných přípravků. 
Možná zjistíte, že problémy se vzcházením 
některých porostů řepky nebyly způsobeny 
pouze suchem.

Další důležitou výhodou Atamanu je velmi 
široké aplikační okno. Díky svému složení 
účinkuje Ataman® už od teplot kolem 7 °C, 
takže je možno použít ho i pro časné jarní 

aplikace. Na druhou stranu díky výborné 
selektivitě je Ataman® registrován pro po-
užití až do fáze druhého kolénka ozimých 
obilnin. Na ošetření tedy máte více času. 
U celé řady jiných přípravků končí bezpeč-
ný termín aplikace s koncem odnožování 
obilniny. Ideální termín pro ošetření je ale 
samozřejmě časně po vzejití, v raných růs-
tových fázích plevelů, pokud se rostliny na-
cházejí v aktivním růstu.

Přípravek Ataman® rovněž nepřidělá příliš 
starostí z hlediska aplikačních omezení. 
Není zakázán v ochranných pásmech vod-
ních zdrojů ani na svazích a omezení vzdá-
leností od povrchových vod (5 m) je možno 
s použitím nízkoúletových trysek redukovat 
na nulu.

Ataman® je možno použít samostatně stej-
ně jako v tankmixu s fungicidy, regulátory 
růstu a listovými hnojivy. Kombinace s hno-
jivem DAM 390 je velmi dobře selektivní 
a navíc zvyšuje a zrychluje účinnost pří-
pravku. V případě vysokého výskytu trávo-
vitých plevelů nebo nepříznivých podmínek 
pro aplikaci - sucho, chlad, silná vosková 
vrstvička plevelů - je vhodné přidat smáče-
dlo Dash® HC 1 l/ha. Účinek se smáčedlem 
je vyšší než s hnojivem DAM 390.

Ataman® se používá běžně v dávce 150  g/ha.  
V této dávce spolehlivě kontroluje dvoudě-
ložné plevele a chundelku metlici do fáze 
začátku sloupkování a oves hluchý do fáze 
odnožování. Pokud jsou plevele v rané růs-
tové fázi, stačí i dávka 130 g/ha. Kromě 
toho dokáže Ataman® hubit i velmi odolné 
trávovité plevele, jako jsou lipnice roční, 
psárka rolní, jílky a sveřepy. V tomto přípa-

Ataman® a Biathlon® 4D  
- zjednodušte si práci
Před několika lety zavedla firma BASF nové herbicidy pro jarní ošetření obilnin. 
Přípravky Ataman® a Biathlon® 4D si od té doby získaly početnou skupinu příznivců. 
Jejich spotřeba každoročně roste, někdy dokonce rychleji, než naše firma 
odhaduje, takže se občas stává, že zásoby dojdou ještě před koncem sezóny.

Ing. Libor Svatoň, BASF, foto archiv BASF
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dě je ale nutné použít dávku 250 g/ha a ap-
likovat maximálně do fáze BBCH 30 - konec 
odnožování. Maximální registrovaná dávka 
je 275 g/ha, takže i tato aplikace bude 
v souladu s platnou etiketou.  Sveřepy je 
nutné zasáhnout v raných růstových fázích.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že Ataman® 
je velmi spolehlivý přípravek. Nepotvrdily 
se počáteční obavy ze slabší účinnosti 
na hluchavky, v drtivé většině případů ne-
jsou hluchavky zdaleka takový problém, 
jak se zdálo. Velmi dobrá je účinnost 
na další plevele spodního patra, jako jsou 
violky a rozrazily. Výborný účinek na svízel 
přítulu, heřmánky a brukvovité plevele je 
samozřejmostí.  Slabší účinnost má Ata-
man® jen na zemědým lékařský. Ataman® 
rovněž neúčinkuje na chundelku metlici 
na pozemcích s výskytem populací chun-
delky metlice rezistentní vůči sulfonylmo-
čovinám.

Biathlon® 4D
Biathlon® 4D patří do skupiny herbicidů 
určených k hubení dvouděložných pleve-
lů v obilninách. Pro Biathlon® 4D ale platí 
ještě více než pro přípravek Ataman®, že 
je to především herbicid pro jednoduché 
a bezproblémové použití. Tím se také odli-
šuje od většiny konkurentů. K jeho hlavním 
výhodám patří:

Široká registrace
Biathlon® 4D lze použít v pšenici, ječmenu, 
žitě, ovsu a tritikale, v ozimech i jařinách. 
Stačí jeden přípravek pro všechny obilniny. 
Kontrola vás nenachytá na použití v ne-
správné plodině.

Flexibilita aplikace
Biathlon® 4D je velmi selektivní k obilninám. 
Díky tomu má velmi široké aplikační okno 
od fáze tří lístků (u jařin) až do plně vyvi-
nutého praporcového listu. Když nestihnete 
ošetřit z důvodu nepříznivých podmínek 
nebo selže předchozí ošetření, s Biathlo-
nem® 4D máte dost času na opravu.

Nezávislost na počasí
Biathlon® 4D účinkuje i při nízkých teplo-
tách a je možno ho použít i pro časné jarní 
aplikace. Formulace přípravku a smáčedlo 
Dash® HC zajišťují odolnost ke smytí deš-
těm už hodinu po aplikaci. Kdo v praxi dě-
lal nebo řídil ochranu rostlin, ví, jak nestálé 
může být počasí na jaře.

