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Obilniny

Pšenice ozimá 
a choroby přenosné 
nejen osivem
Na jaře se v praxi setkáváme s řadou chorob a v běžném pracovním shonu 
není čas přemýšlet o tom, jakého jsou původu a jakým způsobem se rozšiřují. 
Většinou se pouze snažíme vyřešit, jak choroby potlačit. Přitom úspěšné 
řešení by mělo vycházet ze znalosti věcí a mělo by být komplexní. 

Ing. Milena Bernardová, Zkušební stanice Kluky, foto archiv BASF

Některé patogeny se dostávají na pole již 
s osivem pšenice, jedná se o známé sně-
ti, jako je sněť zakrslá (Tilletia controversa), 
sněť mazlavá (Tilletia foetida a caries), praš-
ná sněť pšeničná (Ustilago tritici) a Coch
liobolus sativus. Dále jsou to fuzária (Fusa
rium spp.) a plíseň sněžná (Microdochium 
nivale), ale i braničnatky (Phaeosphaeria 
nodorum, Septoria tritici) a helmintospo-
riová skvrnitost pšenice (Pyrenophora tritici 
repentis = DTR).

To, že jsou houbové choroby na obilkách 
(nebo uvnitř obilek), nemusí být okem pa-
trné, dokonce ani nemusí být snížena jejich 
klíčivost. Např. fuzária nesnižují klíčivost, 
ale mohou zhoršovat vzcházivost a poško-
zovat malé vzcházející rostliny. 

Kromě ztrát na výnosech tvoří některé hou-
bové patogeny toxiny - informace o nich 
jsou propracované hlavně u klasových 
fuzárií - a tyto toxiny výrazně snižují kvalitu 
zrna. Důsledek snížené kvantity a kvality se 
projeví nejen v ceně, ale i dále v potravním 
řetězci.

Zjednodušeně můžeme rozdělit choroby 
pšenice přenosné zrnem do 4 skupin: 
1. choroby, které ničí klas
2.  choroby, které poškozují klas  

nebo jeho části
3.  choroby, které oslabují a poškozují 

rostliny v časném jaru
4.  choroby na listech, které mohou 

snížit výnos a kvalitu

Choroby, které ničí klas
Z této skupiny jsou nejznámějšími choroba-
mi prašné, mazlavé a zakrslé sněti. Nevy-
skytují se v porostech často, v posledních 
létech došlo díky zavedení kvalitních moři-
del k jejich celkové redukci. Přesto alespoň 
krátce několik slov k jejich škodlivosti.

Sněti se rozmnožují pomocí chlamydospor, 
které se uvolňují ze snětivých klasů. Kromě 
přenosu obilkou je možné rozšiřování i pů-
dou a větrem. U mazlavé sněti je přenos 
obilkou nejvýznamnější, protože na obilce 
dobře ulpívá, naopak v půdě mají chlamy-
dospory krátkou životnost. Sněť zakrslá 
se naopak přenáší více půdou, kde jsou 
její chlamydospory životaschopné 10 i více 
let. Její vyšší výskyt bývá v letech s dlou-

Zkracování stébel způsobené snětí 
zakrslou

Skvrny braničnatky pšeničné na listech 
vymetané pšenice

Pokročilejší stadium vývinu skvrn
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hou zimou a sněhovými srážkami, více se 
vyskytuje při mělčím setí a na utužených 
souvratích. Škodlivost prašné sněti je nižší 
než u sněti hladké a zakrslé, ale dobře se 
přenáší větrem a je nebezpečná pro další 
šíření při výrobě certifikovaných osiv.

Choroby, které poškozují klas  
nebo jeho části
Do skupiny chorob poškozujících klas mů-
žeme zařadit klasová fuzária a braničnatku 
plevovou. Pozor! Ačkoliv jsou opticky vidi-
telné až v druhé polovině vegetace (fuzá-
ria až před sklizní), v pšenici jsou přítom-
ny od přípravy osiva a jeho zasetí. V naší 
zeměpisné oblasti se z klasových fuzárií 
nejvíce vyskytuje Fusarium culmorum. 
Výnosové ztráty závisí na procentu napa-
dených klasů a na časnosti infekce, mohou 
převyšovat i 20 %. Proti klasovým fuzáriím 
je registrovaná celá řada fungicidů, kterou 
je možné aplikovat v době otevírání kvít-
ků – vývojová fáze 61–64 BBCH. Aplikace 
ve správné vývojové fázi je pro účinnost 
fungicidů velmi významná. Fusarium cul

morum produkuje toxiny DON (deoxynivale-
nol), NIV (nivalenol) a ZEA (zearelon), které 
snižují pekařskou kvalitu zrna, sladu, krmiv 
a mohou způsobovat toxikologické problé-
my u zvířat i lidí. 

Příznaky napadení braničnatkou plevovou 
jsou pozorovány v porostech pšenic větši-
nou od začátku června, ve vývojových fázích 
pšenice 51 BBCH a výše. Projevují se nejprve 
jako hnědé menší nepravidelné a později slé-
vavé léze na vyšších listových patrech, poz-
ději přechází tato choroba do klasu. Někdy 
nejsou její projevy zachyceny na listech, ale 
až v klasech. Aplikace fungicidů v pozděj-
ších fází vývoje pšenice (po 69 BBCH) již 
není povolena z důvodu ochranných lhůt (pro 
rozklad účinných látek přípravků).

