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Vybrané výnosové 
výsledky - polní dny 
BASF 2016
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych vás touto cestou  
stručně seznámil s průběhem sezóny a výnosovými  
výsledky z demonstračních pokusů ze stacionáru BASF  
v Rokytnici u Přerova. 

Ing. Václav Sklenář, Ph.D., BASF, foto M. Kroulík (ČZU)

Polní dny BASF 2016Technické 
okénko

Pšenice ozimá
Založení pokusů  
a charakteristika sezóny
V loňském roce byly demonstrační pokusy 
s pšenicí ozimou založeny ve 2 blocích: 

1. blok: blok fungicidních demonstračních 
pokusů v 6 odrůdách pšenice ozimé (odrů-
dy Bohemia, Julie, Dagmar, Evina, Patras, 
Sailor) - kontrola bez fungicidu + 6 fungicid-
ních variant (viz tab. 1), předplodina řepka 
ozimá

2. blok: blok 11 odrůd pšenice ozimé (Lear, 
Kompass, Frisky, Annie, Vanessa, Athlon, 
Rivero, Tobak, Fakir, Artist, Matchball) - 
kontrola bez fungicidu + fungicidně ošetře-
no, předplodina pšenice ozimá

Odrůdy pšenice ozimé jsem zasel do opti-
málně připravené půdy 30. 9. 2015. O de-
vět dní později začaly porosty rovnoměrně 
vzcházet. Díky srážkám a nadprůměrným 
teplotám v říjnu a listopadu se rostliny op-
timálně vyvíjely a připravily se na zimu. 
Vzhledem k nadprůměrným teplotám nedo-
šlo k žádnému poškození porostů během 
zimy. Koncem února došlo k nastartová-
ní vegetace. Únor byl jak teplotně (+ 5° C 
oproti dlouhodobému normálu), tak i sráž-
kově (280 % dlouhodobé sumy srážek) 
nadprůměrný. Díky tomu byly porosty při-
hnojeny dusíkem již v první dekádě března. 

Tab. 1: Přehled variant v demonstračních pokusech s ozimou pšenicí

Fungicidní varianta Aplikace (BBCH)

1 Kontrola (bez fungicidu) –

2 Opera® Top 1,5 l/ha T2–T3 (39–43)

3 Adexar® Plus 1,5 l/ha T2–T3 (39–43)

4 Opera® Top 1,5 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (35–37) / T3–T4 (59–65)

5 Adexar® Plus 1,25 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (35–37) / T3–T4 (59–65)

6 Capalo® 1,4 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (35–37) / T3–T4 (59–65)

7
Capalo® 1,2 l/ha / Adexar® Plus 1,25 l/ha / 
Osiris® 1,75 l/ha

T1–T2 (33–34) / T2–T3 (39–43) /  
T3–T4 (59–65)

Tab. 2: Výnosy pšenice ozimé podle jednotlivých fungicidních variant

Fungicidní varianta
Výnos

t/ha %

1 Kontrola (bez fungicidu) 6,61 100

2 Opera® Top 1,5 l/ha 8,83 134

3 Adexar® Plus 1,5 l/ha 9,19 139

4 Opera® Top 1,5 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 9,83 149

5 Adexar® Plus 1,25 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 9,94 150

6 Capalo® 1,4 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 9,17 139

7 Capalo® 1,2 l/ha / Adexar® Plus 1,25 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 10,17 154
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Tyto faktory měly zásadní vliv na počáteční 
vývoj po zimě. 

Bohužel následující průběh počasí již ne-
byl tak příznivý. Teploty se sice přiblížily 
k dlouhodobému normálu, avšak srážky 
byly v silném deficitu, a to zejména mezi 
10. 4. a 25. 5. 2016, kdy spadlo minimum 
srážek. Ke zlepšení kondice porostů došlo 
až na počátku 3. dekády května. Po sráž-
kách (45 mm) začal intenzivní růst a rych-
lý postup vývojových fází. Bohužel srážky 
přicházely v intenzivních deštích se silnými 
poryvy větru, které zapříčinily postupné po-
lehnutí pšenic - nejprve polehly varianty ne-
ošetřené regulátorem Medax® Top. Dopad 
termínu a intenzity polehnutí na výnosy je 
zřetelně vidět v grafu 2. 

Průběh počasí zapříčinil průměrný výskyt 
chorob (padlí a rzí) na neošetřených kon-
trolách, s výjimkou braničnatek, které sil-
ně napadly zejména citlivé odrůdy pšenic 
v poslední dekádě června a v červenci.

S přihlédnutím k průběhu počasí byly po-
rosty pšenice začátkem dubna ošetřeny 
přípravkem Cycocel® 750 SL (0,5 l/ha pro 
vyrovnání odnoží). Proti polehnutí a vzhle-
dem k vývoji vegetace byla provedena dě-
lená aplikace přípravku Medax® Top v dáv-
ce 0,6 l/ha (15. dubna) a v dávce 0,3 l/ha 
ve druhé dekádě května. 

Pokusy byly sklizeny maloparcelkovým 
kombajnem 26. 7. 2016 před příchodem 
deštivého počasí na konci července. 

Výnosové výsledky pšenice ozimá  
- fungicidní blok
Výnosové výsledky jsou prezentovány jako 
průměr všech odrůd v jednotlivých fungi-
cidních variantách.

Navýšení výnosů u fungicidního bloku bylo 
od 34 % do 54 % - dle varianty ošetření 
oproti fungicidní kontrole, která dosáhla 
průměrného výnosu 6,61 t/ha. 

Systémy ošetření 
Systém jednoho ošetření měl průměrný 
výnos 9,01 t/ha (průměrně navýšil výnos 
o 36 %, resp. 2,4 t/ha proti neošetřené kon-
trole), systém dvou ošetření dosáhl průměr-
ného výnosu 9,65 t/ha (průměrně navýšil 
výnos o 46 %, resp. 3,04 t/ha proti neoše-
třené kontrole) a systém tří ošetření dosáhl 
průměrného výnosu 10,17 t/ha (navýšil vý-
nos 54 %, resp. 3,56 t/ha proti neošetřené 
kontrole). 

Systém jednoho ošetření byl aplikován těs-
ně před příchodem dešťů ve 3. dekádě 

Graf 1: Srovnání výnosů dle systému fungicidního ošetření
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května, a tak byl maximálně využit poten-
ciál těchto ošetření. U systému dvou, resp. 
tří ošetření byly aplikace T1 a T2 provedeny 
před nástupem chorob a proto nebyl plně 
využit jejich možný přínos pro výnos - viz 
graf 1.

V systému jednoho ošetření bylo dosaženo 
nejvyššího výnosu 9,19 t/ha po aplikaci pří-
pravku Adexar® Plus v dávce 1,5 l/ha. Tím-
to ošetřením se zvýšil výnos o 39 % oproti 
neošetřené kontrole. 

V systému dvojího ošetření bylo dosaženo 
nejvyššího výnosu 9,94 t/ha po aplikaci 
sledu Adexar® Plus 1,25 l/ha a následně 
Osiris® 1,75 l/ha. Tímto sledem ošetření 
se zvýšil výnos o 50 % oproti neošetřené 
kontrole. 

V systému trojího ošetření byl dosažen vý-
nos 10,17 t/ha po aplikaci sledu Capalo® 
1,2 l/ha / Adexar® Plus 1,25 l/ha / Osiris® 
1,75 l/ha. Tímto ošetřením se zvýšil výnos 
o 54 % oproti neošetřené kontrole. 

Podrobné výnosové výsledky jsou uvedeny 
v tab. 2. Z uvedených výsledků je zřejmé, 
že každá aplikace měla svůj význam a ná-
sledně se projevila v tvorbě výnosu.

V loňské sezóně, kdy byly porosty vystave-
ny extrémním povětrnostním podmínkám, 
se plně projevil význam morforegulace 
porostů. Pokusné porosty byly ošetřeny 
přípravkem Medax® Top. U dvou variant 
jsem nechal neošetřenou část dané fungi-
cidní varianty a toto se projevilo nejen jejich 
polehnutím, ale také následně ztrátami při 
sklizni. V případě vynechání aplikace Me-
daxu Top došlo k velmi významným ztrá-
tám na výnose, zejména u intenzivnějšího 
modelu ošetření, který polehl již v době 
nalévání zrna. Časně polehlý porost nešel 
řádně sklidit ani s použitím zvedáků na žací 
liště. Výnos sledu Adexar® Plus 1,25 l/ha 
a následně Osiris® 1,75 l/ha - ošetřeno 
Medax® Top (Medax Top 0,6 l/ha + Tur-
bo 0,6 kg/ha - BBCH 30–31 a následně  
Medax® Top 0,3 l/ha + Turbo 0,3 kg/ha  
- BBCH 37–39) byl 9,94 t/ha. V případě 
vynechání aplikace Medaxu Top byl výnos 
6,78 t/ha = snížení výnosu je 31,8 %. Při 
srovnání výnosů u systému jednoho ošetře-
ní přípravkem Adexar® Plus 1,5 l/ha byl prů-
měrný výnos snížen o 27,2 % - viz graf 2.

Za extrémních povětrnostních podmínek 
se projevila mimořádně pozitivní výno-
sová reakce na regulaci růstu pšenice; 
aplikací Medaxu Top se zabránilo ztrátám 
na výnosech v průměru o 29,5 %.

Z výsledků jasně vyplývá, že s rostoucím 
požadavkem na intenzitu pěstování a výši 
výnosu roste také význam morforegulace. 

Výnosové výsledky pšenice ozimá  
- odrůdový blok
O výjimečnosti fungicidu BASF Adexar® 
Plus nás přesvědčily výnosové výsledky 
v bloku 11 odrůd pšenice ozimé.

Průměrný výnos na fungicidně neošetřené 
kontrole byl 8,14 t/ha, po ošetření sledem 
Adexar® Plus 1,25 (T2: BBCH 35–37) 
a následně Osiris® 1,75 l/ha (T3–T4: BBCH 
59–65) vzrostl průměrný výnos na 9,88  
t/ha. To znamená průměrné zvýšení výno-

su o 21 %, resp. 1,74 t/ha oproti neošetřené 
kontrole - viz graf 3.

Nižší výnosová reakce (oproti technolo-
gickému bloku) je způsobena výběrem 
odrůd. Do technologického bloku jsou vy-
bírány náchylnější odrůdy (průměrný výnos 
na neošetřené kontrole 6,61 t/ha), zatímco 
do odrůdového bloku zařazují osivářské 
firmy odolnější odrůdy (průměrný výnos 
na kontrole 8,14 t/ha). Právě proto, že do to-
hoto bloku byly zařazeny odolnější odrůdy, 
považuji průměrný přírůstek výnosu 21 % 
za velmi významný.

Graf 2: Vliv regulátoru růstu Medax® Top na výnos

Graf 3: Výnos - pšenice ozimá - odrůdový blok
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Ječmen jarní
Založení pokusů  
a charakteristika sezóny
V loňském roce byly demonstrační pokusy 
s jarním ječmenem založeny v bloku fungi-
cidních demonstračních pokusů. Do poku-
sů bylo zařazeno 10 odrůd (Bojos, Laudis 
550, Malz, Sunshine, Kangoo, Pioneer, 
KWS Irina, Xanadu, Sebastian, Francin) - 
1 kontrola bez fungicidu + 7 fungicidních 
variant (viz tab. 3), předplodina - kukuřice 
setá.

Pokusy jsem zasel za optimálních podmí-
nek (21. 3. 2016), po rovnoměrném vzejití 
porostů nastala sušší perioda. Mezi 10. 4. 
a 25. 5. 2016 spadlo minimum srážek. 
Do příchodu srážek na počátku 3. dekády 
května byly porosty brzděny v růstu su-
chem. Po těchto srážkách (45 mm) začal 
intenzivní růst a rychlý vývoj růstových fází.

První aplikace morforegulátoru Medax® 
Max proběhla 18. 5. (BBCH 31–32) a druhá 
27. 5. (BBCH 37–43). 

Bohužel srážky přicházely v intenzivních 
deštích se silnými poryvy větru, které zapří-
činily postupné polehnutí jarního ječmene 
- nejprve polehly varianty neošetřené Me-
daxem Max - viz foto 1 (6. 6. 2016).

Výskyt chorob: nižší výskyt hnědé skvrni-
tosti a rhynchosporiové skvrnitosti, na ně-
kterých odrůdách vyšší výskyt padlí.

Teplé a sušší počasí na začátku července 
umožnilo sklidit pokusy 23. 7. 2016, kdy 
již všechny odrůdy měly vlhkost zrna pod 
14 %. 

Výnosové výsledky jarního ječmene 
Výnosové výsledky jsou prezentovány jako 
průměr všech odrůd v jednotlivých fungi-
cidních variantách.

Zvýšení výnosů u technologického bloku 
bylo od 25 % do 49 % dle varianty ošetře-
ní oproti fungicidní kontrole, která dosáhla 
průměrného výnosu 6,10 t/ha. 

Systémy ošetření 
Systém jednoho ošetření měl průměrný 
výnos 8,15 t/ha (průměrně navýšil výnos 
o 34 %, resp. 2,05 t/ha proti neošetřené 
kontrole), systém dvou ošetření dosáhl 
průměrného výnosu 8,66 t/ha (průměrně 
navýšil výnos o 42 %, resp. 2,56 t/ha proti 
neošetřené kontrole) a systém tří ošetření 
dosáhl průměrného výnosu 9,07 t/ha (navý-
šil výnos o 49 %, resp. 2,97 t/ha proti neo-

šetřené kontrole). Systém jednoho ošetření 
byl aplikován těsně před příchodem dešťů 
v 3. dekádě května a tak byl maximálně vy-
užit potenciál těchto ošetření (viz graf 4).

V systému jednoho ošetření bylo dosaže-
no nejvyššího výnosu 8,70 t/ha po aplikaci 

Adexar® Plus 1,25 l/ha. Tímto ošetřením 
se zvýšil výnos o 43 % oproti neošetřené 
kontrole. 

V systému dvojího ošetření bylo dosaženo 
nejvyššího výnosu 8,93 t/ha po aplikaci 
sledu Adexar® Plus 1,25 l/ha a následně  

Tab. 3: Přehled variant v demonstračních pokusech s jarním ječmenem

Fungicidní varianta Aplikace (BBCH)

1 Kontrola (bez fungicidu) –

2 Opera® Top 1,5 l/ha T2 (32-33)

3 Adexar® Plus 1,25 l/ha T2 (32-33)

4 Capalo® 1,4 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (31-32) / T4 (55-61)

5 Opera® Top 1,5 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (31-32) / T4 (55-61)

6 Adexar® Plus 1,25 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (31-32) / T4 (55-61)

7 Priaxor® 0,75 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha T2 (31-32) / T4 (55-61)

8
Capalo® 1,2 l/ha / Adexar® Plus 1,0 l/ha /  
Osiris® 1,75 l/ha

T1 (28-29) / T3 (37-43) /  
T4 (55-61)

Tab. 4: Výnosy jarního ječmene podle jednotlivých fungicidních variant

Fungicidní varianta
Výnos

t/ha %

1 Kontrola (bez fungicidu) 6,10 100

2 Opera® Top 1,5 l/ha 7,61 125

3 Adexar® Plus 1,25 l/ha 8,70 143

4 Capalo® 1,4 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 8,32 136

5 Opera® Top 1,5 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 8,52 140

6 Adexar® Plus 1,25 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 8,93 146

7 Priaxor® 0,75 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 8,86 145

8 Capalo® 1,2 l/ha / Adexar® Plus 1,0 l/ha / Osiris® 1,75 l/ha 9,07 149

Graf 4: Srovnání výnosů dle systému fungicidního ošetření
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Řepka ozimá
Založení pokusů  
a charakteristika sezóny
V minulé sezóně bylo do demonstračních 
pokusů s řepkou ozimou zařazeno 7 hyb-
ridních odrůd – 4 konvenční hybridy (Astro-
nom, DK Exception, DK Exssence, Inspira-
tion) a 3 Clearfield® hybridy (DK Impression 
CL, Veritas CL a PT 228 CL). Předplodinou 
řepky ozimé byl ječmen jarní. 

Odrůdy řepky ozimé byly zasety 26. 8. 
2015 (výsevek 45 semen/m2). Porosty vze-
šly rychle (3. 9. 2015) a vyrovnaně. Násled-
ný vývoj rostlin byl zbrzděn sušším průbě-
hem počasí. Ani v průběhu zimy, kdy byly 
nadprůměrné teploty, řepka nedorostla 
do obvyklé délky, a proto byl porost na jaře 
zřetelně nižší oproti normálu. Díky nižšímu 
vzrůstu, který byl patrný až do sklizně, ne-
došlo téměř k žádnému polehnutí porostů. 

Vzhledem k průběhu počasí byl v poku-
sech na neošetřených kontrolách nižší až 
střední výskyt fomy, průměrný výskyt ver-
ticilia a střední až vyšší výskyt hlízenky 
(intenzita napadení se u hybridních odrůd 

Osiris® 1,75 l/ha. Tímto sledem ošetření 
se zvýšil výnos o 46 % oproti neošetřené 
kontrole. 

V systému trojího ošetření byl dosažen vý-
nos 9,07 t/ha po aplikaci sledu Capalo®  
1,2 l/ha / Adexar® Plus 1,0 l/ha / Osiris® 
1,75 l/ha. Tímto ošetřením se zvýšil výnos 
o 49 % oproti neošetřené kontrole. 

Tyto výnosové výsledky opět potvrdily výji-
mečnost přípravku Adexar® Plus.

Na polních dnech v Rokytnici vám byl před-
staven nově registrovaný fungicid Priaxor®, 
který byl aplikován ve sledu dvou ošetření: 
Priaxor® a následně Osiris® (viz tab. 3). 
Velmi zajímavé výnosové výsledky může-
te srovnat s ostatními variantami v tab. 4. 
V letošním roce bude přípravek Priaxor® 
nabídnut k vyzkoušení zákazníkům, kteří 
nakoupí přípravek Adexar® Plus (podrob-
nější informace vám sdělí obchodní zástup-
ci BASF).

Podrobné výnosové výsledky uvádí tab. 4. 
Z uvedených výsledků je zřejmé, že každá 
aplikace měla svůj význam a následně se 
projevila při tvorbě výnosu.

V loňské sezóně, kdy byly porosty vystave-
ny extrémním povětrnostním podmínkám, 

se plně projevil význam morforegulace 
porostů. Pokusné porosty byly ošetřeny no-
vým morforegulačním přípravkem Medax® 
Max. U dvou variant jsem nechal neošet-
řenou část dané fungicidní varianty a toto 
se projevilo nejen polehnutím neošetře-
ných porostů, ale také následně ztrátami 
při sklizni. V případě vynechání aplikace 
Medaxu Max došlo k významným ztrátám 
na výnose. Časně polehlý porost nešel řád-
ně sklidit ani s použitím zvedáků na žací 
liště. Došlo k průměrnému snížení výnosu 

o 16,2 % (1,39 t/ha). Pro podrobnější infor-
mace o snížení výnosu viz graf 5. Polehnutí 
mělo také vliv na kvalitu sklizeného zrna. 