Výborná mísitelnost
Biathlon® 4D lze bez problému použít 
v tankmixu s regulátory růstu, fungicidy, in-
sekticidy, listovými hnojivy a dalšími herbi-
cidy. Běžná je například aplikace v čistém 
DAM 390. Je to jeden z mála herbicidů, 
který je bez problémů mísitelný s graminici-
dy, jako je např. Axial Plus. Nemusíte se bát 
nepříznivého ovlivnění účinku.

Nízký objem vody
Biathlon® 4D lze aplikovat v množství vody 
100–400 l/ha. V jarní špičce samozřejmě 
přijde vhod nižší aplikační dávka vody a tím 
vyšší výkon postřikovače.

Bezpečný pro následné plodiny
Stejně jako u přípravku Ataman® i tady pla-
tí, že účinné látky Biathlonu 4D se v půdě 
velmi rychle rozkládají. Výsledkem je vy-
nikající bezpečnost pro následné plodiny 
bez ohledu na způsob zpracování půdy. 

To je další věc, na kterou nemusíte s Biath-
lonem 4D myslet.

Aplikační omezení
Přípravek má naprosto minimální aplikační 
omezení, lze ho použít v ochranných pás-
mech i na svazích u vodních toků. Ochran-
nou vzdálenost 5 m od povrchové vody lze 
snadno redukovat na 0 m.  Tady vás kon-
trola taky nenachytá. Nebude mít na čem.

Široké spektrum účinku
Biathlon® 4D kontroluje všechny významné 
dvouděložné plevele. Svízel přítula, heř-
mánky, vlčí mák, zemědým a brukvovité 
plevele jsou samozřejmostí. Odolné ple-
vele spodního patra, jako je violka rolní, 
rozrazil perský nebo kakost, musí být ošet-
řeny včas, pak bude účinek velmi dobrý. 
Na kvetoucí violku rolní je samozřejmě poz-
dě. V praxi se ale většinou přípravky tohoto 
typu používají jako oprava po předchozím 
podzimním ošetření nebo s dalším herbici-
dem proti trávovitým plevelům.  Problémy 
s plevely spodního patra v těchto přípa-
dech většinou nenastávají.

Biathlon® 4D se stává stále oblíbenějším 
přípravkem i v jarním ječmenu. Běžné jar-
ní plevele nepředstavují pro Biathlon® 4D 
žádný problém, pouze při vyšším výskytu 
pcháče přidejte přípravek na bázi MCPA, 
např. 0,75 l/ha Dicopur M 750

Přípravek Biathlon® 4D se používá v dávce 
50 g/ha + smáčedlo Dash® HC 0,5 l/ha. 
Smáčedlo je součástí balení a je zdarma. 
Pokud používáte v tankmixu hnojivo DAM 
390, můžete Dash® HC vynechat a schovat 
si ho na jindy.
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Nová funkce www stránek 
BASF: Personalizace
Ačkoliv je zimní období spojováno s klidem, odpočinkem a vyčkáváním toho, co 
přinese další sezóna, práce na webových stránkách společnosti BASF nikdy naplno 
neustávají. Ba naopak, rádi bychom vás seznámili s další novou funkcí, kterou jsme 
na stránkách v tomto období spustili, a tou je „Personalizace“.

Ing. Eliška Žárová, BASF, foto stránky www.agro.basf.cz

Toto nastavení umožňuje přizpůsobit ob-
sah stránek přímo na míru těm, kdo na nich 
hledají informace. Protože se na stránkách 
nachází poměrně velké množství údajů, 
nebývá snadné dobrat se k tomu, co nás 
opravdu zajímá. Díky personalizaci ale lze 
odhadnout, která data by mohla být pro ná-
vštěvníka stránek ta pravá.

V horní části každé stránky se nachází 
šedá lišta s názvem „Adaptujte BASF“ a se 
dvěma políčky. První z nich nabízí uzpůso-
bit obsah stránek na základě lokace, druhá 
na základě pěstovaných plodin.

Personalizace podle lokace
Pokud do prvního pole zadáte své poštovní 
směrovací číslo nebo přímo název místa, 
kde se nacházíte, stránky se lokalitě uzpů-
sobí. Pokud pak budete hledat kupříkladu 
kontakt na obchodního zástupce, nabídne 
se vám ihned kolega zodpovědný za vaši 
oblast. Pokud budete hledat v sekci Aktuál-
ní doporučení nějaké tipy, nabídnou se vám 
zprávy aktuální právě pro vaše okolí.

Personalizace podle plodin
Pokud kliknete na tmavě šedivé tlačítko Při-
dejte vaše plodiny, můžete si ze seznamu 
plodin zvolit ty, které právě vy pěstujete. 
V budoucnosti se budou zobrazovat infor-
mace platné právě pro vámi přednastavené 
plodiny.

Zatím je personalizace zajímavou možností 
z hlediska zobrazování informací týkají-
cích se zpráv, kontaktů na kolegy z BASF 
a předpovědi počasí, ale nadále se bude 
na této funkci pracovat, aby bylo možné na-
bízet vám ty informace, které jsou pro vás 
relevantní.

Údaje zadané při práci s personalizací je 
možné kdykoliv upravit (za pomoci ikonky 
malé tužky, která se objeví u kolonek poté, co 
nějaký údaj vyplníte) a funkci je možné také 
kdykoliv vypnout pomocí tlačítek Vyp./ Zap.