Choroby, které oslabují a poškozují 
rostliny v časném jaru
Do třetí skupiny patogenů, kteří způsobují 
zeslabení rostlin na jaře, můžeme zařadit 
fuzária a plíseň sněžnou. Protože o fuzá-
riích budeme ještě hovořit v kapitole chorob 
pat stébel, soustředíme se u této skupiny 
na Microdochium nivale – původce plísně 
sněžné. Plíseň sněžná byla v letošním jaru 
příčinou výpadku odnoží i celých rostlin 
a proředění porostů hlavně v ozimých ječ-
menech, ale ve vyšších polohách, kde sně-
hová pokrývka ležela delší dobu, i u pšenic. 
Jedním ze zdrojů šíření plísně sněžné jsou 
právě obilky kontaminované patogenem 
Microdochium nivale a dále půda. Na jaře 
(po zimě s déletrvající sněhovou přikrýv-
kou) jsou rostliny oslabené dlouhou zimou, 
nízkými teplotami a vymáčením a dochází 
(kromě mezerovitosti) k celkovému zhor-
šení kondice. V pšenicích se pak snadno 
rozvíjí další choroby.

Choroby na listech, které mohou 
snížit výnos a kvalitu
Těmito chorobami jsou braničnatka pše-
ničná a v teplých ročníkách i DTR (hel-
mintosporiová skvrnitost). Braničnatka 
pšeničná se stala po roce 2000 jednou 
z nejdůležitějších listových chorob v Čes-
ké republice. Málokdo si uvědomuje, že se 
jedná o chorobu přenosnou také osivem. 
Ačkoliv jsou odrůdy šlechtěny na odolnost 
proti chorobám, při silném tlaku braničnat-
ky pšeničné jsou její výskyty zaznamenány 
téměř ve všech odrůdách (pouze s různou 
intenzitou výskytu). Z monitorovacího sys-
tému MSD byl výskyt braničnatky pšenič-
né v polovině května tohoto roku hlášen 
na 90 % pozorovacích stanovišť. Index je-
jím napadením se pohyboval od jednotek 
do 40 % poškození listové plochy.

DTR je novější chorobou, která byla v Če-
chách rozšířena nejvíce v letech 2006–2008  
a dále 2011–2013. Vyžaduje pro své šíření 
vyšší teploty (nad 20 °C) a postačuje jí nižší 
vlhkost. Kromě šíření osivem se může šířit 
i vzduchem a je velmi obtížně rozpoznatel-
ná i léčitelná. 

Choroby nepřenosné osivem 
V průběhu časného jara jsou v pšenicích 
zjišťovány další choroby, a to patogeny 
způsobující choroby pat stébel, padlí trav-
ní a později i rzi. Největší význam a škod-
livost má ze skupiny chorob pat „pravý 
stéblolam“, jehož původcem je patogen 
Ocullimacula yaelundae. Stéblolam přeží-
vá na rostlinných zbytcích cca 3 roky. Pro-
niká do odnoží (stébel), přerušuje výživu 
a následkem je prázdný bílý klas. Ztráty 

na výnosu mohou být až 50 %. V posled-
ních sušších létech narůstá výskyt dalšího 
patogena a tím je kořenomorka obilná 
(Rhizoctonia cerealis). Kořenomorka ne-
proniká do vnitřních obalů stébel tak rychle 
a agresivně jako pravý stéblolam, ale téměř 
vždy obsazuje větší plochu na stéblu (více 
oválných skvrn nad sebou i vedle sebe) 
a tím zvyšuje poškození. Fuzária obsazují 
převážně nejspodnější část stébla, která 
bývá nejpevnější. To samé, co bylo řeče-
no o kořenomorce obilné, platí i o fuzáriích 
- tj. mají vyšší četnost i plochu napadení 
stébel, ale nižší agresivitu průniku. V roční-
cích s prognózou škodlivého výskytu stéb-
lolamu (srážkově bohaté jaro) je důležité 
zasáhnout proti souboru těchto patogenů 
včas, tj. ve fázi 31–32 BBCH, aby se zabrá-
nilo jejich šíření. 

Padlí travní (Erysiphe graminis) je listovou 
chorobou, která se vyskytuje velmi časně, 
mnohdy již na podzim a v předjaří. Napadá 
zejména časně seté, husté a dobře nahno-
jené porosty a odrůdy méně odolné k padlí 
travnímu. V České republice není zvykem 
aplikovat fungicid již na podzim a v časném 
jaru komplikuje fungicidní ošetření deštivé 
počasí a špatná újezdnost pozemků. 

Od roku 2014 zaznamenáváme v České re-
publice zvýšený výskyt rzi plevové (Pucci
nia striiformis). Epidemický výskyt způsobily 
nové teplomilné rasy šířící se z jihozápad-
ní Asie. Propady na výnosu až 50 % jsou 
zaznamenávány hlavně u citlivých odrůd. 
Výběr odolných odrůd a včasné fungicid-
ní ošetření mohou přispět k zamezení její-
ho šíření. Zatímco se rzí plevovou jsme se 
setkávali v minulých 3 letech i ve středních, 
případně vyšších polohách, rez pšeničná 
(Puccinia recondita) se stále vyskytovala 
převážně v polohách do 300–350 m nad-
mořské výšky. Ve vyšších polohách byla 
monitorována méně, a to až koncem vege-
tace, a nemohla způsobit významné hos-
podářské škody. V nižších oblastech spo-
čívá ochrana proti této chorobě (podobně 
jako u rzi plevové) ve výběru odolných od-
růd a včasné aplikaci fungicidů.

Kvalitní moření nejen potlačuje choroby pře-
nosné osivem, ale oddaluje nástup posled-
ních jmenovaných chorob nepřenosných 
osivem do porostů a snižuje intenzitu jejich 
napadení. Přispívá k lepší kondici porostu, 
v mořidlech nové řady je možné pozorovat 
vliv na posílení kořenové soustavy, zlepše-
ní habitu a zvýšení vitality rostlin. Účinné 
a dobře provedené namoření umožňuje 
snížit počet fungicidních aplikací, nebo je 
alespoň oddálit či lépe načasovat.