Z výsledků jasně vyplývá, že s rostou-
cími požadavky na intenzitu pěstování, 
výši výnosu a kvalitu produkce je ne-
zbytné aplikovat špičkové přípravky. 
Přípravky firmy BASF Adexar® Plus, Osi-
ris®, Medax® Max a další vám pomohou 
dosáhnout těchto cílů. 

Graf 5: Vliv regulátoru růstu Medax® Max na výnos
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Tab. 5: Přehled variant v demonstračních pokusech s řepkou ozimou

Fungicidní varianta

1 Kontrola (bez fungicidu)

2 Caryx® 0,7 l/ha (podzim) / – / Pictor® 0,5 l/ha (plný květ)

3 / – / Caryx® 1,0 l/ha (časné jaro – 20 cm) / Pictor® 0,5 l/ha (plný květ)

4 Caryx® 0,7 l/ha (podzim) / Caryx® 1,0 l/ha (časné jaro - 20 cm) / Pictor® 0,5 l/ha (plný květ)

5 Caryx® 0,7 l/ha (podzim) / Efilor® 0,7 l/ha (časné jaro - 20 cm) / Pictor® 0,4 l/ha (plný květ)

6 Caryx® 0,7 l/ha (podzim) / Efilor® 07 l/ha (pozdní jaro - 40 cm) / Pictor® 0,4 l/ha (plný květ)

Tab. 6: Výnosy řepky ozimé podle jednotlivých fungicidních variant

Fungicidní varianta
Výnos

t/ha %

1 Kontrola (bez fungicidu) 4,49 100

2 Caryx® 0,7 l/ha (PO) / – / Pictor® 0,5 l/ha (K) 5,19 116

3 / – / Caryx® 1,0 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,5 l/ha (K) 5,48 122

4 Caryx® 0,7 l/ha (PO) / Caryx® 1,0 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,5 l/ha (K) 5,63 125

5 Caryx® 0,7 l/ha (PO) / Efilor® 0,7 l/ha (ČJ) / Pictor® 0,4 l/ha (K) 5,64 126

6 Caryx® 0,7 l/ha (PO) / Efilor® 0,7 l/ha (PJ) / Pictor® 0,4 l/ha (K) 5,70 127
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lišila). Napadení neošetřených kontrol hlí-
zenkou bylo zřetelně viditelné na polních 
dnech dne 14. 6. 2016.

Teplé počasí v červenci urychlilo dozrávání 
semen v šešulích a umožnilo sklizeň malo-
parcelkovým kombajnem již 21. 7. 2016. 

Všechny fungicidní varianty byly na podzim 
ošetřeny přípravkem Caryx®, který zajišťuje 
optimální přezimování. Na jaře byly vybrané 
varianty ošetřeny fungicidy s morforegulač-
ním účinkem - přípravkem Caryx® (20 cm 
rostliny) nebo přípravkem Efilor®, který 
byl u jedné varianty aplikován ve 20 cm 
a u druhé varianty při výšce porostu 40 cm. 

V plném květu byly pokusy ošetřeny fungi-
cidem Pictor® v dávkách 0,4 resp. 0,5 l/ha, 
který zajistil ochranu před hlízenkou. Pře-
hled fungicidních variant uvádí tab. 5.

Pokusný pozemek byl plošně herbicidně 
a insekticidně ošetřen dle metodiky, která 
vám byla představena na polních dnech 
v Rokytnici.

Výnosové výsledky řepka ozimá 
Fungicidní ochrana byla prováděna v ná-
sledujících termínech: podzim, jaro (časné 
a pozdní) a plný květ. Jednotlivé fungicidní 
modely vznikly kombinací těchto termínů. 

V průměru bylo celkově u porostu řepky 
ozimé dosaženo na neošetřené kontrole 
vysoké výnosové úrovně, a to 4,49 t/ha. 

V systému dvou ošetření byly použity 2 fun-
gicidní modely. U nich můžeme porovnat 
přínos podzimní nebo jarní aplikace pří-
pravku Caryx®. Vzhledem k mírnému prů-
běhu zimy se dalo předpokládat, že větší 
význam pro tvorbu výnosu bude mít jarní 
aplikace Caryxu. Tento předpoklad se po-
tvrdil i ve výnosech. U podzimní aplikace byl 
průměrný přírůstek výnosu 16 % (5,19 /ha), 
zatímco po jarní aplikaci byl přírůstek 22 % 
(5,48 t/ha). Vyššího výnosu bylo pravděpo-
dobně dosaženo díky vyrovnání postran-
ních větví. Obě tyto varianty byly v době 
květu ošetřeny přípravkem Pictor®.

V systému trojího ošetření byly porovnávány 
3 varianty. Všechny varianty byly na pod-
zim ošetřeny Caryxem v dávce 0,7 l/ha – 
vzhledem k nižšímu vzrůstu rostlin. Rozdíly 
byly u jarního ošetření. U první varianty byl 
aplikován Caryx® při výšce porostu 20 cm 
a následně byl porost ošetřen v době kve-
tení Pictorem v dávce 0,5 l/ha (průměrný 
výnos + 25 %, 5,63 t/ha). U zbylých dvou 
variant můžeme porovnat průměrný výnos 

po aplikaci Efiloru ve dvou termínech apli-
kace - časné jaro (průměrný výnos + 26 %, 
5,64 t/ha) versus pozdní jaro (průměrný 
výnos + 27 %, 5,70 t/ha). Tyto varianty byly 
následně ošetřeny Pictorem v redukované 
dávce 0,4 l/ha v plném květu. Přehled vý-
nosů jednotlivých variant je uveden v tab. 6. 

V systému trojího ošetření byl představen 
Boscalidový ochranný štít, s kterým jste byli 
podrobně seznámeni na loňských zimních 
konferencích BASF. Fungicid s morforegu-
lačními účinky Efilor® byl v dávce 0,7 l/ha 
aplikován 24 dní (časné jaro), resp. 17 dní 
(pozdní jaro) před aplikací Pictoru 0,4 l/ha. 
Průměrné výnosy obou variant byly napros-
to srovnatelné a dokonce mírně převýšily 
variantu č. 5, která byla ošetřena Caryxem 
a následně plnou dávkou Pictoru. Úspěš-
nost redukované dávky Pictoru po přede-
šlé aplikaci přípravku Efilor® se v demon-
stračních pokusech potvrdila stejně jako 

v předloňských výsledcích ze stacio náru 
v Rokytnici. 

Z víceletých výsledků jasně vyplývá, že 
pro co nejefektivnější pěstování řepky 
je nejvhodnější systém trojího ošetření. 
Provedení kvalitní morforegulace a fun-
gicidní ochrany na podzim i na jaře. To 
vám zajistí aplikace přípravků Caryx®, 
respektive Efilor® a následné ošetření 
porostů fungicidním přípravkem Pictor® 
do květu.

Efektivnost tohoto ošetření potvrdily 
také výsledky ze stacionáru v Rokytnici 
z předešlých let.

Závěrem bych vám rád popřál úspěšnou 
sezónu 2017 a věřím, že špičkové přípravky 
firmy BASF vám umožní dosáhnout poža-
dovaných cílů.

Polní dny BASF 2016

Graf 6.: Srovnání průměrů výnosů systému dvou a tří ošetření (průměr 7 hybridů)

Graf 7: Srovnání výkonnosti konvenčních hybridů (průměr 4 hybridů)  
a Clearfield® hybridů (průměr 3 hybridů), výnos t/ha
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Hodnocení účinnosti 
fungicidních látek  
podle AHDB
AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board) je britská nezávislá 
poradenská společnost, která hodnotí a doporučuje technologie pro zemědělství. 
Součástí jejího poradenství je i každoroční vydávání odborných publikací, kde hodnotí 
účinnost fungicidních látek v obilninách. Poslední dostupné publikace jsou z roku 2016.

Ing. Aleš Raus, Ph.D., BASF

Fungicidy
Obilniny

Stupeň účinnosti
5 = Nejvyšší
1 = Nejnižší
- = nedostatek dat, 
přesto může být  
účinek na patogen, 
čtěte etiketu

1  Fuzariózy způsobené 
Fusarium culmorum nebo 
Fusarium graminearum

2  Různé přípravky mohou 
obsahovat různé 
poměry účinných látek 
a formulace, což může 
ovlivnit úroveň ochrany 
a kontroly chorob.

3  Hlavní přípravky 
mohou mít signifikantní 
rozdíly v protektivních 
a eradikativních 
vlastnostech. Toto 
hodnocení je pro 
protektivní účinnost.

4  Vysoké riziko vzniku 
rezistence. Vždy 
používejte SDHI 
přípravky v kombinaci 
s minimálně 1 fungicidem 
z jiné chemické skupiny.

Účinnost fungicidních látek proti hlavním chorobám pšenice

1 Ear blight caused by Fusarium culmorum or Fusarium graminearum. Performance against Microdochium species may differ.
2 Different products may contain different loadings and formulations which may impact on the level of control. See 'Active ingredients for wheat

disease control' tables for products tested in the AHDB Cereals & Oilseeds fungicide performance trials. 
3 Key products may have significant differences between performance in protectant and eradication situations. This score is for the protectant

situation.
4 Significant resistance risk. Always use SDHI fungicides in mixture with at least one fungicide from an alternative mode of action group which

has efficacy against the target pathogen(s).

Účinnost na choroby

Choroby
pat stébel

Padlí travní
Braničnatka

pšeničná
Rez plevová Rez pšeničná Fuzária1

Chemická 
skupina Účinná látka

Amidoxine cyflufenamid
Anilinopyrimidine cyprodinil
Benzophenone metrafenone
Chloronitrile chlorothalonil 3

Dithiocarbamate mancozeb3

Imidazole prochloraz (poraz)

MBC carbendazim
thiophanate-methyl

Morpholine
fenpropidin
fenpropimorph

Phthalimides folpet3

Quinazolinone proquinazid
Quinolene quinoxyfen

SDHIs
penthiopyrad4

fluxapyroxad4

boscalid + epoxiconazole
isopyrazam + epoxiconazole

SDHIs + ostatní fluxapyroxad + epoxiconazole
bixafen + prothioconazole
penthiopyrad + chlorothalonil

Spiroketalamine spiroxamine
azoxystrobin

Strobilurin (QoI)
picoxystrobin
pyraclostrobin
trifloxystrobin
dimoxystrobin + epoxiconazoleKombinace

strobilurinů fluoxastrobin + prothioconazole
cyproconazole
difenoconazole
epoxiconazole
fluquinconazole 

Triazole3 flutriafol
metconazole 
propiconazole 
prothioconazole 
tebuconazole

- 4 - - - -
4 2 - - - -
3 4 1 - - -
- 1 4 - - -
- 1 3 1 1 -
3 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1 2
- - - - - 2
- 3 1 2 2 -
- 2 1 2 3 -
- - 2 1 1 -
- 4 - - - -
- 2 - - - -
- - 4 3 3 -
- - 4 3 3 -
4 2 3 4 4 -
2 2 4 5 5 -
4 2 5 5 5 2
4 3 5 4 5 3
- - 4 3 3 -
- 2 - 2 2 -
- 1 1 3 4 -
1 1 1 4 3 -
1 1 1 4 5 -
- 1 1 2 2 -
- - 2 4 4 3
4 2 3 4 5 3
1 2 1 4 3 -
- 1 2 1 3 -
2 2 3 5 4 2
- 2 2 3 3 -
- 1 1 2 2 -
- 2 2 3 3 3
1 1 1 2 2 -
4 3 3 4 2 3
- 2 1 4 4 3

Účinnost na choroby

Anilinopyrimidine cyprodinil 2 - - 2 1 2

cyproconazole - 1 3 - - -

epoxiconazole 2 1 3 2 2 2

metconazole 1 - 3 1 1 -
Azole

propiconazole - - 2 - - -

prothioconazole 3 3 2 3 3 4

tebuconazole 1 - - 2 1 -

Chloronitrile chlorothalonil 2 - - - 3 4

Imidazole prochloraz - - - 1 - -

Morpholine
fenpropidin 1 1 1 1 - -

fenpropimorph 1 2 1 1 - -

Phthalimides folpet 1 1 - - 1 -

isopyrazam 3 2 3 3 3 -
SDHIs2 penthiopyrad 3 1 3 3 3 -

fluxapyroxad 4 1 3 4 - -

bixafen + 
prothioconazole 4 3 4 4 4 -

boscalid + 

SDHI mixtures1

epoxiconazole 3 1 3 3 3 4

fluxapyroxad + 
epoxiconazole 4 2 4 4 3 -

isopyrazam + cyprodinil 3 2 4 4 3 4

penthiopyrad + 
chlorothalonil 3 1 3 3 4 -

Spiroketalamine spiroxamine 2 2 2 1 - -

azoxystrobin 1 - 3 1 - 2

Strobilurin
picoxystrobin 2 - 3 1 - -

pyraclostrobin 2 - 4 2 - 3

trifloxystrobin 2 - 3 - - -

Strobilurin + fluoxastrobin +  
azole 1 prothioconazole 4 2 3 3 3 4

Rhynchosporium Padlí Rez ječná Hnědá skvrn. Ramulária3 Nespec.
skvrny4

Chemická 
skupina Účinná látka
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Fungicidy

Stupeň účinnosti
4 = Nejvyšší
1 = Nejnižší
- = nedostatek dat, 
přesto může být  
účinek na patogen,  
čtěte etiketu

1  Různé přípravky mohou 
obsahovat různé 
poměry účinných látek 
a formulace, což může 
ovlivnit úroveň ochrany 
a kontroly chorob.

2  Vysoké riziko vzniku 
rezistence. Vždy 
používejte SDHI 
přípravky v kombinaci 
s minimálně 
jedním fungicidem 
z jiné chemické skupiny.

3  Účinné látky mají 
na ramulárii pouze 
protektivní účinek.

4  Nespecifické skvrnitosti 
bez propojení na 
houbového patogena, 
které ale mohou být 
redukovány fungicidním 
ošetřením.

Na základě tohoto hodnocení jsme určili účinnost fungicidů, které 
letos nabízí BASF v České republice. Jediný výrazný rozdíl v hod-
nocení mezi Velkou Británií a Českou republikou je otázka výskytu 
rezistentních kmenů braničnatek a hnědých skvrnitostí ke strobilu-
rinům, který je ve Velké Británii výrazně vyšší a jehož důsledkem je 
nižší účinnost daných fungicidů. V systému hodnocení fungicidů 
v pšenici se používá stupnice 1–5, kdy nejslabší účinek je hodno-
cen 1 a specialista je 5. 

Účinnost fungicidů BASF proti houbovým chorobám 
v pšenici podle AHBD

Fungicid
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Tocata® Super 3 2 3 5 4 2

Capalo® 3 4 3 5 4 2

Tango® Super 2 2 3 5 4 2

Opera® Top 2 2 3 5 5 2

Adexar® Plus 4 2 5 5 5 2

Osiris® 2 2 3 5 4 3

V systému hodnocení fungicidů v ječmeni se používá stupnice 
1–4, kdy nejslabší účinek je hodnocen 1 a specialista je 4. 

Účinnost fungicidů BASF proti houbovým chorobám  
v ječmeni podle AHDB
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Tocata® Super 2 1 3 2 2 2

Capalo® 2 3 3 2 2 2

Tango® Super 2 2 3 2 2 2

Opera® Top 2 1 4 2 2 3

Adexar® Plus 4 2 4 4 3 3

Osiris® 2 1 3 2 2 2

 
Závěrem lze konstatovat, že BASF nabízí českým zemědělcům 
řešení ochrany proti všem houbovým chorobám obilnin na úrovni 
nejvyšších standardů. Jenom je nutné z účinných látek metrafeno-
ne, prochloraz, fenpropimorph, fluxapyroxad, pyraclostrobin, epo-
xiconaloze a metconazole vybrat vhodný produkt, který splňuje 
vaše požadavky z hlediska ochrany rostlin a intenzity pěstování. 

Účinnost na choroby

Anilinopyrimidine cyprodinil 2 - - 2 1 2

cyproconazole - 1 3 - - -

epoxiconazole 2 1 3 2 2 2

metconazole 1 - 3 1 1 -
Azole

propiconazole - - 2 - - -

prothioconazole 3 3 2 3 3 4

tebuconazole 1 - - 2 1 -

Chloronitrile chlorothalonil 2 - - - 3 4

Imidazole prochloraz - - - 1 - -

Morpholine
fenpropidin 1 1 1 1 - -

fenpropimorph 1 2 1 1 - -

Phthalimides folpet 1 1 - - 1 -

isopyrazam 3 2 3 3 3 -
SDHIs2 penthiopyrad 3 1 3 3 3 -

fluxapyroxad 4 1 3 4 - -

bixafen + 
prothioconazole 4 3 4 4 4 -

boscalid + 

SDHI mixtures1

epoxiconazole 3 1 3 3 3 4

fluxapyroxad + 
epoxiconazole 4 2 4 4 3 -

isopyrazam + cyprodinil 3 2 4 4 3 4

penthiopyrad + 
chlorothalonil 3 1 3 3 4 -

Spiroketalamine spiroxamine 2 2 2 1 - -

azoxystrobin 1 - 3 1 - 2

Strobilurin
picoxystrobin 2 - 3 1 - -

pyraclostrobin 2 - 4 2 - 3

trifloxystrobin 2 - 3 - - -

Strobilurin + fluoxastrobin +  
azole 1 prothioconazole 4 2 3 3 3 4

Rhynchosporium Padlí Rez ječná Hnědá skvrn. Ramulária3 Nespec.
skvrny4

Chemická 
skupina Účinná látka

Účinnost fungicidních látek proti hlavním chorobám ječmene
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Jde o kombinaci na trhu dobře známých 
a léty ověřených účinných látek epoxicona-
zole a prochloraz s protektivním, kurativním 
a eradikativním účinkem proti většině hou-
bových chorob v pšenici a ječmeni. Čím je 
tedy přípravek výjimečný?