Neváhejte nás  
kdykoliv navštívit  
na www.agro.basf.cz

Vzhled personalizační lišty na uvítací stránce www.agro.basf.cz

Takto vypadá nabídka personalizace dle plodin
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ZVÚ Kroměříž, s.r.o.
Reportáž

Zemědělský výzkumný 
ústav v Kroměříži žije!
V dnešní reportáži Agrotipu jsme zavítali do Zemědělského výzkumného ústavu 
Kroměříž, s.r.o. Nenajde se asi čtenář, který by o něm dosud neslyšel, a tak se jistě 
podivujete, proč v titulku článku píšeme, že žije. Jenomže slovo „žije“ zde nemá 
význam „fungovat, pracovat“. V tomto smyslu samozřejmě funguje a můžete se 
o tom každodenně v praxi přesvědčit. Jenomže tamní „výzkumák“ opravdu žije 
ve smyslu „širšího projevu vitality“. 

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto autor a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Ostatně, pokud budete číst dál, přesvědčí-
te se o tom sami, zrovna tak, jak přesvědčil 
nás jednatel a tamní dlouholetý výzkumný 
pracovník Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek. Věříme, 
že dnešní reportáž do vás též nalije opti-
mismus a radost pro letošní pěstitelskou 
sezónu!

Trocha historie i současnosti
Hledání nových efektivnějších zeměděl-
ských postupů je ve zdejším regionu vy-
sledovatelné již odedávna. Progresivní 
zemědělci v úrodném kraji Hané se snažili 
kultivovat dosavadní postupy, zavádět nové 
plodiny a selektovat je k vyšším výnosům či 
kvalitě. Umožňovala to zdejší kvalitní půda, 
ale i čilý podnikatelský duch a snaha o zve-
lebení každodenního života. Z této tradice 
vychází i výzkumný ústav novodobě oficiál-
ně založený v roce 1951 delimitací majetku 
a pracovníků tehdejších Státních výzkum-
ných ústavů pro pěstování polních plodin. 
Pod názvem Výzkumný a šlechtitelský 
ústav obilnářský fungoval až do roku 1992, 

kdy v důsledku společenských a ekono-
mických změn došlo k osamostatnění a pri-
vatizaci jednotlivých šlechtitelských stanic 
a založení Zemědělského výzkumného 
ústavu Kroměříž, s.r.o., jehož zakladateli 
a společníky se stali tehdejší výzkumní pra-
covníci.

O něco později došlo k založení dceřinné 
společnosti Agrotrial, s.r.o., což je klasicky 
fungující zemědělský podnik obhospoda-
řující na 300 ha zemědělské půdy přinále-
žející k ústavu a výzkumná část zde má své 
záložní zázemí. Další dceřiná společnost 
Agrotest Fyto, s.r.o., založená v roce 1997, 
je naopak typicky výzkumným zařízením 
splňujícím právní nároky platné v EU pro vý-
zkumné instituce tak, aby se mohla ucházet 
a fungovat na základě získávání domácích 
i zahraničních výzkumných úkolů a grantů.

Celkově má kroměřížský výkumný ústav 70 
zaměstnanců a zakládá se zde každoroč-
ně 60 až 70 ha polních pokusů, a to nejen 

Náš průvodce Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek 
v mykologické laboratoři s kolegyní 
Evou Švarcovou
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Reportáž
ZVÚ Kroměříž, s.r.o.

přímo v místě na pozemcích ústavu, ale cca 
ve 100 km okolním akčním rádiu i na po-
zemcích spolupracujících podniků, když je 
potřeba postihnout různé půdní podmínky 
nebo zakládat experimenty ve speciálních 
plodinách, včetně např. vinic či sadů.

Typy činností
Výzkumný ústav se skládá ze tří oddělení. 
Oddělení genetiky a šlechtění rostlin nava-
zuje na zdejší historickou základnu vývoje 
a šlechtění obilovin. Celá činnost ústavu se 
prakticky vine kolem  péče o pšenici ozi-
mou, ječmen ozimý a ječmen jarní. V rámci 

šlechtění odrůd těchto obilnin kroměřížští 
nemohou a ani nechtějí konkurovat nad-
národním šlechtitelským firmám. Proto se 
zaměřují na šlechtění minoritních, ale zato 
marketingově velmi zajímavých vlastnos-
tí obilnin. Podíleli se např. na vyšlechtění 
červenozrnné odrůdy pšenice PS Karkulka, 
která je zajímavá nejen zbarvením, ale i ob-
sahem antokyanů, které jsou jako antioxi-
danty žádány ve zdravé výživě. S tou sou-
visí též např. bezpluché odrůdy ječmene 
a další barevné varianty pšenice. Cílem je 
tedy šlechtění pro malé, ale o to zajímavější 
mezery na trhu potravinářských obilovin.

Oddělení kvality zrna je uceleným labora-
torně technickým zázemím ústavu s vlast-
ním výzkumným programem. Zahrnuje 
moderně vybavené laboratoře plně srov-
natelné s jinými výzkumnými ústavy, kde je 
odbornými pracovníky poskytována analy-
tická podpora výzkumné činnosti ústavu, 
ale i pro externí zákazníky v podobě roz-
borů kvality zrnin, posklizňových materiá-
lů, půdy, vody, detekují se zde mykotoxiny 
v obilninách apod. Diagnostiku je možno 
provádět až na molekulární úrovni za po-
mocí imunologické reakce atd.

Sklizeň maloparcelkovým kombajnem je teprve začátkem dalších hodnocení I v laboratoři při kultivacích se najdou 
zajímavé obrazce

Odpočty klasů na pokusných parcelkách

Setí pokusů s mořidly vyžaduje perfektní 
přesnou práci
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ZVÚ Kroměříž, s.r.o.