Silné napadení porostu pšenice 
helmintosporiovou skvrnitostí (DTR)
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Stane se použití Systivy 
„revolucí“ v systému 
pěstování obilnin?
Na tuto otázku zcela určitě odpoví čas, ale nemusí to v žádném případě 
trvat dlouho. Předpokládám, že mnozí pěstitelé sladovnického ječmene si 
již technologii se Systivou vyzkoušeli a získali tak první praktické zkušenosti. 
Nakonec není nad vlastní zkušenost a výsledky. Systiva® se v systému 
pěstování ječmenů vyskytuje cca 2 roky a prodeje tohoto přípravku jdou 
raketově nahoru.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto z různých pokusů V. Pavelka

Co je to Systiva®?
Systiva® je fungicid, který se aplikuje 
na osivo. Patří do skupiny SDHI s mimořád-
ně dlouhou délkou účinnosti proti celému 
spektru chorob, které se mohou vyskytnout 
(především skvrnitosti). Navíc má výrazné 
vedlejší „fyziologické účinky“, takže patří 
do skupiny přípravků s tzv. AgCelence® 
efektem (Pictor®, Opera® Top, Adexar® 
Plus). Z praktického hlediska bych tento 
přínos viděl především v podstatně lepším 
zdravotním stavu po značnou část vegeta-
ce, lepším habitu rostliny, lepším kořeno-
vém systému, silnějším odnožování a vy-
rovnanosti odnoží. Všechny tyto vlivy se 
následně projevují i na vyšším výnosu. 

Mé zkušenosti se Systivou
Na toto téma jsem napsal již několik pří-
spěvků, protože se Systivou mám spoustu 
zkušeností. První zkušenosti jsem získal 
v ječmeni jarním, ale díky registraci tohoto 
přípravku jsem pokusy rozšířil do ječmene 
ozimého a pšenice ozimé. Praktické zkuše-
nosti jsem získal díky mnoha pokusům, kte-
ré provádím v provozních, poloprovozních 
i maloparcelkových podmínkách ve svém 
regionu a na několika šlechtitelských stani-
cích společnosti Selgen a.s. Tyto výsledky 
jsem publikoval již vícekrát, nejen v minu-
lém Agrotipu. Snímek z PS Kluky, celkový pohled na kontrolu (č. 1) a parcelku ošetřenou Systivou (č. 3)
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Nakonec hlavně kvůli Systivě jsem si po-
řídil starší vyřazený maloparcelkový secí 
stroj, který mi slouží dodnes. Poslední 2 
roky mám v souvislosti se Systivou založe-
no každoročně minimálně 800 parcel, kde 
ověřuji i dávky přípravku, výsevek a v ne-
poslední řadě i reakci jednotlivých odrůd 
sladovnického ječmene. Pokusy jsou časo-
vě a organizačně velice náročné, je třeba 
sehnat osivo, domluvit se se zákazníkem, 
vše navážit… Samotné setí je potom taková 
„třešnička na dortu“. Práce je to sice trnitá, 
ale troufám si tvrdit, že velice efektivní.

Stále platí, že 1× vidět je lepší, než něko-
likrát slyšet. Dokladem mého snažení je 
výčet pokusů se Systivou v letošním skliz-
ňovém roce: ozimý ječmen 9 odrůd na jed-
né stanici a 4× v provoze, pšenice ozimá 5 
odrůd na dvou stanicích a 8× poloprovoz 
až s 23 odrůdami, ječmen jarní 2 odrůdy 
na dvou stanicích, 8× provoz až na 11 sla-
dovnických odrůdách. K tomu všemu ještě 
různé varianty mořidel či jejich dávek, popř. 
výsevky. Pokusy v průběhu roku hodno-
tím a ukazuji zákazníkům. Pevně věřím, že 
i v letošním roce část těchto pokusů sklidím 
svým starším maloparcelkovým kombaj-
nem. Výsledků za celou sezónu bude celá 
řada a věřím, že bude příležitost vás s nimi 
seznámit, tak jako v minulých letech. 

Systiva® v ječmeni ozimém
Jak jsem již uvedl, Systiva® je registrová-
na do ječmene jarního i ozimého. Největší 
zkušenosti s tímto přípravkem v praxi mají 
pěstitelé na Vysočině, kde se toto ošetře-
ní již stává součástí technologie pěstování 
ozimého ječmene. Jaké jsou hlavní benefity 
tohoto ošetření? Podstatně lepší zdravotní 
stav, úspora fungicidů i času a hlavně vyšší 
výnos. Faktory, které určitě stojí za zvážení. 

Loni jsem také založil několik pokusů v ječ-
meni ozimém, ale protože se kromě jedné 
lokality nesklízela žádná, použiji pro svou 
argumentaci výsledky ze ŠS Lužany, Sel-
gen a.s., kde jsme v loňském roce pokusy 
prováděli na více odrůdách. Během vege-
tace se hodnotil zdravotní stav, následně 
se vyhodnotil výnos a provedly se rozbory 
zrna sklizených variant. V přiložené tabulce 
vám předkládám dosažené výnosy, jakož 
i kvalitativní rozbory. 