Fungicid Tocata® Super je výjimečný svou 
inovativní DC formulací (dispergovatel-
ný koncentrát). Zcela nový typ formulace 
umožňuje snížení obsahu účinných látek při 
zachování vysoké účinnosti a navíc zajistí:

 � lepší ulpění a rozprostření účinných látek 
na povrchu rostliny
 �  vyšší odolnost vůči smytí deštěm
 �  vyšší příjem a distribuci epoxiconazolu 
a tím lepší kurativní účinnost

A právě lepší pokryvnost a penetrace 
účinné látky je klíčem k úspěchu při fun-
gicidní ochraně, což potvrzují i výsledky 
skleníkových pokusů. Příjem účinných látek 
v přípravku Tocata® Super je o 36 % vyšší 
než v případě generického epoxiconazolu.

Fungicid Tocata® Super byl testován v roce 
2016 na několika nezávislých výzkumných 
stanicích napříč Českou republikou (Kluky, 
Kujavy, Hněvčeves, Ivanovice na Hané, 
Kroměříž). Braničnatka pšeničná je jednou 
z nejčastějších a nejškodlivějších chorob 
pšenice. Na lokalitě Kluky jsme vyhodno-
covali pokus nejen kvalitativně, ale i za po-
moci dronu, který nasnímal jednotlivé vari-
anty infračervenou kamerou. Rozdíly mezi 
neošetřenou variantou a variantou s fun-
gicidem Tocata® Super jsou markantní. 

Fungicidy
Obilniny

Tocata® Super - houby 
patří do lesa, ne na pole
Každý pěstitel se setkává s výskytem houbových chorob. Jsou ročníky, kdy je tlak silný, 
hlavně při optimálních podmínkách pro rozvoj patogena, jako jsou teplo, vlhko a časté 
srážky, ale na druhé straně jsou ročníky, kdy je tlak menší až téměř žádný. Dovedete si 
představit, že by se na vašem poli nevyskytovaly žádné houbové choroby? Pokud ano, 
právě pro vás představujeme fungicidní novinku sezóny 2017 - Tocata® Super. 

Ing. Matúš Czakó, BASF, foto archiv BASF

Graf 1: Výsledky pokusů, ozimá pšenice, ČR 2016. Hodnocení napadení braničnatkou 
pšeničnou a výnos, n=1 (ZS Kluky), odrůda Nordika, termín aplikace BBCH 37–39 
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Dávka 2 l/ha navýšila výnos o 2,1 t oproti 
neošetřené kontrole. Snížená dávka vyka-
zovala velmi dobré výsledky s účinností 
i při silném napadení braničnatkami, což se 
také projevilo zvýšením výnosu oproti kon-
trole a konkurenčním přípravkům (graf 1).

Doporučení k aplikaci:
Proti stéblolamu se doporučuje aplikace 
Tocata® Super ve fázi BBCH 30–32 v dáv-
ce 2 l/ha, nejpozději při prvních příznacích 
choroby. V systému jednoho ošetření je do-
poručená dávka rovněž 2 l/ha. V systému 
dvou ošetření je doporučená snížená dáv-
ka 1,75 l/ha ve fázi BBCH 30–37 (začátek 
sloupkování až objevení se praporcového 
listu) a následně je nutné druhé ošetře-
ní fungicidem v období do 25 dní (Osiris® 
1,5–1,75 l/ha). 

Přípravek má výbornou tank-mix kompati-
bilitu s herbicidy (Ataman®, Biathlon® 4D), 
regulátory růstu (Cycocel® 750 SL, Medax® 
Max), s listovými hnojivy a s DAM 390 – ale 
max. 50 l v 300 l vody.

Hlavní přednosti přípravku  
Tocata® Super:

 �  Jistota skvělé účinnosti díky zcela nové 
kombinaci učinných látek
 �  Výborná přilnavost, pokryvnost a pene-
trace účinných látek díky DC formulaci
 �  Univerzální přípravek s účinností v T1–T3
 �  Kurativní a protektivní působení na bra-
ničnatky, rzi a skvrnitosti
 �  Dobrý účinek na stéblolam

Fungicidy

Tocata® Super (2 l/ha, aplikace 18. 5.) + Osiris® (1,5 l/ha, aplikace 8. 6.), bez komentáře
Zdroj foto: Polní den ZS Kluky 22. 6. 2016

Kontrola - silný výskyt braničnatek, fuzárií, padlí

B
ra

ni
čn

at

ka
 pšeničná

H
ně

dá
 s

kv
rnito

st

R
yn

ch
os

porio
vá skvrnitost

St
éb

lolam R
ez

 p
le

vo
vá

D
TR

 (h
elm

intosporiová skvrnitost)

R
ez

 p

še
ničná

Foto chorob: Miroslav Demo, 
Zdeněk Krédl, BASF
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Regulátory růstu
Obilniny

Medax® Max  
maximálně flexibilní 
morforegulátor obilnin
Společnost BASF uvádí každoročně na trh v České republice několik novinek 
ve svém pesticidním programu. V letošním roce je velkou novinkou zavedení 
přípravku Medax® Max - morforegulátoru pro ošetření obilnin. Tento nový 
přípravek nahrazuje morforegulátor Medax® Top, jehož prodej byl ukončen 
v loňském roce.

Ing. Pavel Šácha, BASF, foto autor a J. Šubr

V čem spočívá inovace oproti 
stávajícím přípravkům na trhu?
Medax® Max zabraňuje polehnutí, zvyšuje 
tloušťku stěny stébel, zvyšuje výnos. Při 
časné aplikaci podporuje také tvorbu ko-
řenového systému. Optimální poměr dvou 
účinných látek v nové WG formulaci zaru-
čuje pěstitelům několik výhod proti součas-
ně používaným přípravkům. 

1.  Dlouhodobá účinnost 
Prohexadione-calcium je díky zabudova-
nému aktivátoru rychle přístupný v rostlině 
a okamžitě působí proti prodlužovacímu 
růstu buněk. Trinexapax-ethyl je aktivní až 
po určitém období. Výsledkem je rychlý ná-
stup a dlouhá doba účinku na ošetřovaný 
porost.

2.  Nástup účinku od nízkých teplot 
a jeho nezávislost na slunečním 
záření

Přípravek je účinný již od 5 °C. Optimální 
rozsah teplot pro účinnost je v intervalu 7–25 
°C . To je velmi široké teplotní rozpětí a ze-
jména nástup účinku i za nízkých teplot je 
velmi důležitý. Zejména u časných aplikací 
v BBCH 29–32 dochází velmi často k po-
klesům teplot k hodnotám okolo 5 °C Běž-
né morforegulátory jsou při těchto teplotách 
neučinné na rozdíl od nového přípravku Me-

dax® Max. Sólo trinexapax-ethyl potřebuje 
pro svoji aktivaci sluneční záření. Medax® 
Max je však dvojsložkový přípravek a prohe-
xadione-calcium je aktivní nezávisle na in-
tenzitě slunečního záření. Medax Max proto 
účinkuje, i když slunce nesvítí. 

3.  Široké aplikační okno, flexibilní 
dávkování, povolené použití

Na rozdíl od ostatních morforegulátorů 
v období sloupkování má Medax® Max ši-
roké aplikační okno, které začíná už ve fázi 
BBCH 29 a končí fází BBCH 49. Časný apli-
kační termín BBCH 29–32 má vliv na zpev-
nění báze rostlin, zkrácení spodních 
internodií a celkovou výšku rostlin. Je to zá-
kladní ošetření pro snížení rizika polehnutí. 
Termín BBCH 37–39 je doporučován pro 
intenzivní zkrácení rostlin. Aplikace ve fázi 
BBCH 45 zkracují poslední podklasové 
internodium. Velkou výhodou je možnost 
použití jednorázové aplikační dávky podle 
plodinového doporučení, nebo dvojí aplika-
ce, která znamená dělené dávky přípravku 
pro období BBCH 29–32 a poté následně 
v BBCH 37–39 (2× aplikovat lze v ozimých 
obilninách). Z hlediska praxe je určitě zají-
mavé i doporučení společné aplikace s pří-
pravky na bázi CCC a v termínu do BBCH 
31. Medax® Max je registrován pro použití 
ve všech obilninách včetně ovsa. 



15Agrotip 3/2017

Regulátory růstu

Zkušební stanici v Trutnově, která je 
držitelem GEP licence, jsme požádali 
o první zkušenosti s tímto příprav-
kem. Medax® Max zde byl testován 
v roce 2016 v režimu maloparcelkových 
pokusů v řadě variant, které prověřovaly 
doporučení BASF. O výsledky a průběh 
pokusu se s námi podělil pracovník sta-
nice pan Jaroslav Šubr. 

Pokus probíhal formou maloparcelko-
vých pokusů v režimu GEP na pšenici 
ozimé, odrůda Bodyček. Výsevek byl 
5 MKS, N hnojení 195 kg, termíny ap-
likace BBCH 31, 14. 4. 2016 a BBCH 
37, 11. 5. 2016. Duben byl poměrně 
chladný, průměrná teplota nepřekroči-
la 10 °C. Minimální teploty klesaly pod 
0 °C. Květnové teploty se blížily normálu, 
vyskytly se ale ranní mrazíky. 

Aplikace byla provedena trakařovým po-
střikovačem. Tento postřikovač umožňu-
je přesnou a precizní aplikaci na každou 
pokusnou parcelku zvlášť. Parcelky byly 
jednotlivě sklizeny malou samochodnou 
sklízecí mlátičkou SAMPO s vážícím sys-
témem Coleman. Sklizené zrno z parcel-
ky je okamžitě po sklizení zváženo a je 
změřena jeho vlhkost.

Medax® Max 0,6 kg/ha BBCH 37 Kontrola

Medax® Max - pokus v ČR, ZS Trutnov 2016, ozimá pšenice - odrůda Bodyček
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4.  Doporučení pro aplikaci - 
použití s tank-mix partnery

Přípravek je mísitelný i s jinými přípravky 
- fungicidy, insekticidy, listovými hnojivy, 
herbicidy, graminicidy. Je ovšem zapo-
třebí dodržet některá doporučení pro 
tyto aplikace. Zejména správný postup 
rozmíchávání přípravku Medax® Max, 
který sypeme přímo do proudu vody 
v rozmíchávací nádržce postřikovače. 
Rychlost vsypávání přizpůsobujeme 
rychlosti rozpouštění. 

5. Aplikační omezení
Tento přípravek lze požít v pásmech 
ochrany vodních zdrojů jak podzemních, 
tak i povrchových.

Závěr
Medax® Max významně zkracuje dél-
ku stébla. Pozdější a dělená aplikace 
má výraznější efekt. Velmi zajímavé je 
zesílení stěny stébla. Zesílené stéblo 
společně s kratší délkou má vynikající 
mechanické vlastnosti. Medax® Max má 
prokazatelný pozitivní vliv na výnos.

Na závěr připomeňme hlavní výhody to-
hoto nového morforegulátoru. Jde novou 
kombinací dvou účinných látek v inova-
tivní WG formulaci se zabudovaným 
aktivátorem. Příravek má spolehlivou 
účinnost nezávislou na průběhu poča-
sí, široké aplikační okno, registraci pro 
všechny obilniny a jeden bonus navíc 
- nemá omezení pro aplikace v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů.

Děkujeme za postřehy, 
výsledky a komentáře 
k přípravku Medax® Max. 
 

Regulátory růstu
Obilniny

Vliv ošetření na délku stébla (% zkrácení). Aplikace ve fázi BBCH 31 zkrátila stéblo 
o 8 %, aplikace ve fázi BBCH 37 o 17 % a dělená aplikace o 19 %. 

Vliv ošetření na tloušťku stěny stébla. Ošetření Medax® Max významně ovlivnilo  
sílu stěny stébla, která byla po ošetření o 75–100 % silnější oproti neošetřené parcele. 
Vlevo Medax Max 0,6 kg/ha BBCH 37, vpravo kontrola, foto J. Šubr

Vliv ošetření na výnos (výnos t/ha)
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Medax® Max

Formulace přípravku Medax® Max je navržena k aplikaci přímo do přimíchávací nádrže 
postřikovače. Nerozpouštějte přípravek Medax® Max s vodou zvlášť v kbelíku před 
nasypáním do přimíchávacího zařízení. Zabraňte namočení přípravku vodou.

Tank-mix: správný postup

Maximální fl exibilita

pevné či 
kapalné 
hnojivo

pevná formulace

WG / WP
SG / SP 

kapalná formulace

SC / CS / SL / SE / EW
EO / EC / OD / DC / ME

1   Naplňte přibližně ½ nádrže 
postřikovače vodou

5   Vypláchněte 
obal

7   Kontinuálně 
promíchávejte nádrž. 
Když je Medax® Max 
přidán do zásobníku 
postřikovače, měl by být 
rutinně promíchán 
a co nejdříve 
aplikován.

Nesypte Medax® Max přímo 
do přimíchávací nádrže bez 
dostatečného průtoku vody 

a promíchávání v nádrži.

6   Pevně 
uzavřete 
obal

3   Postupně nasypte Medax® Max přímo do proudu vody, 
přitom přizpůsobte rychlost vsypávání rychlosti rozpouštění. 
Doporučujeme pomalé nasypání krouživým pohybem! 
Nesypte přípravek příliš dlouho jen na jedno místo. 
Zabezpečíte si tím plynulé rozpouštění v proudu vody 
a vyhnete se lokálnímu ucpání. 

Přidávejte přípravky v pořadí: 1. přípravek proti pěnění, je-li 
to nutné; 2. hnojivo, stopové soli (pevné); 3. pevné formulace; 
4. kapalné formulace; 5.  rozpouštědla, emulze, koncentráty 

4   Doplňte vodu do postřikovače, přidejte smáčedla (dle formulace)

2   Spusťte přimíchávací zařízení ve střední až vysoké intenzitě, 
 aby se Medax® Max rychle 
rozpustil. Ujistěte se, že voda 
protéká v přimíchávací nádobě 
i po jejích stěnách před přidáním 
přípravku. Je doporučeno dodr-
žovat dostatečný průtok vody, aby 
byl přípravek rozpuštěn a odstra-
něn z přimíchávacího zařízení.

Regulátory růstu
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Obilniny

Ochrana obilnin  
v jarním období
Zakládání porostů ozimých obilnin bylo komplikováno srážkově nevyrovnaným 
podzimem. Výsev v září probíhal do přeschlé, hrudovité půdy a říjen byl 
naopak srážkově vysoce nadprůměrný, což se projevilo v opožděném 
setí. Podzimní aplikace herbicidů se odehrávaly za ne zrovna optimálních 
podmínek, nebo je nebylo možno provést vůbec, a jarní období proto bude 
z hlediska regulace zaplevelení náročnější než jindy.

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. a doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., ČZU v Praze

Škodlivost plevelů v obilninách 
V obilninách se vzhledem k jejich vegetační 
době a dynamice růstu vyskytuje a škodí 
nejširší spektrum plevelů ze všech plodin. 
Při posledním celorepublikovém průzkumu 
zaplevelení provedeném naším pracoviš-
těm ve všech výrobních oblastech ČR bylo 
nalezeno 172 taxonů, z nichž 163 se vy-
skytovalo v ozimých obilninách a 160 v jar-
ních obilninách. Nalezené druhy s nejvyšší 
frekvencí výskytu v konvenčním i ekologic-
kém zemědělství jsou uvedeny v grafech. 
Snímkování probíhalo v červnu a ve sním-
cích byly zahrnuty porosty již ošetřené proti 
plevelům. Z grafů je patrné, že velmi škod-
livé druhy jako chundelka metlice a sví-
zel přítula se vyskytovaly téměř na 30 % 
a opletka obecná na 70 % pozemků ose-
tých ozimými obilninami. Z toho je zřejmé, 
že i ozimy ošetřené na podzim budou vyža-
dovat kontrolu a případně opravný zásah. 
V jařinách bývá širší plevelné spektrum než 
v ozimech, neboť zde musíme počítat se 
silnějším výskytem jarních, ale také méně 
vyhraněných přezimujících jednoletých 
plevelných druhů, někdy i druhů vytrvalých. 
Mezi nejfrekventovanější plevele patřil mer-
lík bílý a opletka obecná, ale z nebezpeč-
ných druhů se na třetině ploch vyskytoval 
i svízel přítula. Z ostatních frekventovaných 
plevelů jsou jen některé schopny způsobit 
významnější hospodářskou škodu. Je vždy 
potřeba dobře odhadnout konkurenční 
schopnost příslušného druhu, která je dána 
jeho růstovou charakteristikou, populační 
hustotou a kritickým obdobím škodlivosti 
během vegetace. 

Obilniny mívají dvě hlavní kritická obdo-
bí z pohledu konkurenčního vlivu plevelů. 
První je v období odnožování až počátku 
sloupkování, během něhož se rozhoduje 
o počtu a síle odnoží, a další nastává až 
v době tvorby obilky v důsledku zastínění 
vzrůstnějšími druhy. Je tedy zřejmé, že zá-
sahy proti plevelům musí být časovány tak, 
aby včas odstranily jak konkurenci plevelů 
spodního patra škodících na počátku vege-
tace, tak i vzrůstných druhů, které se uplat-
ňují až v druhé polovině vegetace. V raných 
růstových fázích obilniny způsobují škody 
prakticky všechny druhy s vysokou popu-
lační hustotou, zvláště pak takové, které 
rychle navyšují pokryvnost listoví. Spek trum 
druhů se mezi ozimy a jařinami částečně 
liší, ale obecně patří mezi nejdynamičtěji 
rostoucí druhy výdrol řepky, ptačinec pro-
střední, penízek rolní, kokoška pastuší to-
bolka, hluchavky a rozrazily, ale v jařinách 
i merlík bílý, opletka obecná a další. Pokud 
je jejich výskyt vyšší, je potřeba odstranit je 
z porostu co nejdříve, nejlépe krátce po je-
jich vzejití, již v počátku odnožování obilni-
ny. Častou chybou ochrany proti pleve-
lům na jaře bývá, že je provedena příliš 
pozdě, a i když vizuální efekt vypadá 
dobře, způsobená škoda je již nevratná. 

V počátku vegetace mohou škodit i vzrůst-
né druhy, pokud je jejich výskyt vysoký, jak 
tomu bývá například u heřmánkovitých ple-
velů, máku vlčího, psárky polní apod. Vzhle-
dem ke schopnosti konkurovat v pozdějších 
obdobích vegetace, je nezbytné tyto vzrůst-
né druhy sledovat průběžně a zasáhnout 

proti nim třeba i opakovaně i při relativně níz-
kých úrovních výskytu. U svízele přítuly se 
například uvádí jako práh škodlivosti již vý-
skyt 1–3 rostlin na 10 m2. S vysokou konku-
renční schopností a škodlivostí v druhé po-
lovině vegetace je potřeba počítat u všech 
plevelných trav, z nichž mezi nejrozšířenější 
patří v ozimech chundelka metlice a sveřep 
jalový, jehož výskyt prudce narůstá, a oves 
hluchý vzcházející převážně na jaře a zaple-
velující jak jařiny, tak ozimy.