Třetí Oddělení ochrany rostlin a agro-
techniky je patrně nejvíce vidět v pre-
zentační praxi ústavu. Toto oddělení 
zakládá nejvíce praktických pokusů 
a prezentuje je na polních dnech. Po-
řádá a participuje na přednáškách pro 
zemědělce, kde jim předává poznatky 
z výzkumu. Oddělení se zabývá jednak 
testováním přípravků na ochranu rostlin, 
ale i porovnáváním různých pěstitel-
ských technologií zejména v oblasti obil-
nin, ale i řepky, máku a dalších plodin, 
v různých půdních podmínkách a úrov-
ních agrotechniky, a to na základě vlast-
ního výzkumu, za podpory veřejných 
institucí a grantů, ale i na základě zadání 
od soukromých investorů, hlavně z řad 
výrobců přípravků na ochranu rostlin, 
hnojiv apod. Ústav se může pyšnit na-
příklad zaměřením výzkumu na ochranu 
zrna obilnin před napadením fusarióza-
mi a dalšími klasovými chorobami, které 
mohou v zrnu zanechat rezidua nebez-
pečných mykotoxinů.

V této oblasti též existuje rozsáhlá spo-
lupráce se společností BASF na pro-
vozních i registračních pokusech jejích 
přípravků, zejména fungicidů právě 
do obilnin. Díky profesionalitě a spoleh-
livosti pokusnictví dostává ústav zadány 
pokusy nejen od českého zastoupení 
firmy, ale též přímo z vývojového praco-
viště BASF v Německu.

Výstupy z výzkumné praxe jsou pre-
zentovány též ve vlastním časopisu 

Stanovy Spolku pro zvelebení zemědělského výzkumnictví

 � scházet se sice nepravidelně, nejméně však každoročně, nejlépe hned jak si 
vzpomeneme, mít pro tuto příležitost vždy zajištěnu hostinu, tvořenou vybranými 
pokrmy a nápoji typickými pro oblast, kam bude zasedání svoláno

 � podporovat šíření dobrého jména zemědělského výzkumnictví všemi 
možnými způsoby, nezdráhat se vstupovat opakovaně do příbytků a pracoven 
soukromých rolníků, podnikových agronomů či samotných hlav zemědělských 
podniků a neustále jim předkládat nové důkazy o tom, jaké terno udělají, když 
s námi do holportu půjdou, nepohrdnout drobným penízem „na činnost“, ani 
kvalitním produktem (maso, vejce, uzený bůček, zelí kysané, klobásy uzené, pivo 
kvasnicové i nadnárodní unifikované, víno všech barev a kořalka maximálně 52°, 
ostatní mlynářské a cukrovarnické produkty pouze formou lokší, frgálů, buchet, 
lívanců a knedlíků), které spolek bude moci obratem po svolání mimořádného 
zasedání při svých jednáních  zkonzumovat

 � soustředit pozornost na stav zpracovatelský, mlynáře, sládky a veškerou další 
chasu, která  se tváří, že ví jak na to, ale do žní je v ní malá dušička a potřebuje 
pozvednout sebevědomí

 � starat se o zvelebení profesní prestiže výzkumnictví, ale i  společenského 
a sociálního rozkvětu (vyžití) výzkumníků. Pod heslem „Když už si  nevyděláme, 
tož se aspoň zasmějeme“ objíždět odborné výstavy a exkurze v blízkém okolí 
i na druhém břehu Moravy popřípadě posoudit zkušenosti  až za Dunajem

 � zorganizovat tancovačku nebo bál, hned jak se vhodný důvod najde

 � státní úředníky zvát k účasti jen takové, kteří si svoje židle uhájili nejméně při 
dvou po sobě jdoucích výměnách garnitur

 � členské příspěvky nevybírat, ať dá každý, co má. Pro ženy je doporučeno 
dát do toho všechno, pro muže stačí 0,5 l dobré slivovice. Kolektivní členství 
a členství právnických osob je možné pouze za předpokladu zajištění výjezdního 
zasedání spolku i s doprovodným programem. Tento příspěvek je splatný vždy 
před započetím nového kalendářního roku

 � a protože jsme vznikli na Hané, doporučuje se používat spolkový pozdrav: 
„Dobré deň, Dobré večír, Dobró noc“ a nesouhlas projevovat výrazem:  
„Rači držte hobo“. 

S pozdravem „Dyž nezapomeneme zaset, órodo nám dá Pánbíček“

Výbor SpZZV

„Hanácký“ klas viditelný při pohledu zprava doleva
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Obilnářské listy, který jako recenzovaný 
čtvrtletník přináší čtenářům informace 
z výzkumné práce ústavu uplatnitelné 
i v praktické práci na poli. V nadcházejí-
cím roce bude toto periodikum vycházet již 
v 25. ročníku! Po celou dobu je redigované 
a editované Dr. Tvarůžkem  bez toho, že by 
časopis měl uvolněného redaktora, který 
zpracovává a připravuje každé nové čís-
lo. „Byl jsem u zrodu časopisu a po celé 
čtvrtstoletí jsem měl možnost ho utvářet 
podle vlastních představ. Je nás více, kdo 
chápeme vydávání tohoto časopisu jako 
otázku prestiže ústavu a chceme také, aby 
pro naše nástupce zůstal ucelený a zdo-
kumentovaný materiál. Jak jinak zachytit, 
co jsme zde tvořili a také zjistili, když vět-
šina výstupů výzkumných programů má 
formu elektronických reportů a fomulářů, 

na jejichž životnost nelze trvale sázet“, do-
dává Dr. Tvarůžek.  