Velice zajímavý se mi jeví i pohled šlechtite-
le ozimého ječmene ing. Maříka z této zku-
šební stanice, který pokusy hodnotil, sklízel 
i zpracovával. V systému bez fungicidů 
bylo dosaženo (průměr 8 odrůd) ve varian-
tě S (= Kinto Duo 1,5 l/t + Systiva 0,75 l/t) 
o 5,2 % (+0,46 t/ha) vyššího výnosu a rov-
něž o 5 % lepší výtěžnosti zrna nad sítem 

2,5 mm oproti variantě K (= Kinto Duo 2 l/t). 
To znamená přírůstek výnosu předního 
zrna (nad 2,5 mm) o 10,4 % (tj. + 0,57 t/ha).  
V reakci jednotlivých odrůd byly dosti znač-
né rozdíly. Vyšší přínos byl zaznamenán 
např. u odrůd Henriette, Lester, Jup nebo 
Lancelot, naopak u odrůdy KWS Meri-
dian přínos varianty S zaznamenán ne-
byl. Ve vegetačních hodnoceních, včetně 
výskytu chorob, nebyly mezi variantami 
moření zjištěny významnější rozdíly. V sys-
tému pěstování se dvěma fungicidy nebyl 
výsledek tak výrazný, přesto byl v průměru 
odrůd přírůstek výnosu ve var. S zazname-
nán (výnos předního zrna vyšší o 0,26 t/ha, 
tj. o 3,4 %). 

Závěr z tohoto pokusu je jednoznačný. Byl 
prokázán přímý vliv ošetření osiva Systivou 
při moření, i když v porostu dle hodnocení 
Ing. Maříka nebyly viditelné rozdíly. V čem 
je tedy přínos tohoto ošetření, když zdravot-
ní stav byl uspokojivý? Zcela jednoznačně 
na základě letošních pokusů a zkušeností 
se jedná o doprovodný fyziologický efekt, 
který má vliv na mohutnost kořenové sou-
stavy (lepší hospodaření s vodou, výživa, 
odolávání různým stresům) a počet produk-
tivních stébel. Tyto a další měřitelné efekty 
pozitivně ovlivnily výnos.

 Detailní pohled na rostliny z různých variant pokusu ZVÚ Kroměříž

Parametry rostlin na pokusu ZVÚ Kroměříž, odrůda Avenue, BBCH 32, 4. 5. 2017 
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Systiva® v pšenici ozimé
I když registrace do pšenice ozimé byla 
platná, společnost si potřebovala ověřit, 
zda lze očekávat tak výrazný dlouhodobý 
fungicidní účinek do fáze sloupkování až 
metání jako u ječmene jarního. V předloň-
ském roce jsem založil 2 poloprovozní ma-
loparcelkové pokusy se Systivou v pšenici 
ozimé. 

Navíc jsem ve spolupráci s firmou Selgen 
a.s. založil 2 pokusy se Systivou na odrů-
dách pšenice ozimé této firmy na jejich pra-
covištích. I když jsem během celé vegetace 
při svém hodnocení neviděl žádný efekt, 
rozhodl jsem se tyto parcely sklidit. O to bylo 
moje překvapení větší, že na obou lokali-
tách (Přerovsko, Opavsko) došlo ke zvýšení 
výnosu na parcelách ošetřených Systivou. 
A když jsem dostal výsledky ze zkušebních 
stanic (Stupice, Úhřetice), výsledky opět po-
tvrdily přínos ošetření Systivou. 

Při zakládání pokusů pro letošní sezónu 
na podzim loňského roku jsem čerpal infor-
mace z pokusů předešlého roku. Proto jsem 
zasel podstatně více odrůd a na více loka-
litách. Jak jsem již uvedl, na 2 zkušebních 
stanicích se jedná o 5 odrůd, v poloprovoz-
ních podmínkách až 23 nejpěstovanějších 
odrůd ozimé pšenice na sedmi lokalitách. 
V celkovém počtu cca 1 000 parcel, nejen 
varianty moření, ale i různé výsevky dle pa-
rametrů osiva. Pevně věřím, že se výsledky 
z loňského roku potvrdí i letos.

Jaké jsou dosavadní poznatky se 
Systivou v pšenici v letošním roce?
Kromě očekávaného lepšího fungicidního 
účinku proti chorobám lze na pokusných 
parcelách vidět především ovlivnění mor-
fologie ošetřených rostlin. Zcela prokaza-
telně došlo k většímu nárůstu kořenového 
systému, dále větší výšce rostlin a zvýšení 

počtu produktivních odnoží. Zkušený prak-
tik ví, že tyto parametry by se měly projevit 
i na výnose, což potvrdí až sklizeň.

Kromě těchto znaků by měla Systiva® navíc 
ovlivnit zdravotní stav kořenů a má v popisu 
práce i dobrou účinnost proti chorobám pat 
stébel, včetně pravého stéblolamu, kořeno-
morky a fuzárií. Firma navíc uvádí i jiné be-
nefity, např. zvýšenou odolnost proti abio-
tickým stresům.

Domnívám se, že jen tyto argumenty urči-
tě stojí za vyzkoušení Systivy na podzim 
v pšenici ozimé v letošním roce. Samozřej-
mě vždy záleží zároveň na ročníku, odrůdě, 
výživě a spoustě dalších nezbytných agro-

technických zásahů. Systiva® také zcela 
určitě patří do celkové technologie výroby 
pšenice ozimé.

Určitě se shodneme na tom, že zdravá 
a vitální rostlina již od počátku vegetace je 
nezbytnou podmínkou pro dobrou sklizeň. 
Ošetření Systivou dává osivu předpoklady 
pro zdárný vývoj rostliny a výsledky z minu-
lých let to zcela potvrzují. Proto vám mohu 
tento jedinečný produkt doporučit pro ná-
sledující sezónu, tedy pro podzim 2017, a to 
s přesvědčením, že jde o velice správné, 
profesionální a ekonomicky návratné řešení 
pro všechny pěstované obilniny.