Herbicidní ochrana 
Výběr přípravků pro herbicidní ochranu 
v ozimých i jarních obilninách se liší přede-
vším podle výskytu plevelných trav. U ozi-
mých obilnin je výskyt plevelných trav 
mnohem častější a prakticky všechny 
ozimy je potřeba proti některé z nich 
ošetřit, ať již na podzim, nebo na jaře. V jar-
ních obilninách je výskyt plevelných trav 
méně běžný a často vystačíme s příprav-
ky proti dvouděložným plevelům. Všechny 
systémy ochrany však musí pokrýt pokud 
možno spektrum dvouděložných plevelů, 
ve kterém se kromě běžných druhů mohou 
vyskytnout i druhy méně běžné a obtížně 
hubitelné. Přípravky Ataman® a Biathlon® 
4D od společnosti BASF pokrývají velmi ši-
roké spektrum plevelů vyskytujících se jak 
v ozimých, tak v jarních obilninách.

Ozimé obilniny 
Pokud jsou ozimé obilniny zapleveleny ple-
velnými trávami, je možné použít herbicid 
Ataman®, který obsahuje účinné látky pyrox-
sulam s výraznou účinností proti trávovitým 
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plevelům a florasulam určený proti plevelům 
dvouděložným. Pyroxsulam v současnos-
ti patří k nejúčinnějším látkám pro post-
emergentní ochranu proti trávovitým 
plevelům. Až do fáze počátku sloupkování 
působí na chundelku metlici, ale vedle toho 
dobře potlačuje i oves hluchý a sveřepy. 
Vzhledem k tomu, že jeho mechanismem 
účinku je podobně jako u sulfonylmočovin 
inhibice ALS, nelze jej použít v populacích 
chundelky metlice, které jsou proti této sku-
pině herbicidů rezistentní. Pyroxsulam sice 
vykazuje ze všech sulfonylmočovin a triazo-
lopyrimidinů nejvyšší herbicidní efekt i v re-
zistentních populacích chundelky metlice, 
avšak z dlouhodobého hlediska by jeho 
používání vedlo k prohloubení rezistence. 
Nejvyššího tlumícího efektu na sveřepy (ja-
lový i střešní) lze dosáhnout při velmi časné 
aplikaci, bezprostředně po obnovení vege-
tace. Naopak, očekáváme-li výskyt ovsa 
hluchého, je vhodnější aplikaci oddálit, ne-
boť vzchází až na jaře a má oproti ozimým 
plevelným trávám zpoždění ve vývoji. Ata-
man® má spolehlivou účinnost na prakticky 
všechny významné dvouděložné plevele 
s výrazným účinkem na nejškodlivější svízel 
přítulu a heřmánkovité plevele. Z pohledu 
účinnosti na dvouděložné plevele lze 
doporučit spíše dřívější aplikaci, proto-
že účinnost přípravku na nejsledovaněj-
ší z nich, svízel přítulu, může být nižší, 
pokud je již ve fázi větvení. Podobně jako 
u mnoha dalších herbicidů, má herbicid 
Ataman® slabší účinnost na některé odolné 
plevele, jako jsou kakosty, rozrazily a hlu-
chavky. Proti těmto plevelům obecně lépe 

účinkují herbicidy s obsahem diflufenicanu 
aplikované na podzim jako např. Chocker®. 
Ataman® je možné díky jeho vysoké 
selektivitě aplikovat v širokém rozme-
zí růstových fází dvou listů až počátku 
sloupkování obilnin (kromě ječmene ozi-
mého), a proto lze aplikační termín velmi 
flexibilně přizpůsobit druhovému slo-
žení, aktuálnímu konkurenčnímu tlaku 
a potřebě kombinace s dalšími příprav-
ky na ochranu rostlin. Vzhledem k tomu, 
že účinnost pyroxsulamu ani florasulamu 
není příliš teplotně závislá, je možné Ata-
man® aplikovat hned po obnovení vegetace 
na jaře, za předpokladu, že je již převážná 
většina plevelů vzešlých. Pro dosažení oče-
kávané účinnosti by však denní teploty měly 
dosahovat alespoň 5–8 °C. Obě účinné 
látky obsažené v herbicidu Ataman® se 
v půdě rychle rozkládají a volba násled-
ných plodin proto není omezena. Pokud 
se na pozemku nevyskytují trávovité pleve-
le, je možné ve všech ozimých obilninách 
použít přípravek Biathlon® 4D, který má 
na dvouděložné plevele podobné spektrum 
účinku jako Ataman®. Herbicid Biathlon® 4D 
je v kombinaci s herbicidem Axial® vhodnou 
alternativou na pozemcích s výskytem rezis-
tence vůči ALS inhibitorům. 

Jarní obilniny 
Vhodným herbicidem pro jarní obilniny včet-
ně porostů ovsa setého je Biathlon® 4D ob-
sahující účinné látky tritosulfuron a florasu-
lam. Pokrývá široké spektrum plevelů včetně 
svízele přítuly a je mísitelný s většinou pří-
pravků na ochranu rostlin. Pro dosažení 

vysoké účinnosti se Biathlon® 4D aplikuje 
s adjuvantem Dash® HC. Nízkou účinnost 
má Biathlon® 4D na pcháč, a proto je v pří-
padě jeho vyššího výskytu možné použít 
v tank-mixu některý z herbicidů ze skupiny 
syntetických auxinů s účinkem na pcháč. 
Biathlon® 4D nepůsobí na trávovité plevele. 
V případě výskytu ovsa hluchého je mož-
né doporučit (kromě porostů ovsa setého) 
již výše zmíněnou kombinaci s herbicidem 
Axial®. Tank-mix kombinace je vhodná při 
nižším konkurenčním tlaku dvouděložných 
plevelů, avšak při vyšší úrovni zaplevelení 
je lépe nejdříve aplikovat herbicid Biath-
lon® 4D, potlačit konkurenci dvouděložných 
a Axial® proti ovsu hluchému aplikovat až 
po 7–14 dnech. Herbicid Biathlon® 4D je 
velmi selektivní a lze jej použít až do fáze pl-
ného sloupkování, nicméně optimální termín 
aplikace je podstatně dříve, nejlépe v průbě-
hu odnožování. U jarních obilnin je vzhledem 
k jejich dynamičtějšímu růstu aplikační okno 
oproti ozimům kratší a více závisí na srážko-
vých a teplotních poměrech v daném roce. 
Volba následných plodin není podobně jako 
u herbicidu Ataman® omezena.

Ataman® i Biathlon® 4D jsou moderní 
přípravky s širokým spektrem účinku, 
vysokou selektivitou, nízkými riziky 
pro citlivé následné plodiny a s malými 
ochrannými vzdálenostmi pro ochranu 
necílových organismů a povrchových 
vod. Při cíleném použití a případně 
v kombinaci s dalšími herbicidy ve spe-
cifických případech zaplevelení vše-
stranně splní očekávání pěstitelů.
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V loňském roce byly opět na pokusném po-
zemku ČZU Praha založeny a hodnoceny 
demonstrační pokusy s herbicidy v kukuři-
ci. Firma BASF si do pokusů zadala násle-
dující varianty:
Akris® - 3 l/ha, preemergentně
Akris® - 3 l/ha, časně postemergentně
Akris® + SlalomTM + Mero®  
2 + 0,3 + 2 l/ha, časně postemergentně 

Dále byly v pokusu použity 2 herbicidní va-
rianty v preemergentní a 10 variant v časně 
postemergentní aplikaci. Hodnocení bylo 
provedeno pracovníky ČZU Praha.

Základní informace o pokusu
Lokalita: Praha Suchdol
Termín setí: 14. 4. 2016
Odrůda: Saxxo
Šířka parcely: 2,25 m
Délka parcely: 6 m
Počet opakování: 3

Hodnocení účinnosti proti ježatce kuří 
noze u preemergentních a časně postemer-
gentních aplikací je uvedeno v grafu číslo 1 
a 2. Jak je patrno z výsledků hodnocení, nej-
vyšší účinnosti bylo dosaženo při použití pří-
pravku Akris® v sólo preemergentní aplikaci 
či v kombinaci s přípravky SlalomTM a Mero 
po časně postemergentní aplikaci.

Účinnost proti dvouděložným plevelům 
ukazují grafy číslo 3 až 6. V případě pree-
mergentních aplikací byla u všech pleve-
lů dosažena nejvyšší účinnost po použití 
herbicidu Akris® v dávce 3 l/ha. V případě 
časně postemergentních ošetření byla účin-
nost samotného Akrisu či Akrisu použitého 
v kombinaci na stejné úrovni jako u ostatních 
zkoušených herbicidních variant.

Výnosové hodnocení je uvedeno v gra-
fech číslo 7 a 8.

Herbicidy
Kukuřice

Česká zemědělská univerzita Praha, 2016

Výsledky demonstračního 
pokusu s herbicidy  
v kukuřici
Ing. Stanislav Malík, BASF (data poskytl doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., ČZU), foto archiv BASF
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Termíny aplikace herbicidů

Termín 
aplikace

Datum

Počasí při aplikaci

BBCH 
kukuřice

BBCH 
plevelů

Oblač-
nost
(%)

Teplota
(°C)

Vlhkost 
půdy

Rychlost 
a směr 
větru

PRE 18. 4. 2016 50 12 m. vlhká 0 0 0

CPOST 12. 5. 2016 20 20 suchá JV 1 m/s 12

CHEAL 14
MERAN 12
ECHCG 12
AMARE 12
SOLPH 12

Graf č. 1: Účinnost v % - ježatka kuří noha, preemergentní aplikace, 
 hodnocení 1. 6.;  hodnocení 28. 6.

Graf č. 2: Účinnost v % - ježatka kuří noha, časně postemergentní aplikace 
 hodnocení 1. 6.;  hodnocení 28. 6.
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Graf č. 5: Účinnost v % - dvouděložné plevele,  
časně postemergentní aplikace, hodnocení 1. 6.

Graf č. 6: Účinnost v % - dvouděložné plevele,  
časně postemergentní aplikace, hodnocení 28. 6.

Graf č. 7: Výnos v t/ha, preemergentní aplikace Graf č. 8: Výnos v t/ha, časně postemergentní aplikace

Graf č. 3: Účinnost v % - dvouděložné plevele,  
preemergentní aplikace, hodnocení 1. 6.

Graf č. 4: Účinnost v % - dvouděložné plevele,  
preemergentní aplikace, hodnocení 28. 6.
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Boscalidový ochranný 
štít - unikátní řešení  
ochrany řepky od BASF
Část první: Efilor® - nejlepší volba pro jarní ošetření porostů řepky ozimé

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

Od roku 1980 klesla plocha orné půdy 
z 3,3 milionů hektarů na dnešních 2,5 
milionů hektarů, oproti tomu plocha pěs-
tované ozimé řepky narostla z 64 tisíc 
hektarů na 366 tisíc hektarů v sezóně 
2014/15, což odpovídá 15 % celko-
vé orné půdy (tab. 1). Olejniny celkem 
jsou pěstovány na 18 % orné půdy. To 
má za následek, že v mnoha případech 
se řepka v osevním postupu opakuje 
vícekrát než jednou za 4 roky a celko-
vě se zintenzivňuje tlak patogenů a tím 
i finanční a časové nároky na fungicidní 
ochranu řepky ozimé.

  Řepka je častěji 
v osevních postupech 
- vyšší tlak patogenů.

  Rostoucí potřeba 
ochrany řepky ozimé.

Z hlediska intenzity výskytu a míry škod-
livosti jsou nejzávažnějšími chorobami 
hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotio-
rum) a fomová hniloba (Phoma lingam), 
což potvrdila i uplynulá sezóna 2015/16. 
Mezi lokálně významněji škodící cho-
roby lze zařadit také verticiliové vadnu-
tí (Verticillium dahliae), čerň řepkovou 
(Alternaria brassicae) a plíseň šedou 
(Botrytis cinerea). Pro účinnou ochranu 
před těmito chorobami je vždy důležitá 
kombinace správných agrotechnických 
opatření a fungicidní ochrany (tab č. 1). 
Společnost BASF má ve svém portfo-
liu přípravky s vynikající účinností proti 
zmíněným chorobám, jejichž společným 
jmenovatelem je účinná látka boscalid.

63 992 105 102
252 285 325 338 356 924 368 824 401 319 366 180

3 317 831 3 270 963
3 104 249

3 020 564

2 568 630 2 495 859 2 480 655 2 457 465

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

1980 1990 1995 2000 2008 2010 2012 2015 2016

řepka ozimá orná půda

2 %
3 %

8 %
11 %

14 %
15 % 16 % 15 %

392 991

2 463 854

16 %

 

35

14 14  
17  

0

10

20

30

40

Neošetřená
kontrola

Efilor 0,6 l/ha, 20 cm
+ Pictor 0,4 l/ha

Efilor 0,6 l/ha, 40 cm 
+ Pictor 0,4 l/ha

difenoconazole/
paclobutrazole 0,5 l/ha

+ azoxystrobin/
cyproconazole 1,0 l/ha

Neošetřená
kontrola

Efilor 0,6 l/ha, 20 cm
+ Pictor 0,4 l/ha

Efilor 0,6 l/ha, 40 cm 
+ Pictor 0,4 l/ha

difenoconazole/
paclobutrazole 0,5 l/ha

+ azoxystrobin/
cyproconazole 1,0 l/ha

Neošetřená
kontrola

Efilor 0,6 l/ha, 20 cm
+ Pictor 0,4 l/ha

Efilor 0,6 l/ha, 40 cm 
+ Pictor 0,4 l/ha

difenoconazole/
paclobutrazole 0,5 l/ha

+ azoxystrobin/
cyproconazole 1,0 l/ha

 

45 

11 10 

22 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50  

28,7 

44,5 45,4 
41,4 

0

10

20

30

40

50

Zisk na kontrolu (Kč/ha) 13 214
Cena řepky 10 000 Kč/t, provozní náklady 250 Kč/aplikace

 14 114 10 280 

Graf 1: Protichůdný vývoj plochy orné půdy a osevu řepky ozimé (ha), 
zdroj: Český statistický úřad

Tab. 1: Význam houbových chorob řepky ozimé a možnosti ochrany (zdroj: BASF)

Choroba Důležitost
Možnosti 
ochrany

Skupina úč. l. Řešení BASF

Hlízenka obecná ***
agrotechnika, 
fungicid

strobiluriny, SDHI,
azoly

boscalid, dimoxystrobin,
metconazole

Fomová hniloba **
agrotechnika,
fungicid

strobiluriny, SDHI, 
azoly

boscalid, dimoxystrobin,
metconazole

Verticiliové 
vadnutí

**
agrotechnika,
fungicid

SDHI boscalid

Čerň řepková *
agrotechnika, 
fungicid

strobiluriny, SDHI,
azoly

boscalid, dimoxystrobin,
metconazole

Plíseň šedá *
agrotechnka,
fungicid

strobiluriny, SDHI, 
azoly

boscalid, dimoxystrobin,
metconazole

Plíseň zelná * moření morfoliny dimethomorf

Cylindrosporióza 
řepky

*
odolné odrů-
dy, fungicid

azoly, SDHI
boscalid, dimoxystrobin,
metconazole

Plasmodiophora *
agrotechnika, 
ph 7, odolná 
odrůda

není není

Padlí * fungicid
strobiluriny, SDHI,
azoly

dimoxystrobin,
metconazole
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Účinná látka boscalid patří do inovativní 
skupiny tzv. karboxamidů (inhibitorů sukci-
nátdehydrogenázy 1 - SDHI) s originálním 
způsobem účinku - blokace „komplexu II“ 
na úrovni mitochondriálního dýchání hou-
bových patogenů. Boscalid se vyznačuje 
velmi širokým spektrem účinku na výše 
vyjmenované choroby a dokáže rostlinu 

chránit před napadením i po infekci (tedy 
preventivně i kurativně). V uplynulých se-
zónách jste si mohli účinnou látku boscalid 
vyzkoušet ve dvou přípravcích společnosti 
BASF určených pro ochranu řepky ozimé - 
Efilor®, kde je v kombinaci s účinnou lát-
kou metconazole (133 g/l boscalid, 60 g/l 
metconazole) a Pictor®, kde je v kombina-
ci s účinnou látkou dimoxystrobin (200 g/l 
boscalid, 200 g/l dimoxystrobin). 

Oba přípravky jsou součástí unikátní 
technologie „Boscalidového ochranné-
ho štítu“ řepky ozimé před houbovými 
patogeny, která byla úspěšně uvedena 
na trh v roce 2016.

Technologie Boscalidového ochranného 
štítu je jako jediná na trhu založena na dlou-
hodobé fungicidní cloně tvořené masivní 
dávkou 160 g boscalidu na hektar (0,6 l/
ha Efilor® + 0,4 l/ha Pictor®) v kombinaci 
s účinnými látkami dimoxystrobin a metco-

nazole od časného jara do období kvete-
ní, tedy 50 až 60 dnů v průběhu vegetace. 
Kombinuje tedy tři různé účinné látky ze tří 
odlišných skupin – triazol, strobilurin a kar-
boxamid, které působí na třech různých 
místech v buňce patogena. Tím je zajištěna 
vysoká účinnost na všechny důležité cho-
roby řepky. Navíc oba dva přípravky patří 
do skupiny AgCelence® produktů, které 
podporují odolnost řepky ozimé k streso-
vým podmínkám v průběhu jarní části ve-
getace a tím umožňují dosažení vysokého 
výnosového potenciálu.

Doporučení pro technologii Boscalidového 
ochranného štítu je v časném jaru (výška 
řepky 15–40 cm) aplikace Efilor® 0,6 l/ha 
a následná aplikace v období květu (BBCH 
61–65) Pictor® 0,4 l/ha. Doba mezi aplika-
cemi přípravků Efilor® a Pictor® by neměla 
být delší než 21 dní z důvodu kontinuální 
ochrany porostů řepky. 