Mezi důležité činnosti patří též kontakty 
a výměna se zahraničními ústavy obdob-
ného zaměření. Zde považují za důležité 
vysílat na střednědobé stáže především 
mladé pracovníky, aby ve světě načerpali 
a přinesli odtud něco nového. Velmi zajíma-
vě takto funguje spolupráce např. s pobalt-
skými státy.

Polní dny a signalizace
Každoroční polní dny jsou jako výkladní 
skříň ústavu pořádány již více než jedno 
desetiletí a za tu dobu si získaly velký ohlas 
u zemědělské veřejnosti. Návštěvnost do-
sahuje až 1000 účastníků z celé republiky 
i zahraničí. Na polních dnech se prezentují 

agrotechnické postupy, odrůdové pokusy, 
výživářské pokusy a zejména výstupy spe-
cializace ústavu, tedy nejrůznější varianty 
ochrany rostlin proti plevelům, chorobám 
a škůdcům. Polní dny jsou taktéž otevře-
ny dalším partnerům výzkumného ústavu, 
kteří se též v jejich rámci mohou představit 
ať už prezentačním stánkem, nebo, a to je 
vítáno, též vlastními pokusnými parcelkami.

Pro zatraktivnění pokusů byla od roku 2014 
založena soutěž v uplatnění agrotechnic-
kých postupů, kde si mohou jednotliví za-
davatelé řídit pěstitelské postupy na svých 
parcelkách, uplatňovat jimi dodávané vstu-
py a tyto pokusy jsou poté za pomocí pra-
covníků ústavu hodnoceny a dovedeny až 
k výnosovým a ekonomickým výsledkům. 
Ty jsou pak slavnostně vyhlášeny a země-
dělská veřejnost má srovnání doporučení 
mezi jednotlivými dodavateli vstupů do ze-
mědělství a pěstitelé – účastníci přehlídky si 
tak mohou ověřit, jak ve skutečnosti fungují.

Velmi atraktivním oživením polních dnů bylo 
již druhým rokem uspořádání pokusných 
ploch do krajinářského celku, grafického 
útvaru viditelného z leteckého pohledu. 
Předloni do tvaru Slunce, letos pak do tva-
ru klasu a protože jsme na Hané, tak „ha-
náckého slunce“ a „hanáckého klasu“. Je 
to velmi složitá práce navíc, vyžadující in-
venci, přesnost a trpělivost všech zúčast-
něných, ale letecký pohled je úchvatný.

Dalším velmi významným praktickým vý-
stupem pro zemědělskou veřejnost je 
plošný monitoring vývoje porostů a výsky-
tu škodlivých činitelů polních plodin přímo 
v terénu. Z více než 100 pozorovacích míst 

Reportáž
ZVÚ Kroměříž, s.r.o.

Skupinka krásných maškar při masopustu 2016

Tým polního dne 2016 v plné kráse
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po celé Moravě spolupracovníci v sezóně 
podávají situační zprávy z porostů o vývoji 
počasí a výskytu škodlivých činitelů, na je-
jichž základě je odběratelům z řad pěstitelů 
vypracováváno doporučení pro ochranu 
rostlin v daném místě a čase. Ve spolupráci 
se Zkušební stanicí Kluky spol. s r. o., která 
se o projekt stará na území Čech, je tak po-
skytován ucelený, praktický a přesný pěsti-
telský servis, který je ve formě předplatné-
ho přístupný široké veřejnosti.

I práce je život
Zdálo by se, že Zemědělský výzkumný 
ústav Kroměříž, s.r.o. je jedním z úspěš-
ných výzkumných ústavů, jakých je po Ev-
ropě spousta. Nicméně nelze v psané 
reportáži jednak zachytit tón, kterým 
Dr. Tvarůžek o ústavu vypráví. Z něj totiž 

úplně tryská zájem o věc, o místo, o kole-
gy, o lidi. Ale hlavně celým vyprávěním se 
prolíná jakási historie místa, regionu, kraje, 
života, zemědělství, chcete-li „genius loci“ 
historie vývoje zemědělských prací, která 
se na tomto místě datuje již od 2. polovi-
ny 19. století ve spojení s rodinou Prosko-
wetz, kteří se jako významní statkáři začali 
podílet na šlechtění sladovnických ječme-
nů a zavádění cukrové řepy jako význam-
né součásti osevních postupů ve spojení 
s rozvojem místního cukrovarnictví. 

S osobností Emanuela von Proskowetze 
mladšího bylo spjato mimo jiné roku 1884 
založení  „Spolku pro zvelebení zeměděl-
ského výzkumnictví“, a právě k jeho odkazu 
se pracovníci výzkumného ústavu přihlásili 
a dále jej rozvíjejí. „Spousta firem dnes pro 

zaměstnance pořádá tzv. teambuildingové 
aktivity. My jsme to pojali jinak. Pomocí dí-
lem žertovné, ale dílem velmi vážené akti-
vity chceme spojit lidi, kterým na srdci leží 
tradice našeho zemědělství“, říká k tomu 
Dr. Tvarůžek. Spolek, jehož činnost probíhá 
zcela neformálně a spíše spontánně, proto 
respektuje a využívá pravidelný běh hos-
podářského roku zemědělce. Masopustní 
období s maškarami, stavění máje, dožínky, 
podzimní výroční zasedání spolku a předvá-
noční zabíjačku. Letošní dožínková slavnost 
se např. konala v nedalekém Muzeu země-
dělské techniky našich dědů pana Josefa 
Netopila v Pravčicích, kde se pracovníci 
ústavu v dobových kostýmech ujali ukázek 
sklizně obilovin v dřívějších dobách.