Snímek z PS Kluky, celkový pohled na kontrolu (č. 1) a parcelku ošetřenou Systivou (č. 3)

Pokus je založen také na PS Kluky v Jižních Čechách. Na snímu je patrný rozdíl mezi 
kontrolou a variantou č. 3 (Kinto Duo 2 l/ha + Systiva 1,5 l/ha)

Var. 1 

kontrola

Var. 2 

Kinto® Duo

Var. 3 

Kinto® Duo + Systiva®

Var. 4 

Standard
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Regulace problematických 
plevelů ozimé řepky
Regulace plevelů v ozimé řepce je v současnosti postavena především 
na preemergentním ošetření dvěma účinnými látkami. Jde o metazachlor 
a clomazone. Obě výše uvedené látky jsou součástí velkého množství 
herbicidů a jejich případná restrikce by mohla výrazným způsobem 
zkomplikovat zaběhnuté modely regulace plevelů v mnoha podnicích.

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZU Praha, foto: autor 
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V ohrožení je především metazachlor, jehož 
dávkování již bylo v minulosti výrazně ome-
zeno, přičemž se zvažuje další. Mimo to 
jsou herbicidy s touto účinnou látkou vylou-
čeny z používání v ochranných pásmech 
vodních zdrojů. 

Díky clomazone se podařilo v řepce do-
stat pod kontrolu svízel přítulu a pomocí 
metazachloru byla zvládnuta ochrana proti 
heřmánkovitým plevelům. Na druhou stra-
nu nadužívání těchto látek vedlo k řadě 
environmentálních problémů a také k ší-
ření mnoha plevelných druhů, které jsou 
k těmto látkám méně citlivé. Jde především 
o kakostovité plevele, violky, zemědým lé-
kařský, chrpu modrou a některé brukvovité 
plevele. Z výše uvedených důvodů je třeba 
se hlouběji zamyslet nad náhradními řeše-
ními, která by dokázala vyřešit běžné i pro-
blematické plevele v různých povětrnost-
ních i půdních podmínkách, protože žádné 
univerzální doporučení v zemědělství nikdy 
neexistuje a v ochraně proti plevelům to 
platí dvojnásob. 

Preemergentní ošetření 
Většina ploch ozimé řepky je ošetřována 
před vzejitím plodiny a obvykle také ple-
velů. Hlavním důvodem dominance pre-
emergentního ošetření je nedostatečný 
sortiment postemergentních herbicidů. 
Za sucha však účinnost preemergentních 
herbicidů často selhává, což se projevuje 

především v aridních oblastech. Riziko se-
lhání účinnosti je vyšší na těžších půdách 
a při větším množství posklizňových zbytků 
a hrud na povrchu půdy. Naopak ve vyš-
ších oblastech s dostatkem srážek fungují 
tyto herbicidy obvykle spolehlivě. V přípa-
dě špatného vzejití řepky a následné za-
orávky je navíc finanční ztráta navýšena 
o cenu herbicidu a jeho aplikaci, proble-
matický je pak i výběr následné plodiny, 
protože rezidua většiny preemergentních 
herbicidů mohou inhibovat klíčení a růst 
náhradních plodin, především obilnin. Ob-
vykle se používají kombinace acetamidů 
(metazachlor, pethoxamid, dimethachlor, či 
dimethenamid) s clomazonem (např. Nim-
bus® Gold) nebo s quinmeracem (např. Bu-
tisan® Complete).

Podzimní postemergentní ošetření
V posledních letech jsou do řepky zavádě-
ny nové herbicidy, které by mohly pomoci 
s regulací problematických plevelů. Často 
se však jedná o herbicidy, které vykazu-
jí uspokojivou účinnost pouze tehdy, je-li 
jejich aplikace přesně načasovaná. Přes-
to především v aridních oblastech nebo 
za sucha může tento aplikační termín vy-
kázat lepší účinnost než preemergentní 
ošetření.

K velmi časnému postemergentnímu ošet-
ření lze použit většinu acetamidových 
herbicidů, včetně jejich kombinací s quin-

meracem. Těmito herbicidy je však třeba 
ošetřovat v co nejranějších růstových fázích 
plevelů (nejlépe jsou-li plevele v děložních 
listech), přičemž s rostoucí růstovou fází 
plevelů účinnost prudce klesá. Při dostateč-
né půdní vlhkosti je proto vhodnější jejich 
preemergentní ošetření, naopak za sucha 
se vyplatí s ošetřením vyčkat a ošetřovat až 
po vzejití řepky. 

U růstových herbicidů (picloram, clopyralid 
a aminopyralid), které jsou rovněž registro-
vány k postemergentnímu ošetření řepky, 
převládá listový příjem. Používají se jako 
směsné přípravky (dvou- či třísložkové). 
Přestože se jedná o typicky postemergen-
tní herbicidy, ošetření je třeba provést v ra-
ných růstových fázích plevelů (2–6 pravých 
listů), nejlépe v první polovině září, kdy jsou 
obvykle vhodné povětrnostní podmínky pro 
jeho příjem a translokaci. Se zkracujícími 
se dny obvykle klesá teplota a intenzita 
slunečního záření, což negativně ovlivňu-
je účinnost tohoto herbicidu. S ohledem 
na kratší reziduální působení růstových 
herbicidů a za účelem rozšíření spektra 
působení jsou vhodné jejich TM kombinace 
s herbicidy obsahující metazachlor, petho-
xamid, dimethenamid a quinmerac. Ošet-
ření těmito kombinacemi je třeba provést 
na vzešlé plevele, nejlépe do dvou týdnů 
po vzejití řepky.