Fomová hniloba Hlízenka obecná

Čerň řepkováVerticiliové vadnutí Plíseň šedá



Řepkové 
obzory

24 Agrotip 3/2017

Boscalidový ochranný štít - doporučení k aplikaci

32 51 57 61 63–65 Fáze BBCH

Efilor® 0,6 l/ha

Jaro

Pictor® 0,4 l/ha

Kvetení

Tab. 2: Přípravky na ochranu řepky - fungicidy, Institut für Pflanzenschutz, SRN

Přípravek Účinná látka
Obsah ú.l.  
g / kg; g / l

Dávka  
l, kg/ha

Regulace 
růstu

Fomová 
hniloba

Hlízenka 
obecná

Čerň 
řepková

Bodové 
hodnocení

Acanto picoxystrobin 250 1,0 0,75

Ampera prochloraz + tebuconazole 267 + 133 1,5 0,5

Pictor® boscalid + dimoxystrobin 200 + 200 0,5 2,5

Caramba® metconazole 60 1,0–1,5 1,5

Carax® metconazole + mepiquatchlorid 30 + 210 0,7–1,0 1,5

Custodia azoxystrobin + tebuconazole 120 + 200 1,0 1,5

Efilor®* metconazole + boscalid 60 + 133 1,0 3,0

Flamenco FS prochloraz + fluquinconazole 174 + 54 2,0 0,5

Folicur tebuconazole 250 0,7–1,5 2,0

Matador triadimenol + tebuconazole 75 + 225 1,0–1,5 1,75

Mirage 45 EC prochloraz 450 1,5 0,5

Orius tebuconazole 200 0,9–1,5 1,5

Ortiva azoxystrobin 250 1,0 1,5

Propulse fluopyram + prothioconazole 125 + 125 1,0 1,75

Tilmor prothioconazole + tebuconazole 80 + 160 1,0–1,2 1,25

Toprex difenoconazole + paclobutrazole 250 + 125 0,35–0,5 1,25

Účinnost:  žádná  nízká  střední  dobrá  výborná

* Efilor - doporučení k aplikaci - fomová hniloba 0,7–1,0 l/ha od fáze 6 listů, hlízenka a černě 0,7 l/ha, morforegulace 0,5–0,7 l/ha
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Efilor® - to nejlepší pro vaši řepku
První částí doporučení technologie Bos-
calidového ochranného štítu je aplikace 
unikátního dvousložkového systémového 
fungicidu Efilor®. Jako jediný přípravek pro 
jarní ošetření řepky nabízí účinnou látku ze 
skupiny karboxamidů (SDHI) v kombinaci 
s triazolem. Tato kombinace efektivně chrá-
ní rostliny proti nejdůležitějším houbovým 
chorobám v jarním období - fomové hnilo-
bě, primární infekci hlízenky obecné, černi 
řepkové, plísni šedé a má vedlejší účinnost 
proti verticiliovému vadnutí. Efilor® je záro-
veň šetrným morforegulátorem - podporuje 
tvorbu bočních větví, nasazení šešulí a še-
trnou regulaci porostu. To potvrzuje i dopo-
ručení německého Ústavu ochrany rostlin 
(Institut für Pflanzenschutz), ve kterém je 
Efilor® hodnocen jako vůbec nejlepší pří-
pravek pro období jarního ošetření řepky 
(tab. 2)!

Technologie Boscalidového ochranného 
štítu byla v uplynulé sezóně kromě polo-
provozních pokusů opět testována v přes-
ných maloparcelkových pokusech nezávis-
lých zkušebních stanic a i přestože se rok 
2016 vyznačoval silným výskytem fomové 
hniloby (graf č. 2) a hlízenky obecné (graf 
č. 3), technologie potvrdila svoji špičkovou 
účinnost a unikátní vlastnost - kontinuální 
ochranu řepky ozimé od časného jara až 
po kvetení, která umožňuje využít vysokého 
výnosového potenciálu pěstovaných po-
rostů (graf č. 4).

Graf č. 2 zobrazuje účinnost technologie 
Boscalidového štítu v maloparcelkových 
pokusech na zkušebních stanicích Kujavy 
a Opava, kde došlo k vysokému napade-
ní fomovou hnilobou - neošetřená kontrol-
ní varianta byla napadena z 35 %. Na zá-
kladě zadání byly sledovány dvě varianty 
s různým načasováním aplikace fungicidu 
Efilor® v dávce 0,6 l/ha, a to při výšce řep-
ky 20 cm a výšce 40 cm. V druhém kroku 
byla provedena aplikace fungicidu Pictor® 
v dávce 0,4 l/ha ve fázi plného květu řepky 
BBCH 65, dle doporučení pro Boscalidový 
ochranný štít. Výsledky v grafu ukazují in-
tenzitu napadení kořenového krčku ve fázi 
řepky BBCH 85. V obou případech snížilo 
použití technologie Boscalidového ochran-
ného štítu napadení řepky fomovou hnilo-
bou o 21 % v porovnání s kontrolní varian-
tou a zároveň poskytla lepší ochranu než 
konkurenční technologie s plnými dávkami 
přípravků určených pro časně jarní aplikaci 
(difenoconazole + paclobutrazole 0,5 l/ha, 
výška rostlin řepky 40 cm) a pro aplikaci 
do květu (azoxystrobin + cyproconazole 
1,0 l/ha, BBCH 65). 

Graf č. 2: Účinnost Boscalidového ochranného štítu na fomovou hnilobu,  
n=2, ZS Kujavy a Opava, napadení fomovou hnilobou v %

Graf č. 3: Účinnost Boscalidového ochranného štítu na hlízenku obecnou,  
ZS Kluky, napadení hlízenkou v %

Graf č. 4: Efektivita technologie při vysokém napadení hlízenkou obecnou,  
výnos v q/ha, zisk oproti neošetřené kontrole v Kč/ha
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Boscalidový štít v kostce

Přípravky 
a doba aplikace

Efilor® - 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazole, časné jaro

Pictor® - 200 g/l boscalid, 200 g/l dimoxystrobin, květ

Způsob účinku
Dlouhodobá fungicidní clona na základě masivní dávky 
160 g boscalidu/ha (0,6 l/ha Efilor® + 0,4 l/ha Pictor®) v kombinaci 
s dimoxystrobinem a metconazolem

Unikátní řešení
Jediná technologie s účinnou látkou ze skupiny SDHI  
v časném jaru i v květu

Účinnost Všechny důležité choroby řepky s výhodami AgCelence®

Efektivní řešení 
Účinné látky ze 3 odlišných skupin působí na 3 různých místech 
v buňce patogena
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Podobně byl sledován vliv různého na-
časování aplikace a tím i vliv rozdílné 
doby mezi aplikacemi fungicidů Efilor® 
a Pictor®, tentokrát na zkušební stanici 
ZS Kluky, kde došlo k extrémně vysoké-
mu napadení porostů řepky ozimé hlí-
zenkou obecnou (graf č. 3). Na kontrolní 
variantě byla intenzita výskytu této z po-
hledu vlivu na snížení výnosu nejnebez-
pečnější houbové choroby 45 % (obr. 1). 
Stejně jako v předchozím roce 2015 byla 
prokázána jistota vysoké účinnosti Bos-
calidového ochranného štítu. V přípa-
dě časné aplikace fungicidu Efilor® při 
výšce porostu řepky 20 cm a následné 
aplikace fungicidu Pictor® v plném kvě-
tu - tedy při delší časové proluce mezi 
aplikacemi - byla významně snížena 
intenzita napadení hlízenkou oproti neo-
šetřené kontrole, a to o 34 %, respektive 
o 35 % na variantě s aplikací fungicidu 
Efilor® při výšce porostu 40 cm (obr. 2) 
a zároveň bylo použití Boscalidového 
štítu výrazně účinnější než v případě 
porovnávané konkurenční technologie 
s plnými dávkami přípravků určených 
pro časně jarní aplikaci (difenoconazole 
+ paclobutrazole 0,5 l/ha, výška řepky 
40 cm) a pro aplikaci do květu (azoxy-
strobin + cyproconazole 1,0 l/ha, BBCH 
65) (obr. 3). 

Nejvíce se efektivita technologie proje-
ví právě v letech s vysokým napadením 
houbovými patogeny, jako je hlízenka 
obecná. V případě sledování výno-
sů na lokalitě ZS Kluky (graf č. 4) bylo 
dosaženo výnosu 44,5 q/ha na varian-
tě s časnou aplikací přípravku Efilor® 
(20 cm) a 45,4 q/ha na variantě s poz-
dější aplikací fungicidu Efilor® (40 cm). 
Konkurenční technologie dosáhla vý-
nosu 41,4 q/ha. Po přepočtení výnosu 
na zisk z hektaru a odečtení nákladů 
na použité přípravky při cenách se-
zóny 2016 a nákladů na aplikaci byla 
nejefektivnější varianta Boscalidového 
ochranného štítu s pozdější aplikací fun-
gicidu Efilor® (40 cm) a následnou apli-
kací fungicidu Pictor® do plného květu. 
Oproti neošetřené kontrole byl zisk vyšší 
o 14 114 Kč/ha a proti konkurenční tech-
nologii o 3 834 Kč/ha.

Obr. 1: Neošetřená kontrolní varianta, ZS Kluky, 1.7.2016

Obr. 2: Varianta difenoconazole + paclobutrazole 0,5 l/ha, aplikace při výšce řepky 
40 cm + azoxystrobin + cyproconazole 1,0 l/ha, aplikace plný květ 

Obr. 3: Varianta Boscalidový ochranný štít, Efilor® 0,6 l/ha, aplikace při výšce řepky 
40 cm a Pictor® 0,4 l/ha, aplikace plný květ 
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Správné načasování 
jarního ošetření  
řepky ozimé
V jaké kondici a v jakém zdravotním stavu budou porosty po letošní zimě, to 
nám ukáže až jarní inventarizace řepky. Do zimy šly porosty celkem v dobré 
kondici, pouze asi 15 % ploch se jevilo jako horších a do 5 % jako plochy, 
které zimu pravděpodobně nepřežijí. 

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., foto autor

Po zásevu se totiž řepky potýkaly s dlou-
hotrvajícím suchem a vyššími teplotami 
(na západě Čech naopak s velkými úhr-
ny srážek). Nebylo výjimkou, že poros-
ty vzcházely déle než měsíc a lokálně 
byly decimovány dřepčíky, zápředníčky 
a mšicemi (Obr. 1). Tyto rostliny však již 
nedohnaly ztráty ve vývoji způsobené 
vlivem klimatických faktorů, mají menší 
hmotu kořenů, slabý kořenový krček, 
nižší počet listů a s tím související nižší 
nasazení výnosotvorných větví. 

Současně jsou velmi mezerovité (Obr. 2). 
Na tyto porosty bude důležité se zaměřit 
jako první - zavčasu je ošetřit příprav-
kem Efilor® pro celkovou vitalizaci rostlin 
a podporu jejich navětvení. Samozřejmě 
s ohledem na aktuální vláhovou bilanci. 

Naproti tomu valná většina řepek byla 
na podzim v dobré kondici s optimálním 
počtem rostlin na m2 (Obr. 3) Způsob 
ošetření takovýchto porostů bude zále-
žet na řadě faktorů, jakými jsou: úroveň 
hnojení, volba odrůdy, vzrůstnost odrů-
dy, hustota porostů, napadení houbový-
mi chorobami a vláhová bilance. Mož-
nosti ochrany jsou potom doporučovány 
v závislosti na těchto faktorech. Pěstitel 
má k dispozici mnoho přípravků, nicmé-
ně z hlediska bezproblémové účinnosti 
ověřené praxí a optimálně vyváženého 
složení se nabízí dva produkty BASF, 
z nichž každý se hodí na jiný typ poros-
tů. Jedná se o Caryx® a Efilor®.

Řepkové 
obzory

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3
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Důležitá je především promyšlená jarní 
aplikace zajišťující silnou fungicidní clonu 
a ideální regulační účinek. Docílíme tím 
rychlého potlačení houbových chorob, 
snížíme riziko polehnutí zakrácením ston-
ku, rozšíříme počet výnosotvorných větví, 
zvýšíme počet šešulí a sjednotíme kvetení. 
Všechny tyto faktory potom zvyšují výnos 
řepky.

Co jiného ve srovnání s ostatními 
firmami nabízí BASF? 
BASF má ve svém portfoliu patentově chrá-
něné účinné látky, které v kombinacích ne-
najdeme v žádném jiném řešení. Přípravek 
Caryx® je dlouhodobě prověřený dvouslož-
kový systémový fungicid s regulačním účin-
kem na bázi metconazolu a mepiquat-chlo-
ridu. Efilor® je nový unikátní dvousložkový 
systémový fungicid s jemným regulačním 
účinkem obsahující metconazol a bosca-
lid. Zároveň je to jediný přípravek pro jarní 
ošetření řepky obsahující účinnou látku ze 
skupiny carboxamidů (SDHI).

Jak správně načasovat aplikaci 
přípravků Caryx® nebo Efilor®?

1)  Řídké, mezerovité, malé 
a oslabené porosty řepky na jaře 
(cca 20 % porostů)

Porosty z podzimu stresované suchem 
a silnými dešti nebo zpomaleny v růstu 
méně selektivními herbicidy (Obr. 4). Také 
porosty, kde se lokálně objevili ve větší 
míře dřepčík olejkový, zápředníček polní či 
mšice střemchová a broskvoňová. Porosty 
s výskytem chorob, jako je fomová hniloba 
(Phoma lingam), verticiliové vadnutí (Verti-
cillium longisporum), plíseň šedá (Botrytis 

cinerea), cylindrosporium (Cylindrosporium 
concentricum), drobnoplodka brukvovitých 
(Mycosphaerella brassicola) a nepravý 
stéblolam brukvovitých (Pseudocercospo-
rella capselae). Cílem aplikace fungicidu 
Efilor® je vitalizovat řepku, preventivně a ku-
rativně zasáhnout proti akutnímu napadení 
houbovými chorobami, podpořit větvení 
rostlin a velmi šetrně regulovat porost.

Doporučená dávka fungicidu  
Efilor® je 0,6–0,7 l/ha  
při výšce řepky 15–20 cm.

2)  Vitální porost, jen částečně 
poškozen mrazem, optimální 
hustota, nízká až střední redukce 
listů, silné porosty (cca 60 % 
porostů)

Jedná se o porosty, které měly rychlý růst, 
přezimovaly v dobré kondici a časně na-
stoupily do jarní vegetace. Tyto porosty mají 
dostatečnou hustotu na m2, proto u nich 
nemá smysl podporovat větvení. Naopak, 
rozhodující bude aplikace na počátku dlou-
živého růstu.

Porosty vzrůstných robustních hybridů 
(např. Arsenal, Astronom, DK Explicit, DK 
Exquisite, Inspiration atd.) vedených in-
tenzivně s dávkou N vyšší jak 200 kg/ha 
(aplikace velkého množství digestátu či 
chlévské mrvy) bude užitečné zakrátit proti 
poléhání + pro prodloužení dobrého zdra-
votního stavu (Obr. 5). Na to je specialista 
Caryx®. Cílem jeho aplikace je zamezení 
poléhání, posílení kořenového systému, 
sjednocení kvetení, ovlivnění nasazení še-
šulí a ochrana proti fomové hnilobě, černi 
řepkové a cylindrosporiu.

Naopak husté odrůdy středního a nižšího 
typu, u kterých není větší pravděpodobnost 
poléhání, či jsou vedeny méně intenzivně, 
je lépe ošetřit unikátním fungicidem Efilor®, 
u kterého se spíše preferuje fungicidní účin-
nost před regulační. Jedná se tedy o exklu-
zivní fungicid se šetrnou jemnou regulační 
účinností. Cílem aplikace fungicidu Efilor® 
je celkově ozdravit řepku, preventivně a ku-
rativně zasáhnout proti fomové hnilobě, 
verticiliovému vadnutí, plísni šedé a černi 
řepkové, dále synchronizovat kvetení a jen 
minimálně regulovat výšku rostlin.

Doporučená dávka přípravku 
Caryx® je 0,7–1 l/ha  
při výšce řepky 20–40 cm.

Doporučená dávka fungicidu  
Efilor® je 0,6–0,7 l/ha  
při výšce řepky 20–40 cm.

Dávku fungicidů Caryx® a Efilor® volíme 
podle momentálního zdravotního stavu po-
rostů, úrovně hnojení, aktuální vláhové bi-
lance a zvolené odrůdy (linie, hybrid).

Možnosti kombinace
Caryx® a Efilor® lze volně míchat s insek-
ticidy (např. Vaztak® Active + Gazelle®), 
aktivátory, stimulátory a listovými hnojivy. 
Nedoporučuje se míchat s hnojivem DAM 
390 v koncentrované formě. Maximální 
množství DAMu je 30 l/ha.

Obr. 4 Obr. 5
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Insekticid Gazelle®

Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku 
určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, 
zejména působících škody sáním a požerem - mšice chmelové, mandelinky 
bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé, obaleče jablečného, molic, 
třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF, foto Ing. Jan Kazda

Působení přípravku

Gazelle® je systémově působící insekticid 
ze skupiny neonikotinoidů obsahující účin-
nou látku acetamiprid 200 g/kg. Působí 
jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový 
Ach receptor v postsynaptické membráně 
nervového systému živočišných škůdců. 
Přípravek působí systémově i translami-
nárně, prostupuje celým profilem listu. 

Účinkuje jako kontaktní a požerový jed 
ve velmi nízkých dávkách, má relativně 
rychlé počáteční působení v porostu. Vyni-
ká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním 
účinkem proti širokému spektru živočiš-
ných škůdců rozhodujících zemědělských 
plodin.

 
 
Gazelle® je velmi flexibilní k vyšší teplo-
tě během aplikace, v rostlině je rozváděn 
akropetálně (vzhůru, i do nově narůstajících 
listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům. Pro 
lepší penetraci do rostlin je doporučováno 
dle podmínek a plodiny použití se smáčed-
ly (zeleniny, luskoviny).

Řepka olejná - spektrum 
živočišných škůdců citlivých 
k přípravku Gazelle®

Krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý, 
blýskáček řepkový, krytonosec šešulový, 
bejlomorka kapustová, dřepčík černý/čer-
nonohý, krytonosec zelný, osenice polní, 
pilatka řepková.

Použití a dávkování přípravku

Plodina
Škodlivý  
organismus

Dávka na ha, 
koncentrace

Ochr. lhůta 
(dny)

Poznámky

Brambor mandelinka bramborová 0,06 kg 7 max. 1 aplikace

Jádroviny mšice, vlnatka krvavá 0,013 % 14 max. 1 aplikace

Jabloň obaleč jablečný 0,025 % 28 max. 1 aplikace

Chmel otáčivý mšice chmelová 0,008 % 42 max. 1 aplikace

Okrasné rostliny - pouze 
ve skleníku

molice skleníková, mšice, 
včetně mšice bavlníkové

0,25 kg (0,04 %) 3 max. 2 aplikace

Rajče - pouze ve skleníku mšice 0,125 kg (0,02 %) 3 max. 2 aplikace

Paprika - pouze ve skleníku mšice 0,125 kg (0,02 %) 3 max. 2 aplikace

Okurka mšice 0,125 kg (0,02 %) 3 max. 2 aplikace

Řepka olejka 

krytonosec řepkový,  
krytonosec čtyřzubý 

0,12 kg AT max. 1 aplikace

blýskáček řepkový 0,08–0,1 kg  AT max. 1 aplikace

bejlomorka kapustová,  
krytonosec šešulový

0,15–0,18 kg AT max. 1 aplikace
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Krytonosec řepkový Krytonosec čtyřzubý Larvy krytonosce čtyřzubého a do hněda 
zbarvené okusy stonku

Možnosti použití

1. Stonkoví krytonosci (krytonosec řepkový a čtyřzubý) • Vaztak® Active 0,2 l/ha + Gazelle® 0,1 kg/ha

Výhody použití:
 �  Rychlý a razantní účinek s dlouhodobým 
a systémovým působením - účinek 
na dospělce i larvy uvnitř stonku řepky
 � Působí i za nízkých teplot
 � Repelentní účinek
 �  Možná kombinace s DAM 390, 
fungicidy, stimulátory a regulátory růstu,  
listovými hnojivy
 �  Flexibilní použití

 Společná aplikace - při rychlém oteplení 
a hromadném náletu krytonosců v dubnu

Vaztak® Active 0,2 l/ha 
Gazelle® 0,1 kg/ha

 Dělená aplikace - při pozvolném náletu 
krytonosců do porostu řepky a velmi čas-
ném otevření jara v březnu se vytvoří insek-
ticidní clona, která dokonale ochrání řepku 
proti stonkovým krytonoscům.