Mezi další aktivity oživení ústavu patří po-
řádání fotografických výstav včetně autor-
ských vernisáží. Na chodby ústavu byly 
pořízení profesionální osvětlené desky 
pro vystavování fotografií a podařilo se už 
uspořádat pár výstav známých fotografů, 
cestovatelů apod. 

Takže tolik k úvodnímu titulku. Zemědělský 
výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. skutečně 
„žije“. Nejen svou profesionální činností 
a servisem, který pracovníci rádi nabíd-
nou všem pěstitelům, ale též vztahy s lidmi 
z profesního i veřejného okruhu a i to je po-
dle Dr. Tvarůžka důležitou a nedílnou částí 
života ústavu. Všechny důležité informace 
naleznete též na internetových stránkách 
ústavu www.vukrom.cz a též jste srdečně 
zváni na Polní dny 2017 konané 20. června 
2017.

ZVÚ Kroměříž, s.r.o.

Spolkový „tým labutí“ se představuje Skupinka na akci Žně našich dědů v Pravčicích roku 2014

Takto se jásalo při masopustu v roce 2015
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Protože přípravek je výjimečný přínosem 
pro pěstitele, rozhodli jsme se uspořádat 
konferenci k tomuto přípravku pro vinaře, 
a to z Čech i ze Slovenska. Na Slovensku 
budou mít vinaři v  letošním roce poprvé 
možnost použít přípravek Orvego®, proto 
jsme do programu zařadili i tento fungicid 
určený proti plísni révové.

Konference se za BASF účastnila vedoucí 
českého týmu BASF, paní Susann Kluge.

Úvodní přednášky popisující účinné látky 
a jejich přínosy jsme svěřili rodačce z Mo-
ravy Evě Smetanové.

Mezi pozvanými přednášejícími vynikal 
Dr. Ištván Fuzi z Maďarska, který přípravky 
zkouší léta a podílel se na vývoji příprav-
ků. Jeho přednášky týkající se praktického 
použití přípravků v pokusech upoutávaly 
nadšením, detaily a hlavně výsledky z kon-
krétních pokusů.

Samozřejmě děkujeme kolegům Drahomíře  
Musilové a Štefanovi Šimonkovi za nepo-
stradatelnou pomoc při organizování celé 
akce a jejich závěrečnou přednášku o cel-
kovém portfoliu přípravků BASF do vinic.

Večerní program byl v duchu „Zážitkového 
sedmichodového menu“,  které mělo sym-
bolizovat skládačku tangram, jež přípravek 
Sercadis® provází.

Pro všechny ostatní, kteří na konferenci 
nebyli, si dovoluji připomenou výjimečnost 
nově zaváděného přípravku Sercadis® pro 
použití ve vinicích:

 � Vynikající ochranu proti padlí
 � Výborný dlouhodobý účinek
 � Spolehlivou ochranu proti chorobám 
za všech povětrnostních podmínek

FungicidySady  
a vinice

Konference  
Sercadis® 
Konference se uskutečnila 1. 12. 2016 v Mikulovském 
zámku. V letošním roce 2017 bude mít firma 
BASF v nabídce hned několik nových přípravků 
do speciálních plodin - do vinic a sadů. Jedním 
z nich je přípravek Sercadis®. Bude určen pro použití 
do vinic proti padlí i do sadů s jádrovinami proti padlí 
a strupovitosti.

RNDr. Jana Volková, BASF, foto archiv BASF
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Zemědělství, nejcennější práce na zemi
V téměř každém koutě světa je zemědělství více než zaměstnáním, je to povolání 
předávané z jedné generace na druhou. Chceme-li zajistit, aby budoucí generace 
mohly pokračovat v pěstování potravin se stejnou péčí a láskou, potřebují 
zemědělci podporu; jejich činnost musí být nadále udržitelná a zisková, pro jejich 
rodiny i pro společnost. Aby zemědělství prosperovalo, je tu BASF se svými 
inovativními technologiemi a nasazením. S pomocí firmy BASF mají zemědělci 
budoucnost ve svých rukách. Společně posouváme zemědělství dál.

www.agro.basf.cz 
www.basf.com/campaigns/cz/cs/nejcennejsi-prace.html

Z jedné generace  
na druhou
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Pan Ing. Václav Štuřík byl dlouholetým pra-
covníkem (zástupcem) firmy BASF v teh-
dejším Československu a poté i v České 
republice. Pracoval pro firmu více než 30 let. 
I po oficiálním odchodu do důchodu nadále 
pracoval na částečný úvazek jako obchodní 
poradce v oblasti jižní Moravy.   

Pan Ing. Václav Štuřík byl nesmírně oblí-
bený a uznávaný u zemědělské a odborné 
veřejnosti. Bylo to hlavně z důvodu jeho ve-
lice slušného a tolerantního chování. Záro-
veň měl obrovské znalosti v oboru ochrany 
rostlin a jeho přednášky byly vždy velice 
žádané. Pan Ing. Václav Štuřík byl i velmi 
uznávaný a oblíbený v zahraničí, zejména 
u kolegů, kteří pracovali v Zemědělském 
výzkumném centru BASF v německém 
Limburgerhofu. Když jsem rozesílal smu-
teční oznámení o jeho úmrtí (po předcho-
zím souhlasu jeho syna) na všechna praco-
viště, kde ho znali, dostal jsem zpět mnoho 
reakcí, které nejlépe ukazují, jak byl pan 
Ing. Václav Štuřík vnímaný. Dovoluji si cito-
vat některé z nich.