Řepkové 
obzory
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Možnosti regulace svízele přítuly
K preemergentní regulaci svízele přítuly 
lze použít herbicidy obsahující clomazo-
ne (např. Nimbus® Gold). V aridnějších 
oblastech a na těžších půdách vykazují 
clomazonové herbicidy většinou dobré 
výsledky jak z pohledu účinnosti (obr. 1), 
tak selektivity. Herbicidy obsahující clo-
mazone by však neměly být používány 
na extrémně lehkých půdách s malou 
sorpční schopností, na svažitých po-
zemcích a při výsevech ke konci agro-
technického termínu, protože vydatnější 
srážky po aplikaci mohou způsobit vý-
znamné poškození řepky, které se proje-
vuje vybělením listů a zpomalením růstu. 
K poškození řepky clomazonem dochází 
především v letech, kdy po vzejití řepky 
přijde studené a vlhké počasí (rozhoduje 

Clearfield® technologie v ozimé řepce

Clearfield® (CL) odrůdy řepky mohou být ošetřovány herbicidem Cleravis® (meta-
zachlor + quinmerac + imazamox). Ošetření herbicidem Cleravis® lze provést v po-
měrně širokém aplikačním termínu, obvykle ve fázi děložních až 4 pravých listů 
plevelů (což obvykle odpovídá 1.–4. pravému listu řepky), přičemž ani v případě 
jeho nedodržení není účinnost na řadu plevelů výrazněji snížena, což platí zejmé-
na při velmi časném ošetření. Vedle širokého spektra plevelů včetně kakostovitých 
a brukvovitých druhů působí herbicid Cleravis® také na výdrol obilní předplodiny, vý-
drol konvenční řepky a plevelnou řepu. CL hybridy řepky jsou částečně odolné také 
k dalším ALS inhibitorům (sulfonylmočovinám), takže rezidua těchto látek v půdě 
negativně neovlivňují vzcházivost řepky. 

Některá z výše uvedených pozitiv CL řepky však mohou být z jiného úhlu pohledu 
vnímána jako rizika a je potřeba je vést v patrnosti při rozhodováni o agrotechnic-
kých zásazích v porostech CL řepky a celém osevním sledu. Jedná se především 
o obtížnější regulaci výdrolu CL řepky v následných plodinách.

Obr. 1: Účinnost herbicidu 
Nimbus® Gold na svízel přítulu 
je velmi vysoká, a to i v případě 
sušších podmínek po aplikaci

Obr. 2: Heřmánkovité plevele 
patří k velmi významným plevelům 
ozimé řepky

Obr. 3: Rozrazily vykazují 
vysokou odolnost k většině 
postemergentních herbicidů 
používaných v řepce, pozemky 
s vysokou intenzitou zaplevelení 
těmito plevely je proto nutné 
ošetřit preemergentně
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především vzdušná vlhkost), kdy řepka moc 
neroste a snižuje se její metabolická aktivita, 
takže herbicid, který řepka přijímá kořeny 
i listy, není dostatečně rychle odbouráván, 
přičemž projevy poškození na pomalu ros-
toucí řepce jsou dlouho patrné. 

Na lehčích a svažitějších pozemcích nebo 
při pozdějším setí řepky jsou k regulaci 
svízele přítuly vhodnější směsné přípravky 
obsahující quinmerac (např. Butisan® Com-
plete či Max), které jsou k řepce selektiv-
nější.

V případě nízké intenzity zaplevelení svíze-
lem přítulou lze použít k jeho regulaci herbi-
cidy obsahující aminopyralid, které v dobře 
zapojených porostech řepky dokáží udržet 
svízel pod kontrolou (graf 1). 

Možnosti regulace heřmánkovitých 
plevelů (obr. 2)
Přestože heřmánkovité plevele (heřmánko-
vec nevonný, heřmánek pravý a rmeny) jsou 
poměrně citlivé k mnoha herbicidům pou-
žívaných v řepce, je třeba těmto plevelům 
věnovat v řepce pozornost. Nejvyšší účin-
nost vykazují preemergentně aplikované 
acetamidy: metazachlor, dimethachlor a pe-
thoxamid. Postemergentní ošetření těmito 
herbicidy bývá na heřmánky méně účinné, 
zejména pokud je provedeno po jejich vzejití 
a v nižší dávce. Na odrostlejší heřmánkovité 
plevele jsou proto vhodnější herbicidy ob-
sahující clopyralid či aminopyralid. Účinnost 
těchto přípravků však významně ovlivňuje 
teplota a intenzita slunečního svitu, ošetření 
by se proto nemělo provádět při dlouhotrva-
jícím chladném počasí (graf 2).

Možnosti regulace rozrazilů (obr. 3)
Přestože se v ČR jako plevele může uplat-
ňovat několik druhů rozrazilů, nejčastější 
bývá rozrazil perský. Velmi častý je také 
rozrazil břečťanolistý, který je nejvíce odol-
ný k půdním herbicidům (vzchází z hlub-
ších vrstev půdy). 

Rozrazily lze v řepce regulovat celou řadou 
půdních herbicidů. Vysoce účinné jsou pře-
devším metazachlor, dimethachlor a dime-
thenamid, přičemž v kombinaci s clomazo-
ne (např. Nimbus® Gold) lze jejich dávku 
snížit. Také kombinace pethoxamid + clo-
mazone vykazuje na rozrazily velmi dobrou 
účinnost. Metazachlor, pethoxamid a dime-
thenamid lze použít také po vzejít řepky, 
rostliny rozrazilu by však měly mít vytvoře-
ny max. děložní listy. Ve vyšších růstových 
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Graf 1: Účinnost vybraných herbicidů 
na svízel přítulu; barevná část sloupce 
udává rozsah účinnosti a černá čára 
uvnitř znázorňuje průměrnou účinnost 
v pokusech provedených v letech 
2007–2013.

 hnědě jsou značeny PRE herbicidy 
 zeleně POST ošetření  
 modře Clearfield® technologie