1.  Aplikace - Vaztak® Active 0,2 l/ha
  při prvních náletech krytonosců a pro-

měnlivém počasí (po časném otevření 
jara obvykle dochází k výraznému ochla-
zení, po následujícím oteplení dochází 
k dalším náletům krytonosců). Pokud se 
toto včasné ošetření neprovede, je ne-
bezpečí, že samičky krytonosců budou 
mít již nakladená vajíčka a pozdější apli-
kace nebude mít očekávanou účinnost.

2.  Aplikace - Gazelle® 0,1 kg/ha 
  při dalších hromadných náletech kryto-

nosců cca 10–14 dnů po první aplikaci 
v období počátku dlouživého růstu řepky.

Insekticid Gazelle® 
je vhodné kombinovat 
s insekticidem Vaztak® 
Active (alfacypermetrin).

01 07 10 11 12 14 15 16 18 32 51 55 57 61 63 65 69 Fáze BBCH

Ochrana proti krytonoscům 

Ochrana proti blýskáčku 

Ochrana proti šešulovým škůdcům

Vaztak® Active 0,2 l/ha  
+ Gazelle® 0,1 kg/ha

Vaztak® Active 0,2 l/ha  
+ Gazelle® 0,1 kg/ha

Vaztak® Active 0,2 l/ha  
+ Gazelle® 0,1 kg/ha
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2. Blýskáček řepkový • Vaztak® Active 0,2 l/ha + Gazelle® 0,1 kg/ha 

Výhody použití:
 �  Rychlý a razantní účinek s dlouhodobým 
a systémovým působením
 �  Účinnost i za vyšších teplot
 �  Antirezistentní strategie ochrany proti 
blýskáčku řepkovému - dvě účinné látky 
s rozdílným mechanizmem účinku
 �  Možnost kombinace s DAM 390, 
fungicidy a stimulátory růstu

Při použití Vaztak® Active a Gazelle® proti 
blýskáčku na počátku květu můžeme oče-
kávat částečnou účinnost na bejlomorku 
kapustovou a krytonosce šešulového díky 
dlouhodobému a systémovému insekticid-
nímu účinku těchto insekticidů. Součas-
nou aplikací fungicidu Pictor® se dosáhne 
významné ochrany rostlin proti hlízence 
obecné.

V případě prvních příznaků kvetení je mož-
né aplikovat produkty společně až po skon-
čení letové aktivity včel. Samotný přípravek 
Gazelle® je možné aplikovat bez rizika 
s ohledem na přítomnost včel v porostu.

3. Bejlomorka kapustová a krytonosec šešulový • Vaztak® Active 0,2 l/ha + Gazelle® 0,1 kg/ha

Výhody použití:
 � Rychlý a razantní účinek se systémovým 
působením
 �  Antirezistentní strategie ochrany - dvě 
účinné látky s rozdílným mechanizmem 
účinku
 �  Možnost kombinace s fungicidy - Pictor® 
(mimo letu včel)

Optimálním termínem pro aplikaci a dosa-
žení nejvyšší účinnosti (ověřeno několika-
letými pokusy) je období odkvétání řepky, 
kdy se spodní šešule začínají prodlužovat.  
Přidáním adjuvantu se dosáhne vyšší účin-
nost, především v suchém a teplém poča-
sí (silná vosková vrstva) proti líhnoucím se 
larvám uvnitř šešulí. Tato aplikace má také 
dostatečnou reziduální účinnost na mšice.

V případě společné aplikace přípravků 
Vaztak® Active a Gazelle® je toto možné 
pouze po ukončení letové aktivity včel. Sa-
motný přípravek Gazelle® je možné apliko-
vat bez rizika s ohledem na přítomnost včel 
v porostu.

Blýskáček řepkovýŠkody na květech řepky způsobené blýskáčkem

Bejlomorka kapustová Seschlé a pokroucené šešule  
po okousání larvami bejlojlomorky

Krytonosec šešulový
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Herbicidy
Cukrovka

Herbicidní program  
BASF v cukrovce

Pyramin® Turbo 
Pyramin® Turbo obsahuje účinnou látkou 
chloridazon (520 g/l), která patří v systé-
mu pěstování cukrovky k nejpoužívanějším 
účinným látkám. Dřívější nasazení v T2 a T3 
aplikacích pro rozšíření herbicidního spek-
tra a hlavně proti pozdnímu zaplevelení se 
v poslední době posunulo i do termínu T1 
bez jakéhokoliv poškození cukrovky. 

Naše doporučení se v letošním roce s ohle-
dem na výběr partnerů zásadně nemění 
a je na pěstiteli, který systém nakonec zvo-
lí. Pro jednodušší orientaci uvádíme nejpo-
užívanější dávky Pyraminu Turbo jednak při 
preemergentních, tak také postemergen-
tních aplikacích v jednotlivých termínech. 
Aplikovat by se mělo maximálně 2,6 kg 
účinné látky chloridazon na hektar každý 
třetí rok na stejný pozemek.

Preemergentní aplikace

Při dostatečné půdní vlhkosti 
a pravidelných jarních srážkách 
se osvědčila aplikace bezprostředně 
po zasetí dávkou 4–5 l/ha.

Dělená postemergentní aplikace:

T1   Pyramin® Turbo 0,7–0,8 l/ha
 + kontaktní přípravek
T2   Pyramin® Turbo 1,1–2 l/ha 
 + kontaktní přípravek
T3    Pyramin® Turbo 2–2,5 l/ha 
 + kontaktní přípravek

Outlook®

Outlook® s účinnou látkou dimethena-
mid–P (720 g/l) je herbicid určený 
k hubení jednoletých trávovitých plevelů 
a některých dvouděložných plevelů v cuk-
rovce v BBCH 16–18 v dávce 0,9 l/ha.  
Plevele musí být v době aplikace těsně 
před vzejitím nebo maximálně ve fázi 
děložních listů. Svým výrazným reziduál-
ním účinkem zabrání Outlook® vzcházení 
dalších plevelů, což má příznivý dopad 
na další druhotné zaplevelování cukrov-
ky. To je především významné u ježatky 
a laskavců, které jsou zpočátku nepatr-
né, ale nakonec velice znesnadní sklizeň 
a zvyšují sklizňové ztráty. 

Nově lze od loňského roku použít Outlook®  
také v kombinaci s herbicidem Flirt® Nový 
(TM) od BBCH 10 ve třech aplikačních 
termínech: 

T1   Outlook® 0,15 l/ha
 + Flirt® Nový 0,83 l/ha
T2  Outlook® 0,3 l/ha 
 + Flirt® Nový 0,83 l/ha
T3    Outlook® 0,45 l/ha 
 + Flirt® Nový 0,83 l/ha

Stratos® Ultra + Dash® HC
Stratos® Ultra + Dash® HC s účinnou látkou 
cycloxidim 100 g/l je postemergentní 
systémový herbicid se smáčedlem, který 
se řadí do skupiny graminicidů. Tato 
graminicidní kombinace je určena k hubení 
jednoletých i víceletých jednoděložných 
plevelů. 

Doporučená aplikace v cukrovce:
Termín ošetření se řídí především růstovou 
fází plevelů, méně už růstovou fází kulturní 
plodiny. Pokud bude ošetření provedeno 
pouze proti jednoletým nebo víceletým tra-
vám bez přidání dalšího herbicidního part-
nera k posílení účinnosti na dvouděložné 
plevele, lze použít Stratos® Ultra + Dash® 
HC ve společné aplikaci. V opačném 
případě lze použít pouze čistý Stratos® 
Ultra bez smáčedla.

Jednoleté trávovité plevele  
(ježatka kuří noha, oves hluchý): 

Stratos® Ultra 1–1,2 l/ha 
+ Dash® HC 1–1,2 l/ha - sólo aplikace 

Stratos® Ultra 1–1,5 l/ha
+ kontaktní přípravky 
 

Víceleté trávovité plevele  
(pýr plazivý): 

Stratos® Ultra 2 l/ha  
+ Dash® HC 2 l/ha 
- pouze sólo aplikace

Ing. Ivo Kulhánek, BASF, foto archiv BASF
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Pulsar® Plus 2,0 l/ha Pulsar®  1,25 l/ha 

Herbicidy
Slunečnice

Nový HT systém ve slunečnici

Clearfield® Plus
Společnost BASF se stále snaží vyvíjet nové pokrokové technologie a uvádět je 
do praxe tak, aby jejich uživatelům zefektivnily práci. Jednou z takových inovací 
je zdokonalený HT koncept ochrany slunečnice proti plevelům, který se nazývá 
Clearfield® Plus. U nás bude poprvé představen v tomto roce. Mnozí pěstitelé již 
několik let používají starší systém Clearfield®. Jaký je mezi nimi rozdíl a proč se 
zavádí nový systém? Koncept Clearfield® Plus odstraňuje některé slabiny předešlého 
Clearfield® systému a nabízí pěstitelům dokonalejší technologii ochrany proti plevelům.

Ing. Petr Popelka, BASF, foto archiv BASF

Nová pěstební technologie přináší 
nové hybridy a nový herbicid: 1. spolehlivější účinek na problematické plevele

2. zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu
3. výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje
4. jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

Nový herbicid 
Pulsar® Plus

Jaké jsou hlavní výhody systému Clearfield® Plus?

1. Spolehlivější účinek na problematické plevele

Přípravek Pulsar® Plus obsahuje účinnou látku imazamox stejně jako Pulsar® 40. Roz-
díl je však ve formulaci této účinné látky v jednotlivých přípravcích. Pulsar® Plus obsa-
huje více pomocných látek, které pomáhají účinné látce snadněji a rychleji vniknout 
do listů plevelů. Zlepšuje se tím herbicidní účinek především na plevele, které mají 
na listech chloupky (mráčňák, proso) nebo silnou voskovou vrstvu (merlík, čirok). 

Porovnání účinnosti herbicidů Pulsar® 40 a Pulsar® Plus na problematické 
plevele 10 dní po aplikaci (Sumář Evropských pokusů, 2011–2015)

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

Voda 

a další složky

Smáčedlo A

IMAZAMOX

Pulsar® 40

Voda 

a další složky

Smáčedlo A

Smáčedlo B

Smáčedlo C

IMAZAMOX

Pulsar® Plus
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Herbicidy
Slunečnice

Neošetřená 
kontrola

2× Pulsar® Plus

14 dnů  
po ošetření

28 dnů  
po ošetření

Clearfield® Clearfield®Clearfield® Plus Clearfield® Plus

Viditelně rychlejší nástup účinku herbicidu Pulsar® Plus
Györ 20. 5. 2014 (8 dnů po aplikaci)

Neošetřeno Pulsar® Plus 2,0 l/ha Pulsar® 40 1,25 l/ha

2. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

V této nové pěstební technologii je snížené riziko zbrzdění růstu slunečnice po aplikaci přípravku Pulsar® Plus, protože nově vyšlechtěné 
hybridy slunečnice v systému Clearfield® Plus vykazují větší toleranci k tomuto herbicidu, než je tomu u starší technologie. K tomuto jevu 
dochází především při nepříznivém průběhu počasí (nízké teploty) nebo při předávkování (přestřiky).

Zvýšení herbicidní 
tolerance systému 
Clearfield® Plus 
oproti Clearfield®

CLHA + vykazuje vyš-
ší toleranci a i při dvoj-
násobném množství je 
efekt na rostlinách jen 
krátkodobý
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Herbicidy

Hybrid systému Clearfield® - neošetřeno Hybrid systému Clearfield® Plus - neošetřeno

Hybrid systému Clearfield® - 7,5 g/ha thifensulfuron-methyl Hybrid systému Clearfield® Plus - 7,5 g/ha thifensulfuron-methyl

4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

Stávající HT technologie ve slunečnici mají jednu slabinu. Výdrol slunečnice je obtížněji hubitelný v následných plodinách, tyto rostli-
ny jsou nedostatečně likvidovány přípravky s účinnými látkami ze skupiny sulfonylmočovin. Hybridy patřící do produkčního systému  
Clearfield® Plus jsou vyšlechtěny tak, že jejich výdrol je na tyto herbicidy citlivý. Účinek je stejný jako u konvenčních hybridů.
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Clearfield® Clearfield® Plus

Výnos (q/ha)

47,4

Obsah oleje % 48,7
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Clearfield® Clearfield® Plus

3. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje 

Hybridy systému Clearfield® Plus mají vyšší výnosy a vyšší obsah oleje než starší technologie. 
Zdroj: BASF vývojové pokusy, Maďarsko

Technické údaje  
Pulsar® Plus

Účinná látka 
25 g/l imazamox

Dávka  
2,0 l/ha

Plodina 
slunečnice  
Clearfield® Plus

Termín aplikace 
BBCH 12–18

Formulace  
SL
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Nejpoužívanějším přípravkem na českých 
polích při herbicidní ochraně hrachu je 
bezesporu Escort® Nový. Tento známý 
přípravek je kombinací dvou osvědčených 
účinných látek imazamox a pendimethalin. 
Obě účinné látky působí jak přes půdu, tak 
i přes list. V praxi se běžně používá časně 
postemergentní aplikace ideálně do 5 cm 
výšky hrachu v dávce 3 l/ha. Účinkuje na ši-
roké spektrum jednoletých jednoděložných 
a dvouděložných plevelů (heřmánky, las-
kavce, svízel, rdesna, lilek černý, merlíky, 
ježatku), včetně pcháče. Doporučení pro 
aplikaci v pelušce je však mírně odlišné. 
Do založených porostů pelušky aplikujeme 
2,5 l/ha preemergentně z důvodu vyšší citli-
vosti této plodiny k přípravku. Escort® Nový 
obdržel registraci i v minoritních plodi-
nách, jako je např. hrachor, vičenec, jetele, 
komonice, štírovníky apod. Dávkování se 
zde pohybuje v rozmezí 1–1,6 l/ha dle plat-
ného registru.

Velmi podobným spektrem účinku vyni-
ká i náš další herbicid Corum®. Jedná se 
o kombinaci účinných látek imazamox 
a bentazon. Imazamox působí majoritně 
přes list, má však i částečný půdní účinek, 
zatímco bentazon je kontaktní účinná látka 
působící přes list. Corum® je zaregistrován 
do hrachu, sóji, bobu, fazolu, jetele lučního, 
jetele plazivého, jetele inkarnátu a do voj-
těšky. Ve vojtěškách je dosahováno výbor-
ných výsledků na brukvovité plevele (kokoš-
ky, penízky, výdrol řepky apod.). Pro ideální 

účinek na plevele doporučujeme aplikaci 
společně se smáčedlem Dash® HC, jelikož 
Corum® ve své formulaci nemá smáčedlo 
zabudováno. V letošním roce bude na trhu 
opět společné balení Corum® + Dash® 
HC (tentokrát však 10 + 5 l). Dochází tím 
k drobné změně v doporučeném dávková-
ní, a to 1,25 l/ha Corum® + 0,6 l/ha Dash® 
HC ve fázi 2–4 pravých listů plevelů, kdy má 
kulturní plodina založeny alespoň dva pravé 
listy (trojlístky). 

Corum® má širší aplikační okno než Escort® 
Nový, zkušenosti ověřené z praxe hovoří 
o použití do cca 10–15 cm výšky porostu. 
Upozorňuji však na to, aby nebyla aplikace 

prováděna při ostrém slunečním svitu a tep-
lotách nad 25 °C. 

Oblíbeným herbicidních přípravkem v po-
rostech sóji se v posledních letech stal Pul-
sar® 40. Tento přípravek obsahuje účinnou 
látku imazamox, díky které je určen hlav-
ně pro časně postemergentní herbicidní 
zásah. Registrovaná dávka přípravku činí 
1,25 l/ha ideálně do výšky 5 cm porostu 
sóji. Plevele se v této fázi nacházejí větši-
nou v růstové fázi do 4 pravých listů. Úči-
nek má na široké spektrum jednoletých 
jednoděložných a dvouděložných pleve-
lů, zvláště na problematické plevele typu 
pcháč, durman, lilek apod.

Herbicidy

Herbicidní ochrana 
luskovin pro rok 2017 
s přípravky BASF
V posledních letech se začaly zvětšovat plochy  
luskovin v našich osevních postupech. Velkým  
impulsem k tomuto kroku bylo zavedení greeningu.  
Pro úspěšné pěstování luskovin je důležitá jejich  
herbicidní ochrana. Společnost BASF nabízí  
v tomto segmentu několik osvědčených řešení.

Ing. Radek Nevařil, BASF

Luskoviny

Přehled portfolia BASF do luskovin:

Přípravek • doporučená dávka Registrované použití

Basagran® • 2 l/ha

obilniny, kukuřice, jetel luční, jetel plazivý, vojtěška, 
bob, sója, len, fazol, hrách, hrách na zeleno, peluš-
ka, luskovinoobilní směsky, trávy semenné porosty, 
brambor, jetelotravní směsky, vojtěška podsev, jetel 
luční podsev, trávy podsev + rozšířená registrace

Corum® + Dash® HC • 1,25 + 0,6 l/ha
hrách, sója, bob, fazol, jetel luční, jetel plazivý,  
jetel inkarnát, vojtěška

Escort® Nový • 2,5–3 l/ha hrách, peluška + minoritní použití

Outlook® • 1,2–1,4 l/ha 
cukrovka • 0,9 l/ha

sója, kukuřice, slunečnice, cukrovka  
+ minoritní použití

Pulsar® 40 • 1,25 l/ha sója, slunečnice CL

Stomp® 400 SC • dle registru sója, hrách, fazol, lupina + další viz. registr

Cantus® • 0,6–1,2 kg/ha hrách, bob, fazol, réva

Vysvětlivky:  Herbicid  Fungicid
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Zdravím vás na začátku 
sezóny, specialisté, 
ovocnáři, vinaři, zelináři!
Po jaru zatím není vidu ani slechu, ale určitě se dočkáme. Letos jsme si užili konečně 
zimu, trochu jsme si po těch teplých zimách v posledních letech odvykli na sníh 
a pořádný mráz. Pravda, v některých lokalitách jižní Moravy klesla teplota opravdu 
hluboko pod bod mrazu (–22,7 °C ve Vrbici), mrazivo bylo dlouho, ale snad poškození 
hlavně teplomilných druhů ovoce a révy vinné nebude tak zlé. Ze Slovenska už mám 
hlášeny škody u révy, ale na Moravě, alespoň do této doby, není nic hlášeno.