Ing. Milena Bernardová  
Zkušební stanice Kluky spol. s r. o.
Děkuji Vám za poslání zprávy, i když smut-
né. Pan Ing. Štuřík byl pro mě jedním ze tří 
velikánů, kteří působili v Čechách před re-
volucí a těsně po ní. Než byla nahrazena 
kvalita kvantitou.

Ing. Josef Trnobranský  
Agentura Agrion
Na Václava nikdy nezapomenu. S ním jsem 
s prací pro BASF začínal. S ním jsem byl 
poprvé „na západě“. S ním jsem dlouhá léta 
spolupracoval... Byl to moc dobrý člověk.

Ing. Jan Líčeník  
Agro Aliance s.r.o.
Děkuji za zprávu, byť je smutná. Václav 
byl prvním zástupcem BASF - je z první 
generace zástupců vedle Jardy Mentber-
gera, Zdeňka Košťála, Míly Boháčka... Já 
jsem z generace druhé, začínal jsem v roce 
1976. S Václavem jsme se znali, bojovali 
spolu, ale také se respektovali. Čest jeho 
památce.

Ing. Jan Růžička  
Agro CS a.s.
Děkuji za zprávu, která mě vůbec nepotěši-
la. Pana Ing. Štuříka jsem znal téměř 20 let 
a moc jsem si ho vážil.

Já jsem se s panem Ing. Štuříkem seznámil 
a začal spolupracovat někdy kolem roku 
1987, když jsem pracoval ve Výzkumném 
ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, 
stanici Valečov. Bylo to tenkrát v souvis-
losti s ověřováním herbicidu Patoran FL 
v bramborách (účiná látka metobromuron), 
který pak firma BASF uvedla na trh, a dále 
i přípravku Basagran. Nikdy nezapome-
nu na jeho návštěvy, společné konzultace 
a prohlídky pokusů.

O to větší byla moje radost, když jsem 
v roce 1994 nastoupil k firmě BASF a pan 
Ing. Štuřík se stal mým kolegou. Jeho ob-
rovské zkušenosti a znalosti mi a později 
i dalším přicházejícím kolegům velmi po-
mohly. Zároveň byl pro nás i vzorem jak se 
má člověk chovat a vystupovat. Myslím, že 
pan Ing. Štuřík měl velký podíl na tom, že 
firma BASF byla vždy vnímaná jako slušná 
a seriózní firma.

Po odchodu pana Ing. Štuříka do důcho-
du jsem s ním udržoval pravidelný kontakt. 
Každý rok, nejčastěji na jaře, jsme se sešli 
v Brně a společně navštívili některá odbor-
ná pracoviště. Vždy před vánočními svátky 
jsme si zavolali. Pak bohužel přišla vážná 
nemoc a pan Ing. Štuřík se dlouhou dobu 
neozýval.

Vzpomínka  
na Ing. Václava Štuříka
Během života se můžeme setkat s celou řadou radostných okamžiků. 
Vedle těchto pozitivních stránek života jsou však okamžiky, které nás hluboce 
zarmoutí. Jedním z takových smutných okamžiků byla zpráva o úmrtí pana 
Ing. Václava Štuříka.

Ing. Stanislav Malík, BASF, foto J. Trnobranský
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Ohlasy dalších kolegů

Ing. Antonín Köhler
dlouholetý pracovník ÚKZÚZ 
(SRS) Opava
Dobrý den pane inženýre, děkuji Vám 
za info, také já jsem pana Ing. Václava Štu-
říka znal  (cca od roku 1979). Byl to čestný 
a dobrý člověk, který se snažil vše dobré 
od firmy v plném rozsahu předat našim 
zemědělcům co nejpodrobněji a nejlépe 
přímo na poli. 

Vzpomínám na polní dny  k prezentaci che-
mického odplevelení cukrovky Pyra minem, 
byla to pionýrská léta ochrany rostlin, kdy 
firma i kontroloři radili a hledali společně 
nové kombinace a termíny ošetření. Určitě, 
kdyby v tu dobu byla maloparcelní tech-
nika pro zakládání maloparcelkových po-
kusů s přípravky na ochranu rostlin, tak by 
seděl stejně jako Vy nyní na těchto strojích  
a  napomáhal tak šíření nových trendů. Byl 
také velkým přítelem IOR Opava, rád jezdil 
na naše semináře  a ke zdaru akcí přispěl 
jak odborně tak další pomocí při organiza-
ci. Měl také dobré kamarády v Polsku. 

Čest jeho památce.

Ing. Antonín Dostál
regionální obchodní  
zástupce BASF
Před cca 20-ti lety jsem od pana inžený-
ra Štuříka přebral region střední a severní 
Moravy a tak mohl částečně pokračovat 
v jeho dosavadní práci v tomto regionu. 