Graf 2: Účinnost vybraných herbicidů 
na heřmánkovec nevonný; barevná 
část sloupce udává rozsah účinnosti 
a černá čára uvnitř znázorňuje 
průměrnou účinnost v pokusech 
provedených v letech 2007–2013

 hnědě jsou značeny PRE herbicidy 
 zeleně POST ošetření  
 modře Clearfield® technologie

Graf 3: Účinnost vybraných herbicidů 
na rozrazil perský; barevná část 
sloupce udává rozsah účinnosti a černá 
čára uvnitř znázorňuje průměrnou 
účinnost v pokusech provedených 
v letech 2007–2013

 hnědě jsou značeny PRE herbicidy 
 zeleně POST ošetření  
 modře Clearfield® technologie
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fázích již není možné rozrazily v porostech 
konvenčních odrůd účinně zasáhnout 
(graf 3). V porostech CL hybridů řepky lze 
k regulaci rozrazilů použít postemergentně 
herbicid Cleravis®, ošetření by však mělo 
být provedeno do počátku prodlužovacího 
růstu rozrazilů.

Možnosti regulace penízku rolního 
(obr. 4)
Většina preemergentních řepkových her-
bicidů vykazuje na penízek rolní nedosta-
tečnou účinnost. V případě dostatku srážek 
vykazuje uspokojivou účinnost clomazone 
nejlépe v kombinaci s jinou účinnou látkou 
(např. Nimbus® Gold, případně TM kom-
binace jednosložkových herbicidů). Post-
emergentní ošetření růstovými herbicidy 
obvykle sice penízek poškodí, pokud však 

je porost řepky řidší, penízek většinou rege-
neruje. Vysokou účinnost na penízky vyka-
zuje herbicid Cleravis®, který je však možné 
použít pouze v porostech CL řepky.

Možnosti regulace kokošky pastuší 
tobolky (obr. 5)
Kokoška pastuší tobolka je oproti peníz-
ku rolnímu citlivější k půdním herbicidům, 
především jsou-li použity preemergentně 
a za příznivých vláhových podmínek. Jde 
především o herbicidy obsahující dime-
thachlor a clomazone, částečně také dime-
thenamid (Butisany® Duo, Max a Complete, 
Nimbus® Gold). Kokoška totiž vzchází pře-
vážně z povrchu půdy, kde je nejvyšší kon-
centrace herbicidů (graf 4). Po vzejití kokoš-
ky lze k její regulaci použít již pouze herbicid 
Cleravis® (pouze CL odrůdy řepky).

Možnosti regulace úhorníku 
mnohodílného (obr. 6)
Dalším velmi významným brukvovitým ple-
velem v řepce je úhorník mnohodílný, kte-
rý škodí především v teplejších oblastech. 
Zatímco penízek a kokoška konkurují řepce 
především na podzim a brzy z jara, úhorní-
ky se v porostu řepky uplatňují až v druhé 
polovině vegetace, přičemž řepku často 
přerůstají a vytvářejí velké množství se-
men. Z preemergentních herbicidů vykazují 
uspokojivou účinnost především herbicidy 
obsahující pethoxamid či dimethachlor, nej-
lépe v kombinaci s clomazonem. Za sucha 
však bývá účinnost preemergentních her-
bicidů snížena a vhodnější je proto použít 
tyto herbicidy až po vzejití řepky i úhorní-
ků (časně postemergentně). Pokud mají 
úhorníky v době aplikace více než 2 pravé 

Obr. 4: Penízek rolní se nejlépe 
prosazuje na okrajích pozemku, 
kde bývají porosty řepky řidší

Obr. 5: Kokoška pastuší tobolka  
je poměrně citlivá k půdním herbicidům, 
v porostech ošetřených preemergentními 
herbicidy se proto obvykle příliš 
neuplatňuje

Obr. 6: Úhorník mnohodílný patří  
především v aridnějších oblastech  
k velmi nebezpečným plevelům řepky

Obr. 7: Kakost maličký je velmi odolný 
k většině řepkových herbicidů, v aridních 
oblastech, kde selhává účinnost půdních 
herbicidů, vykazuje spolehlivou účinnost 
pouze Cleravis®, který se však může 
použít pouze v Clearfield® hybridech 
řepky

Obr. 8: Po vzejití lze mák vlčí řešit 
herbicidy obsahujícími aminopyralid
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listy, je vhodnější TM kombinace výše uve-
dených herbicidů s herbicidy obsahujícími 
aminopyralid. Pokud však mají úhorníky 
v době aplikace více než 4 pravé listy, ne-
musí být ani takové TM kombinace dosta-
tečně účinné. Spolehlivě pak působí již 
pouze herbicid Cleravis® (CL odrůdy).

Možnosti regulace kakostovitých 
plevelů 
Také kakostovité plevele (nejčastější je 
v ČR kakost maličký) se v posledních letech 
velmi rozšířily, především díky jejich vysoké 
odolnosti k herbicidům (nejen řepkovým). 

Účinnost preemergentních herbicidů na ka-
kost maličký je významně ovlivněna vláho-
vými podmínkami. Při dostatku srážek vyka-
zují dobrou účinnost zejména dimethenamid 

(Butisan® Duo, Max a Complete, Nimbus® 
Gold), částečně také dimethachlor. Za su-
cha však bývá účinnost těchto herbicidů 
snížena (graf 5). V takových případech 
je vhodnější časná postemergentní apli-
kace herbicidů obsahující dimethenamid 
na vzcházející kakosty (děložní listy). Účin-
nost ostatních preemergentních herbicidů 
nemusí být dostatečná ani za vhodných 
vláhových podmínek či při časném post-
emergentním použití. Po vytvoření prvního 
pravého listu kakostovitých plevelů je možná 
jejich regulace pouze herbicidem Cleravis® 
(CL odrůdy), s rostoucí růstovou fází však 
klesá účinnost i u tohoto herbicidu (obr. 7). 