Ing. Drahomíra Musilová, BASF speciální plodiny

Ale i tak se musíme na jaro a s tím spojený 
začátek ochranných zásahů připravit. Ab-
solvovali jste spoustu seminářů a tak víte, 
že jsme pro vás kromě stávající nabídky při-
pravili nejen několik změn, ale také novinek.

Pro pěstitele jádrovin bude asi největší změ-
na v tom, že už pro ně nebude dostupný 
klasický Delan® WDG, který se léta používal 
jako základní fungicid v boji proti strupovi-
tosti. Účinná látka dithianon je ale natolik 
cenná, že ji na trhu zachováváme a to v po-
době hned dvou přípravků - v loňské novince 
Faban® (readymix dithianon + pyrimethanil) 
a letošní novince Delan® Pro, což je kombi-
nace dithianonu a fosfonátů draselných. Tyto 
kromě fungicidního účinku stimulují rostlinu 
k vlastní obranyschopnosti proti chorobě, 
v našem případě strupovitosti. Přestože ob-
sah dithianonu v kilogramu produktu je sní-
žen, kombinace s fosfonáty zajišťuje stejnou, 
ba lepší účinnost než samotný Delan®. Di-
thianon zůstává vázaný na voskovou vrstvu, 
fosfonáty vstupují do pletiv a chrání rostlinu 
zevnitř. Základ úspěchu je preventivní ošet-
ření, ale to platí u Delanu vždy. Výhodou je 
i tekutá formulace, se kterou se velmi dob-
ře pracuje. Původní Delan® WDG už bude 
k dispozici pouze pěstitelům ovoce pro dět-
skou výživu.

Druhou významnou novinkou je fungicid 
pro ovocnáře a vinohradníky Sercadis®. 
Obsahuje naši nejnovější účinnou látku 
Xemium® (fluxapyroxad) z již známé skupi-

ny SDHI. Ve srovnání s ostatními účinnými 
látkami z této skupiny působí díky novým 
vlastnostem mnohem rychleji a dlouhodo-
běji. Navíc je spolehlivý i za nepříznivých 
aplikačních podmínek (nízká teplota, vlhko) 
a mimořádně odolný vůči smyvu deštěm. 
Xemium® je natolik aktivní látka, že stačí 
velmi nízké dávkování přípravku na hek-
tar: réva vinná (padlí révové) 0,09–0,15 l/
ha, jádroviny (strupovitost a padlí jabloně) 
0,25–0,3 l/ha. Pokud se rozhodnete Serca-
dis® použít ve svých postřikových sledech, 
je nutno dodržet tři hlavní zásady: důsledně 
střídat s přípravky z jiné skupiny účinných 
látek, použít vždy preventivně a maximálně 
3× za sezónu.

Ostatní naše přípravky zůstávají v nabídce 
téměř beze změn, definitivně skončil Spor-

gon® (moniliová spála), ale je plně nahra-
zen přípravkem Signum®. Ve vinicích skon-
čila registrace fungicidu Discus (padlí), ale 
ten už má několik náhradníků - Vivando®, 
Collis® a nyní nově Sercadis®.

Zelináři jistě ocení kromě již tradiční nabíd-
ky našich přípravků i rozšíření registrace 
u některých stávajících, zejména u fungici-
du Signum®, který lze nyní použít do všech 
významnějších zeleninových druhů.

Tolik zatím na začátek, určitě vás budeme 
aktuálně informovat během roku prostřed-
nictvím Agrotipu, našeho webu (www.agro.
basf.cz) a v informačních e-mailech.

Přeji úspěšné zahájení sezóny,  
pevné zdraví a nervy!

Herbicidy
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Houby patří do lesa!
Tedy takové prohlášení působilo vskutku humorně, zvlášť v době, kdy na parkovišti 
nebylo pro hromady sněhu kde najít místo. Alespoň v Hradci Králové před centrem 
Aldis, kde se konala jedna z letošních konferencí BASF, určitě. Jenomže nic naplat, toto 
heslo „Houby patří do lesa, ne na pole“ bylo zvoleno jako základ celkového aranžmá 
letošních konferencí a spolu se vstupním „magickým“ lesíkem včetně zurčícího potůčku 
a vítacími vílami u prezence bylo atraktivním zpestřením života na začátku roku pro 
příchozí agronomy a pěstitele, příznivce BASF.

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto archiv BASF

Pak již byl sál plný lidí (i očekávání) vtažen 
do série odborných prezentací vysvětlujících 
nabídku letošních novinek BASF v oblasti 
efektivní ochrany rostlin. Jako první osvětlil 
Ing. Jaroslav Šubr ze Zkušební stanice Trut-
nov význam morforegulátorů jako součásti 
moderních způsobů pěstování obilnin. 

Dnešní šlechtění odrůd zaměřené přede-
vším na výnos zrna změnilo habitus rostlin, 
kdy klas zaujímá až dvojnásobek hmoty 
stébla, čímž na něj působí jako význam-
ná páka. I přes odrůdy s krátkým stéblem 
je tak stále poměr mezi hmotou a výškou 
obilné rostliny nepřekonatelný například 
pro stavaře. Postavit věž s poměrem výš-
ky obilné rostliny k její základně předsta-
vuje neřešitelný oříšek, který však příroda 
vyřešila. Nicméně podle Ing. Šubra díky 
následnému lidskému šlechtění obilnin již 
není myslitelné jejich úspěšné pěstování 
bez morforegulátorů.

Pro jejich úspěšné použití je samozřejmě 
potřeba znát příčiny poléhání a správnou 
dobou použití morforegulace. Náchylnost 
k poléhání zvyšuje přehnojení dusíkem, vel-
ké množství posklizňových zbytků v půdě, 
přehuštění porostu. Závisí i na technologii 
a hloubce setí a samozřejmě na průběhu 
počasí. Pro použití regulátorů je potřeba 
znát správnou růstovou fázi, délku interno-
dií, zkoumat barvu kolének a velikost klásku, 
který může být v tzv. velké periodě, kdy má 
velikost 10 až 35 mm, velmi citlivý na jaké-
koliv poškození. Morforegulátory lze rovněž 
používat v časné aplikaci v BBCH 29 – 32, 
kdy jejich význam spočívá ve zpevnění báze 
stonku, podpoře zakořenění a zpevnění 
středních internodií. Dělená aplikace ve fázi 
BBCH 30 - 32 a následně 37 – 39 rozloží 
zpevňující efekt do všech internodií a má 
menší vliv na výnos. Je však důležité ukončit 
použití morforegulátorů před počátkem me-
tání. To by již mohlo dojít k poškození klasu.

Zabránit polehnutí na konci 
vegetace
Po tomto úvodu přikročil Ing. Pavel Šácha 
ze společnosti BASF k představení novinky 
Medax® Max, který by se měl stát zajíma-
vou alternativou na trhu morforegulátorů 
a měl by být nejflexibilnějším regulátorem 
na trhu s účinností již od 5 °C. Cílem mor-
foregulace musí být zabránění polehnutí 
na konci vegetace bez ohrožení výnosu. 
Prostředkem je samozřejmě dlouhodo-
bá a spolehlivá účinnost morforegulátoru, 
což by účinné látky prohexadion - kalcium 
a trinexapac – ethyl měly zabezpečit svý-
mi doplňujícími se účinky. Tedy již od 5 °C, 
navíc na rozdíl od jiných přípravků Medax® 
Max nepotřebuje k účinnosti intenzivní slu-
neční svit. Reguluje neustále, a to dokonce 
i po srážkách již jednu hodinu po aplikaci. 

Medax® Max se vyznačuje též rychlým ná-
stupem účinku a naopak dlouhodobou rezi-
dualitou v rostlině až 35 dnů. Přípravek se 
též kromě zesílení stěn internodií vyznaču-
je podporou rozvoje kořenového systému, 
což může být důležité pro výnos v oblas-
tech s přísušky.

Aplikace Medax® Max je možná do všech 
obilnin v časné aplikaci od BBCH 29 v dáv-
ce 0,4 až 0,6 kg/ha pro pšenici a 0,5 až 
0,75 kg/ha pro ječmen, tak i v dělených 
dávkách. Ano, dávka je uváděna v kg, ne-
boť Medax® Max je ve WG formulaci, což 
je nesporná výhoda pro manipulaci, skla-
dování i dávkování. Nezávislost na počasí, 
široké aplikační okno, použití ve všech obil-
ninách i v ochranných pásmech, neomeze-
nost tank-mixů kromě růstových herbicidů 
jsou zajímavou vizitkou představeného pří-
pravku Medax® Max.
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Proti širokému spektru chorob
Další významnou novinkou, kterou před-
stavil Ing. Libor Svatoň rovněž z BASF, je 
přípravek Tocata® Super. Právě jí patřil výše 
uvedený slogan a celé aranžmá konferen-
cí, neboť jde o nový fungicid firmy BASF 
vstupující letos na náročný trh ochrany 
rostlin. Tocata® Super je novou kombinací 
účinných látek prochloraz a epoxiconazole 
v úplně nové formulaci DC (dispergovatelný 
koncentrát), který se vyznačuje novou úrov-
ní přilnavosti na povrch listů a výborným 
průnikem do pletiv.

Málo se ví, že epoxiconazole je ve formě 
pevných částeček rozpuštěných v tekutém 
nosiči, a že kvalita účinnosti se musí posu-
zovat podle jemnosti mikrokrystalků epoxico-
nazolu, které jsou pak schopny lépe pronik-
nout do rostlinných pletiv. „To je právě jeden 
z rozdílů značkové kvality BASF oproti epo-
xiconazolům z jiné produkce“, upozornil L. 
Svatoň a doložil toto své tvrzení mikroskopic-
kými fotografiemi z laboratorních zkoušek.

Už ze složení přípravku vyplývá široké 
spektrum chorob obilnin, proti nimž Tocata® 
Super zajistí ochranu. Jde o celou plejádu 
od stéblolamu přes fuzariózy až po skvr-
nitosti ječmene. Přípravek má preventivní, 
eradikativní i kurativní účinnost. Nevadí ani 
déšť již do 30 minut po ošetření. Široké 
aplikační okno začíná již v BBCH 30 buď 
jednorázovou dávkou 2 l/ha v období až 
do BBCH 59 nebo dělenou dávkou 1,75 l/
ha časně a následně od BBCH 49 dávkou 
1,5–1,75 l/ha, nebo lze druhou dávku na-
hradit např. přípravkem Osiris.

V následující části konference seznámil 
Ing. Pavel Šácha přítomné se zkušenostmi 
loni uvedeného „Boscalidového štítu“ v řep-
ce. Ty jsou veskrze pozitivní, zejména co se 
týká dlouhodobé ochrany řepky proti cho-
robám. Tři účinné látky obsažené v rámci 
následné aplikace přípravků Pictor® a Efi-
lor® se ukázaly jako výborné při kontrole 
řepky. V pokusech na polních dnech BASF 
se ukázala zejména vysoká účinnost proti 

hlízence, a to i v dávce Pictoru 0,4 l/ha, kde 
po ošetření bylo napadení téměř nulové, 
zatímco na neošetřené kontrole dosahovalo 
až 35 %. Tato kontrola navíc po sklizni vy-
kázala výnos max. 2,9 t/ha, zatímco plocha 
pod „Boscalidovým štítem“ dala rekordních 
4,45–4,54 t/ha výnosu! Jediné, na co je tře-
ba upozornit, je maximální doba prodlevy 
mezi aplikacemi přípravků 21 dnů, jinak již 
snížená dávka dobře nevychází. 

Plevele stále na prvním místě
V obsáhlém vystoupení uvedl Ing. Josef Ho-
lec, Ph.D. z České zemědělské univerzity 
přítomné do problematiky současného vý-
skytu plevelů v řepce. Důležitým poselstvím 
je, že plevelné spektrum se neustále vyvíjí 
podle používaných herbicidních látek, tak-
že některé plevele mizí, zatímco jiné se opět 
vracejí do hry. Za nejdůležitější plevele řep-
ky označil svízel přítulu, který již při výsky-
tu jedné rostliny na 5 m2 znamená problém 
na poli. Dále heřmánkovec nevonný může 
přerůstat porost a ještě ve sklizni působit 
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potíže zvyšováním vlhkosti. Mák vlčí a chr-
pa polní se vrací do plevelných společen-
stev díky nízké účinnosti současných her-
bicidů a svými pěknými barvami konkurují 
kulturním plodinám. Ostrožka východní je 
nově se šířícím plevelným druhem odolným 
současným účinným látkám. V řepce jsou 
velmi významné i brukvovité plevele; jed-
nak jsou v ní ze své podstaty obtížně hu-
bitelné a hlavně jsou hostiteli nádorovitosti 
brukvovitých, která se dnes šíří a už roz-
hodně není problémem pouze zelinářských 
pozemků. Problematickou, kromě dalších 
běžných plevelů, začíná být i řepice, která 
se dříve využívala jako „lapač škůdců“ pro 
obsevy řepkových polí. Ta však dříve dozrá-
vá a řepková pole jsou tak zamořena jejími 
semeny šířenými při sklizni. 

Z plevelů spodního patra začínají více ško-
dit kakost maličký, dlanitosečný, violka 
rolní nebo např. prlina rolní. Významně 
dokážou poškozovat už tak špatné řidší 
porosty. Plevele typu merlíkovitých, ba-
žanka roční nebo plevelná řepa se šíří 

též z důvodu mírných zim, kdy nevymrzají 
a mohou vegetovat i na jaře.

Nová řešení proti plevelům
Po tomto úvodu se Ing. Libor Svatoň z BASF 
opět ujal slova s upozorněním na chystané 
nové komplexní herbicidní řešení do řepky, 
na něž jsou naši pěstitelé u tohoto výrobce 
po léta uvyklí, a které se bude nyní jmeno-
vat Nimbus® Gold. Půjde o preemergentní 
herbicid pro ochranu řepky proti širokému 
spektru plevelů s obsahem účinné látky clo-
mazone v dávce až 90 g na hektar. Pokud se 
vám to zdá hodně, pak vězte, že půjde o uni-
kátní formulaci přípravku do mikrokapsulí, 
která zabezpečí, aby poškozeny byly ple-
vele, nikoliv rostlinky řepky. Právě účinnost 
na kakosty, hluchavky a některé brukvovité 
plevele bude prémií tohoto přípravku, který 
se jistě stane úspěšným a oblíbeným pokra-
čovatelem řady Butisanů od BASF.

Následovalo představení nové řady Clear-
field® řešení pro pěstitele slunečnice - Pul-
sar® Plus - Ing. Ivo Kulhánkem z BASF. Důle-

žité je právě ono „Plus“ v názvu, neboť půjde 
o aplikace do nových Clearfield® Plus hyb-
ridů slunečnice, kde Pulsar® Plus díky no-
vým typům smáčedel bude mít razantnější 
účinnost na široké spektrum plevelů včetně 
merlíků, laskavců, ježatky, pohanky, ale také 
na klasické Clearfield® hybridy slunečnice, 
takže tyto dvě řady hybridů nesmí pěstitel 
při ošetření zaměňovat! V dávce 2 l/ha za-
bezpečí lepší průnik voskovou vrstvičkou 
a lepší přilnavost na listech rostlin. Taktéž 
hubení výdrolu Clearfield® Plus slunečnice 
bude dobře zvládnutelné sulfonylmočovina-
mi na bázi ú.l. thyfensulfuron–methyl.

Celá konference se nesla v optimistickém 
duchu a byla též proložena občasnými sou-
těžemi o drobné ceny, kterých se publikum 
účastnilo. Samozřejmě zabezpečení ob-
čerstvením a nápoji bylo jako obvykle skvě-
lé, takže po zakončení konference obědem 
myslím všichni účastníci odcházeli spoko-
jeni a obohaceni o nové možnosti úspěšné 
pěstitelské práce s podporou BASF.

Konference BASF
Reportáž
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Chcete si vyzkoušet  
významnou novinku  
pro rok 2018 již letos?
Nadějné porosty obilnin vyžadují nejen dobře zvládnutou problematiku 
odrůdové skladby, termínu setí, předplodiny, výživy, ale i kvalitní ochranu 
proti rozhodujícím houbovým chorobám.

Adexar® Plus je nejlepší fungicid na trhu, který 
v jednom produktu spojuje tři účinné látky ze tří 
chemických skupin (triazol + strobilurin + car-
boxamid), což znamená nejlepší antirezistent-
ní strategii, nejširší záběr proti houbovým 
chorobám a vzájemně se doplňující systémy 
účinku (preventivní, kurativní a eradikativní). Vy-
značuje se delší účinností než ostatní prémi-
ové fungicidy. Adexar® Plus je registrován proti 
všem klíčovým původcům houbového onemoc-
nění obilnin, jako jsou například braničnatky, 
rzi, padlí travní, hnědá a rynchosporiová 
skvrnitost ječmene, ramuláriová skvrnitost 
ječmene, stéblolam a další. Přípravek je mož-
no použít ve všech druzích obilnin.

Při nákupu přípravku Adexar® Plus v termínu 
od 1. března 2017 do 16. června 2017 máte 
možnost získat prémiový fungicid do obil-
nin Priaxor® EC. Je to jedinečná nabídka 
novinky roku 2018.

Priaxor® EC - úspěch  
na dohled
Nákup 100 l Adexar® Plus = 5 l Priaxor® EC 
(ošetření cca 4–5 ha)

Priaxor® EC představuje klíčovou novinku firmy  
BASF v oblasti ochrany obilnin proti listovým 
chorobám. Stejně jako Systiva® (první nepo-
střikový fungicid zabezpečující ochranu obilnin 
proti listovým chorobám) a Adexar® Plus obsa-
huje zcela novou účinnou látku fluxapyroxad 

(obchodní název Xemium®) z nové skupiny fun-
gicidů, tzv. karboxamidů (SDHI). Kromě účinné 
látky Xemium® obsahuje navíc i pyraclostrobin. 
Výsledkem vyvážené kombinace účinných lá-
tek je pak mimořádně účinný fungicid proti lis-
tovým chorobám obilnin.