Pan Štuřík patřil do generace opravdových 
velkých „firemníků“ a jako bývalý agronom 
zemědělského podniku jsem informace 
od něj hltal plnými doušky. Lidově řečeno 
- zkušenost k nezaplacení. Jak by ho šlo 
krátce charakterizovat? Profesionál a zase 
profesionál s velkou noblesou a zároveň 
skromností. Lidský přístup a snaha vždy 
pomoci či nalézt řešení, další vlastnost, 
kterou bych určitě vyzdvihl. 

Jsem velice rád, že jsem s takovýmto člo-
věkem mohl pracovat v jednom týmu a že 
se snad můžu považovat za jeho důstoj-
ného pokračovatele ve svěřeném regionu. 

Čest jeho památce.

Ing. Václav Štuřík - několik životopisných dat
 � narozen 14. 6. 1936 v Napajedlích, okres Zlín
 � rodiče oba učitelé
 � nejmladší ze tří sourozenců
 � absolvoval gymnázium v Otrokovicích
 � Vysoká škola zemědělská v Brně, obor inženýr agronom, absolvoval v r. 1960
 � během studií se seznámil se svojí budoucí manželkou Ludmilou, spolužačkou, 
taktéž obor inženýr agronom
 � spolu vychovali 2 děti
 � pracoval na Okresní zemědělské správě ve Svitavách, od roku 1970 pro BASF 
v oboru agrochemie - rostlinolékař (s působností po celé tehdejší ČSSR)
 � záliby: tenis - v mládí závodně, později dle času rekreačně do pozdního věku 
cca 75 let
 � od roku 1971 žije v Brně, předtím ve Svitavách

V březnu 2016 se však podařilo s panem 
Ing. Štuříkem uskutečnit setkání. Kromě mě 
se ho zúčastnil i kolega Ing. Ladislav Nik-
líček, CSc. a dále i syn pana Ing. Štuříka, 
který mu byl v době jeho nemoci velkou 
oporou.

Další setkání se uskutečnilo 7. 10. 2016, 
kde Ing. Štuřík obdržel od pracovníků Čes-
ké společnosti rostlinolékařské Ing. Milana 
Zapletala, CSc. a Ing. Dagmar Obdržálko-
vé cenu  akademika Blattného za celoživot-
ní přínos v oboru ochrana rostlin. Jak vím 
nyní od syna pana Ing. Štuříka, měl z toho 
nesmírnou radost a velice si ocenění vážil.  
Bohužel zanedlouho po tomto setkání dne 
27. 10. 2016 ve věku 80 let pan Ing. Václav 
Štuřík zemřel.

Těžko se mi hledají slova na závěr. Mys-
lím, že pro všechny, kteří pana Ing. Štuříka 
znali, je jeho odchod nenahraditelná ztrá-
ta. Ztráta velice hodného člověka, který 
se choval vždy velice slušně a tolerantně 
a který nás všechny obohatil svými odbor-
nými vědomostmi.

Čest jeho památce.



Na konference se mohou zájemci přihlásit elektronicky 
přes webové stránky společnosti BASF.

Více na www.agro.basf.cz
Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka na cyklus konferencí

BASF a zemědělství 
v roce 2017
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali na každoroční cyklus odborných 
konferencí společnosti BASF, pořádaných v různých částech České republiky.

Na programu letošních konferencí bude představení novinek v sortimentu přípravků 
na ochranu rostlin a jejich doporučení v kompletních pěstitelských technologiích. 
Odborníci z řad BASF se budou věnovat výjimečným formulacím BASF, 
nejfl exibilnějšímu regulátoru růstu v obilninách, herbicidní novince v řepce ozimé 
a dalším tématům.

V roce 2017 se bude naše konference nově pořádat v Konferenčním centru 
Akademie věd ČR - zámek Liblice, Liblice 61, 277 32 Byšice a nahradí konference 
konané v Mladé Boleslavi a Litoměřicích.

Místa a termíny konání konferencí 
 5. 1. Plzeň, Společenské a konferenční centrum SECESE
 10. 1. Brno, OREA Hotel Voroněž
 11. 1. Olomouc, Regionální centrum Olomouc
 12. 1. Opava, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola
 17. 1. Hluboká nad Vltavou, Parkhotel Hluboká nad Vltavou
 18. 1. Liblice, Konferenčním centrum Akademie věd ČR - nově
 24. 1. Nymburk, Hotel Ostrov
 25. 1. Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
 31. 1. Jihlava, Hotel Tři Věžičky

Program konferencí „BASF a zemědělství v roce 2017“
 8:30 – 9:00 Prezentace účastníků 

1.  Blok přednášek 
 9:00 – 9:30  Morforegulace obilnin v období odnožování a sloupkování, 

Jaroslav Šubr, ZS Trutnov
 9:30 – 10:00 Medax® Max - nejfl exibilnější regulátor růstu v obilninách
 10:00 – 10:10  Novinky v legislativě přípravků na ochranu rostlin, 

Ing. Eliška Princová, CCPA
 10:10 – 10:15  Zkušenosti s používáním mořidla Systiva® na odrůdách jarního 

ječmene společnosti Limagrain
 10:15 – 10:45 přestávka

2.  Blok přednášek 
 10:45 – 11:05  Houby patří do lesa, ne na pole: fungicidní novinka Tocata® Super
 11:05 – 11:30 Boscalidový štít - zkušenosti z uplynulé sezóny
 11:30 – 11:50 Monitoring plevelů v České republice, Ing. Josef Holec, Ph.D.
 11:50 – 12:10 Nové herbicidní řešení v řepce ozimé
 12:10 – 12:30 Pulsar® Plus - plus pro Vaši slunečnici
 12:30 – 13:20 oběd 