Priaxor® EC je foliární systémový fungicid s pre-
ventivním a kurativním účinkem. V jarním a ozi-
mém ječmeni je Priaxor® EC registrován proti 
klíčovým patogenům, jako je padlí travní, rez 
ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchospori-
ová skvrnitost ječmene. V pšenici ozimé je re-
gistrován proti padlí travnímu, rzi pšeničné, hel-
mintosporióze pšenice a braničnatce pšeničné.

Doporučené dávkování Priaxor® EC je v roz-
mezí 0,75–1 l/ha v závislosti na síle infekčního 
tlaku. Aplikaci provádíme preventivně či při ob-
jevení prvních příznaků napadení. 

V přípravku Priaxor® EC se vám dostává ino-
vativního a spolehlivého řešení celého spekt-
ra významných listových chorob obilnin, které 
kombinuje komplexní preventivní a kurativní 
kontrolu chorob s významnými vedlejšími 
fyziologickými účinky na vitalitu rostlin, 
tzv. AgCelence® efekty.

Proč použít Priaxor® EC?
 � Vysoký výnos a jeho kvalita
 �  Vysoká flexibilita
 �  Přínosy efektů AgCelence®

 Adexar® Plus - špičková ochrana vašich obilnin s mimořádným výnosem 

Konference BASF
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Přečtěte si pravidla akce  
Adexar® Plus - špičková ochrana vašich 
obilnin s mimořádným výnosem

Pravidla akce 
1.  Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 

v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 186 00, 
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 Adexar® Plus od společnos-
ti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidní-
mu ošetření obilnin.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická nebo 
právnická osoba, která je ke dni 1. března 
2017 evidována jako zemědělský podni-
katel dle zákona č. 252/1997 Sb., o země-
dělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimální-
ho množství 100 l fungicidu Adexar® Plus 
v termínu od 1. března 2017 do 16. červ-
na 2017. Za každé toto množství uvede-
ného přípravku má účastník akce nárok 
na získání přípravku Priaxor® EC. 

4.  Zákazník má nárok získat jako bonus: 
 •  5 l fungicidního přípravku Priaxor EC 

za nákup 100 l fungicidu Adexar® Plus

5.  Pro účast v akci „Adexar® Plus špič-
ková ochrana vašich obilnin s mimo-
řádným výnosem“ je účastník povinen 
poslat kopii dodacího listu na centrálu 
společnosti BASF na adresu: 

  BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 
Praha 8 - Karlín, 186 00

6.  Účastník je povinen dodatečně odeslat fo-
tokopie faktur dokládající nákup fungicid-
ního přípravku Adexar® Plus nejpozději 
do 14. července 2017 svému obchod-
nímu zástupci. Obálku označte heslem 
„Adexar® Plus špičková ochrana va-
šich obilnin s mimořádným výnosem“.  

Do akce budou zahrnuty pouze ty země-
dělské podniky, jejichž odeslané fotoko-
pie dodacích listů byly přijaty a jimž byly 
dodatečně přijaty fotokopie faktur doklá-
dajících nákup společností BASF spol. 
s r. o. do 14. července 2017. Účastník je 
povinen anonymizovat na kopiích dokla-
dů o nákupu veškeré ostatní informace 
(včetně zejména všech cen netto a ceny 
brutto produktů) způsobem jednoznačně 
znemožňujícím jejich přečtení.

7.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce červ-
na 2017.

8.  Společnost BASF si vyhrazuje právo mě-
nit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, 
jakož i celou akci zrušit.

9.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce. Kontaktní osoba tím-
to uděluje souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjme-
ní, e-mailová adresa, číslo mobilního te-
lefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou 
zpracovávány pro marketingové účely pří-
mo společností BASF spol. s r. o.1) (správ-
ce) nebo jejími zpracovateli. Poskytnutí 
osobních údajů pro marketingové účely 
je dobrovolné. Zpracování osobních úda-
jů probíhá automatizovaně i manuálně 
v elektronické i listinné podobě. 

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpi-
sem souhlas se zasíláním obchodních sdě-
lení společnosti BASF spol. s r. o. na svoji  
e-mailovou adresu nebo formou SMS. 

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, 
že výše uvedené osobní údaje mohou být 
předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP 

náležejících do koncernu společnosti BASF 
SE3) a (ii) třetím osobám2) a to za účelem vy-
tvoření a předání vlastní nabídky obchodů 
a služeb, a to i prostřednictvím elektronic-
kých prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 
2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti. 

Souhlas se zpracováním osobních úda-
jů je udělován do 31. 12. 2025. Souhlas se 
zasíláním obchodních sdělení je udělován 
na dobu neurčitou. 

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně kterýkoliv ze souhla-
sů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat. 

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k infor-
macím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) 
právo na opravu těchto osobních údajů či je-
jich odstranění z databáze. Kontaktní osoba 
má právo požadovat od správce vysvětlení 
ke zpracování osobních údajů a jejich změn 
ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů nebo požadovat, 
aby správce odstranil závadný stav či prove-
dl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že 
jeho osobní údaje jsou zpracovávány v roz-
poru s ochranou jeho soukromí a osobního 
života nebo v rozporu se zákonem, zejmé-
na jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování.

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

Používejte přípravky na ochranu rostlin bez-
pečně. Před použitím si vždy přečtěte ozna-
čení a informace o přípravku.

1)  BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3255.

2 ) Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě,  
pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány. 

3)  BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na:  
www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

 Adexar® Plus - špičková ochrana vašich obilnin s mimořádným výnosem 
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 Boscalidový ochranný štít - nejmodernější řešení pro vaši řepku 

Boscalidový ochranný štít  
- nejmodernější řešení  
pro vaši řepku

Technologie Boscalidového ochranného štítu se stala nejúspěšnější 
technologií v uplynulé sezóně 2016, vyznačující se extrémním napadením 
houbovými chorobami v pozdní části vegetace řepky ozimé.

Boscalidový ochranný štít je systém ochra-
ny řepky dvěma po sobě jdoucími ošetřeními 
v časném jaru a v květu. Tato moderní techno-
logie spojuje vlastnosti přípravků Efilor® a Pic-
tor® a nabízí tedy nejen vynikající fungicidní 
clonu poskytovanou oběma fungicidy, ale také 
šetrnou morforegulaci zajišťovanou příprav-
kem Efilor®. Dlouhodobá fungicidní clona je 
založena na účinné látce boscalid ze skupiny 
SDHI (karboxamidy) v kombinaci s účinnou 
látkou metconazol nebo dimoxystrobin. Jedná 
se o jediné řešení na trhu s účinnou látkou 
ze skupiny SDHI v časném jaru i ve květu 
s účinností na všechny důležité choroby 
řepky a s efekty AgCelence®. 

Abychom vám zpříjemnili kontrolu porostů řep-
ky, nabízíme vám možnost získat za společný 
nákup fungicidu Efilor® (60 l) a Pictor® (ošetření 
40 l) tankovací karty Čepro v hodnotě 2.500 Kč 
nebo fotopast na zachycení aktivit na vašich 
polích nebo 7 l insekticidu Vaztak® Active nebo 
možnost navýšení bodů v rámci programu 
Partnerství s BASF - Partnerství Profesioná-
lů 2017 (dále jen Partnerství Profesionálů).

Máte-li zájem o účast v akci, přihlašte se přes 
webový přihlašovací formulář. Vyplněním for-
muláře zároveň souhlasíte s pravidly akce, je-
jichž znění naleznete níže. Registrace do akce 
běží od 1. března 2017 do 31. května 2017.

Přehled bonusů:

1   Tankovací karty od společnosti  
Čepro v hodnotě 2 500 Kč  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

2   Fotopast Bunaty Full HD GSM  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

3   Insekticid Vaztak® Active 7 l  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

4   4000 bodů v Partnerství Profesionálů  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*)  
a 40 l Pictor® (100 ha*)

*)  při aplikaci 0,6 l/ha Efilor® a 0,4 l/ha Pictor® v rámci doporučení technologie  
Boscalidového ochranného štítu



44 | Agrotip 3/2017

Jaké bonusy  
můžete získat?

1   Tankovací karty od společnosti Čepro  
v hodnotě 2500 Kč 

za nákup 60 l Efilor® (100 ha*) a 40 l Pictor® (100 ha*)

Poukázka umožňuje úhradu pohonných hmot (benzin/ nafta). Platná je v celé síti čerpa-
cích stanic EuroOil (celkem 191 ČS v rámci ČR), nelze uplatnit v dalších sítích čerpacích 
stanic. Nominální hodnota poukázky je buď 500 Kč / 1 kus nebo 1 000 Kč / 1 kus (omeze-
no jednorázovým použitím poukázky). Jedna poukázka = jednorázová předplacená karta 
s magnetickým proužkem. Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kom-
binovat. V případě vyššího nákupu pohonných hmot, než je hodnota poukázky, je možné 
doplatit na čerpací stanici platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

2   Fotopast Bunaty Full HD GSM  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*) a 40 l Pictor® (100 ha*)

Fotopast s GSM modulem a podporou GPRS , odesílá fotografie na email nebo mobilní 
telefon! Velká kvalitní anténa s polohovacím kloubem pro příjem GSM signálu. Tam kde 
ostatní fotopasti již signál ztrácejí, fotopast BUNATY pracuje! Navíc se anténa díky polo-
hovacímu klubu dá sklopit a máte tak možnost lépe fotopast maskovat! Novinka roku 2017 
- vylepšená verze - o 40% silnější neviditelný přísvit než u staršího a velmi úspěšného 
modelu roku 2015! Vyrobeno pro Českou a Slovenskou republiku, kompletní české menu.

3   Insekticid Vaztak® Active 7 l  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*) a 40 l Pictor® (100 ha*)

Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený k hubení ně-
kterých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá 
na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což 
zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak insekticidu Vaztak® Active se po zaschnutí smývá 
deštěm jen pomalu.

4   4 000 bodů v Partnerství Profesionálů  
za nákup 60 l Efilor® (100 ha*) a 40 l Pictor® (100 ha*)

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc 
nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 4 000 bodů.

*)  při aplikaci 0,6 l/ha Efilor® a 0,4 l/ha Pictor® v rámci doporučení  
technologie Boscalidového ochranného štítu

 Boscalidový ochranný štít - nejmodernější řešení pro vašiřepku 
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Přečtěte si pravidla akce  
Boscalidový ochranný štít  
- nejmodernější řešení pro vaši řepku

Pravidla akce 
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, od-
díl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro kon-
cové uživatele, resp. koncové odběratele 
přípravků Efilor® a Pictor® od společnosti 
BASF spol. s r. o. určených k fungicidnímu 
(Efilor® a Pictor®) a morforegulačnímu (Efi-
lor®) ošetření řepky ozimé.

2.  Akce se může účastnit každá fyzická 
nebo právnická osoba, která je ke dni 31. 
května 2017 evidována jako zemědělský 
podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství.

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimální-
ho množství 60 l fungicidu Efilor® a 40 l 
fungicidu Pictor® v termínu od 1. března 
2017 do 31. května 2017. Za každé toto 
množství uvedeného přípravku má účast-
ník akce nárok na zisk věcného bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus: 
a)  Tankovací karty od společnosti  

Čepro v hodnotě 2.500 Kč za nákup 
60 l Efilor® a 40 l Pictor® 

b)  Fotopast Bunaty Full HD GSM 
za nákup 60 l Efilor® a 40 l Pictor ®

c)  7 l přípravku Vaztak® Active  
za nákup 60 l Efilor® a 40 l Pictor®

d)  4000 bodů v Partnerství Profesionálů 
za nákup 60 l Efilor® a 40 l Pictor®

3.  Pro účast v akci ,,Boscalidový ochranný 
štít - nejmodernější řešení pro vaši řep-
ku“ je účastník povinen se elektronicky 
přihlásit nejpozději do 31. května 2017 
na internetových stránkách BASF s do-
ménou www.agro.basf.cz. Pokud nebu-
de přihlašovací formulář řádně a komplet-
ně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

4.  Pro získání bonusu je účastník povi-
nen odeslat fotokopie faktur dokládající 
nákup fungicidních přípravků Efilor® a Pic-
tor® nejpozději do 30. června 2017 své-
mu obchodnímu zástupci. Obálku označ-
te heslem ,,Boscalidový ochranný štít“. 
Do akce budou zahrnuty pouze ty země-
dělské podniky, jejichž odeslané fotoko-
pie faktur budou přijaty společností BASF 
spol. s r.o. Účastník je povinen anonymi-
zovat na kopiích dokladů o nákupu veš-
keré ostatní informace (včetně zejména 
všech cen netto a ceny brutto produktů) 
způsobem jednoznačně znemožňujícím 
jejich přečtení.

7.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce roku 
2017.

8.  Společnost BASF si vyhrazuje právo mě-
nit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, 
jakož i celou akci zrušit.

9.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce. Kontaktní osoba tím-
to uděluje souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjme-
ní, e-mailová adresa, číslo mobilního te-
lefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou 
zpracovávány pro marketingové účely pří-
mo společností BASF spol. s r. o.1) (správ-
ce) nebo jejími zpracovateli. Poskytnutí 
osobních údajů pro marketingové účely 
je dobrovolné. Zpracování osobních úda-
jů probíhá automatizovaně i manuálně 
v elektronické i listinné podobě. 

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpi-
sem souhlas se zasíláním obchodních sdě-
lení společnosti BASF spol. s r. o. na svoji  
e-mailovou adresu nebo formou SMS. 

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, 
že výše uvedené osobní údaje mohou být 
předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP 
náležejících do koncernu společnosti BASF 
SE3) a (ii) třetím osobám2) a to za účelem vy-
tvoření a předání vlastní nabídky obchodů 
a služeb, a to i prostřednictvím elektronic-
kých prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 
2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti. 

Souhlas se zpracováním osobních úda-
jů je udělován do 31. 12. 2025. Souhlas se 
zasíláním obchodních sdělení je udělován 
na dobu neurčitou. 

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo 
jen částečně písemně kterýkoliv ze souhla-
sů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat. 

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k infor-
macím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) 
právo na opravu těchto osobních údajů či je-
jich odstranění z databáze. Kontaktní osoba 
má právo požadovat od správce vysvětlení 
ke zpracování osobních údajů a jejich změn 
ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů nebo požadovat, 
aby správce odstranil závadný stav či prove-
dl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že 
jeho osobní údaje jsou zpracovávány v roz-
poru s ochranou jeho soukromí a osobního 
života nebo v rozporu se zákonem, zejmé-
na jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování.

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

Používejte přípravky na ochranu rostlin bez-
pečně. Před použitím si vždy přečtěte ozna-
čení a informace o přípravku.

1)  BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3255.

2 ) Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. 
nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě,  
pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány. 

3)  BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na:  
www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

 Boscalidový ochranný štít - nejmodernější řešení pro vaši řepku 
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Úspěšný rok Partnerství 2016 
je už za námi. Právě pro vás 
připravujeme další sezónu.

Kromě bonusů, které jsme nabízeli v minulých 
letech, například přípravky, finanční bonus, bio-
diversitní směs, internetový obchod, poukázky 
Leading Farmers a karty na pohonné hmoty, 
máme pro vás připravenou novinku. Protože 
váš názor a potřeby nás zajímají, do programu 
jsme zařadili požadavek z vašich řad - podporu 
nadačního fondu.

Mám velkou radost, že jsme od vás obdrželi tak 
pěknou inspiraci a s vaší pomocí podpoříme 
nejvíce potřebný nadační fond dětské onkolo-
gie KRTEK: www.krtek-nf.cz/about-us/

Považuji to za pěkný a šlechetný krok, že 
společnými silami pomůžeme malým velkým 
hrdinům. V rámci programu Partnerství pro-
fesionálů budete mít možnost za obdržené 
body podpořit krásnou iniciativu: buď nákup 
přístroje nebo nějakou konkrétní rodinu, kterou 
osud nešetří. O tom, jakou sumu jsme nasbírali 
a na jaký účel peníze půjdou, vás samozřejmě 
budeme informovat pomocí webových stránek 
nebo Agrotipu.

Za odběr přípravků BASF můžete tradičně také 
podpořit mládežnický fotbal. Vezměte prosím 
na vědomí, že pokud máte zájem o pořízení 
fotbalových tréninkových dresů, míčů nebo vý-
sledkových tabulí, musíte tento výběr bonusu 
provést na internetové adrese nejpozději do 15. 
dubna 2017.

http://www.pp.agro.basf.cz/

V případě využití bonusových akcí Butisan® 
Complete, Boscalidový ochranný štít a Vaztak® 
Active + Gazelle® pro rok 2017 můžete stejně 
jako minulý rok získat další body, které vám 
v programu partnerství zhodnotíme. Chtěla bych 
vám ještě sdělit pár praktických informací.

Letošní stránky Partnerství profesionálů bu-
dou spuštěné stejně jako v minulém roce, tj. 
31. 3. 2017. Do letošního bonusového progra-
mu je možné se přihlásit či zaregistrovat až 
do 31. 10. 2017.

Těšíme se na spolupráci s vámi i tento rok!
Mgr. Dorota Němečková, BASF

 Tradiční bonusový program BASF 

Během cesty do práce 
jsem si říkala, že je 
to neskutečné, že rok 
2016 je už pryč a právě 
připravujeme pro naše 
zákazníky věrnostní 
program na další rok.

Pevně věřím, že i tento 
rok zůstanete věrni 
našim přípravkům a 
potěšíme vás bonusy, 
které máme v nabídce 
Partnerství profesionálů 
pro rok 2017.

Těšíme se na spolupráci 
s vámi a pevně věříme, 
že oceníte nabízené 
změny v rámci programu 
pro tento rok.



Zemědělství, nejcennější práce na zemi
Po celém světě rostoucí a stále více prosperující populace vyžaduje, aby byla dobře 
nasycena. Jak můžeme zajistit, aby měl každý na svém talíři dost, když je množství 
půdy potřebné pro pěstování plodin omezené? BASF ve spolupráci se zemědělci 
vytváří chemii, která pomáhá maximalizovat výnosy, aniž by byla ohrožena kvalita 
plodin. To velkým dílem napomáhá k zajištění dostatku jídla pro zdravý a spokojený 
život nás všech. S pomocí firmy BASF to mají zemědělci ve svých rukách.

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

Zajistit, aby se  
dostalo na každého



Pro zdravou a vitální řepku

Efi lor®

 Součást technologie Boscalidového ochranného štítu

 Vynikající fungicid s morforegulačním účinkem

 Podpora větvení řepky a zvýšení počtu šešulí

  První přípravek pro jarní ošetření řepky obsahující 
karboxamid

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