Možnosti regulace máku vlčího
Mák vlčí je typickým plevelem teplejších 
oblastí. Ve vyšších polohách se uplatňu-

je jen obtížně, neboť je poměrně citlivým 
k mrazům a nesnáší déletrvající sněhovou 
pokrývku. Z půdních herbicidů vykazu-
jí na mák nejvyšší účinnost kombinace 
acetamidů s quinmeracem (např. Butisany 
Max a Complete - graf 6). Tyto herbicidy 
je možné použít preemergentně i časně 
postemergentně, plevele by však měli mít 
v době aplikace maximálně děložní listy. 
Ve vyšších růstových fázích (2 až 6 pravých 
listů máku) je možné použít aminopyralid 
(obr. 8).

Graf 4: Účinnost vybraných herbicidů 
na kokošku pastuší tobolku; barevná 
část sloupce udává rozsah účinnosti 
a černá čára uvnitř znázorňuje průměr-
nou účinnost v pokusech provedených 
v letech 2007-2013

 hnědě jsou značeny PRE herbicidy 
 zeleně POST ošetření  
 modře Clearfield® technologie

Graf 5: Účinnost vybraných herbici-
dů na kakost maličký; barevná část 
sloupce udává rozsah účinnosti a černá 
čára uvnitř znázorňuje průměrnou účin-
nost v pokusech provedených v letech 
2007–2013

 hnědě jsou značeny PRE herbicidy 
 zeleně POST ošetření  
 modře Clearfield® technologie

Graf 6: Účinnost vybraných herbicidů 
na mák vlčí; barevná část sloupce udává 
rozsah účinnosti a černá čára uvnitř zná-
zorňuje průměrnou účinnost v pokusech 
provedených v letech 2007–2013 

 hnědě jsou značeny PRE herbicidy 
 zeleně POST ošetření  
 modře Clearfield® technologie
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Nimbus® Gold  
- inovace 
v preemergentní 
herbicidní ochraně  
řepky ozimé

Společnost BASF v roce 2011 zavedla novinku 
v preemergentním herbicidním segmentu 
ochrany řepky ozimé, a to přípravek Butisan® 
Duo. Inovace spočívá v použití zcela nové 
účinné látky dimethenamid-P. Tento oblíbený 
herbicid jste si zvykli používat v kombinaci 
s účinnou látkou clomazone a tak byl 
i obchodní balík prodáván.

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

Herbicidy

Obr. 1 - Nimbus® Gold nově formulován 
v ZC formulaci - stabilizované účinné látky 
dimethenamid-P a clomazone v kapsulích, 
metazachlor v suspenzním koncentrátu

Řepkové 
obzory
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Přípravek Nimbus® Gold představuje ná-
stupce tohoto vynikajícího řešení. Jde 
o moderní herbicid určený pro preemer-
gentní ošetření řepky, jehož vylepšení spo-
čívá v tom, že kombinuje 3 účinné látky 
- metazachlor, dimethenamid-P a cloma-
zone v moderní ZC formulaci (kombinace 
suspenze a kapsulí účinných látek).

Unikátní formulace ZC
Jedinečnost této formulace spočívá ve sta-
bilizování účinných látek clomazone a di-
methenamid-P ve formě kapsulí a smíchání 
se suspenzním koncentrátem účinné látky 
metazachlor. Díky stabilizaci je docíleno 
významného snížení rizika poškození (vy-
bělení) porostu řepky a sousedních necílo-
vých porostů a zároveň vynikající účinnosti.

Společnost BASF vám tak může nabídnout 
na trhu jediný třísložkový herbicid určený 
k preemergentní ochraně řepky s vysokou 
účinností na plevele, který je zároveň šetrný 
k pěstované řepce.

Nízká fytotoxicita
Účinná látka clomazone bývá často zmi-
ňována v souvislosti s vybělením vzchá-
zejících rostlinek řepky a tím snížením 
potenciálního výnosu ošetřených porostů. 
Za určitých podmínek dochází k těkání této 
účinné látky a kromě poškození samotné 
řepky mohou být zasaženy i okolní necílové 
porosty. V pokusech BASF byl porovnáván 
vliv přípravků Nimbus® Gold a Butisan® 
Max (který neobsahuje účinnou látku clo-
mazone) na výnos řepky ozimé (graf. 1). 

Získané výsledky prokazují, že clomazone 
stabilizovaný v ZC formulaci vykazuje níz-
kou úroveň fytotoxicity a přípravek Nimbus® 
Gold neovlivňuje negativně výnos pěstova-
né řepky. Podobně byla sledována vzdá-
lenost transportu těkajícího clomazonu 
od ošetřovaného porostu ze standardních 
kapsulovaných formulací a ZC formulace 
v přípravku Nimbus® Gold (graf 2). 

Těkavost clomazonu ve formulaci ZC byla 
o 50 % nižší, než je tomu ve standardních 
formulacích. Přestože tedy přípravek obsa-
huje účinnou látku clomazone, pro pěsto-
vanou řepku a okolní porosty je bezpečný 
a riziko vybělení se minimalizuje.

Graf 2: Moderní formulace minimalizuje fytotoxicitu - pohyblivost clomazonu
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Kombi efekt
Herbicidy nabízené společností BASF 
jsou unikátní díky kombinaci účinných 
látek metazachlor a dimethenamid-P 
a v závislosti na zvolené technologii je 
doplňuje další partner (v případě pří-
pravku Nimbus® Gold je to účinnná 
látka clomazone). Výhodou doplnění 
metazachloru, který účinkuje zejména 
na klasické spektrum plevelů (heřmán-
ky, rozrazily, hluchavky, ptačinec, chun-
delka…), o dimethenamid-P je rozšíření 
účinnosti na obtížně hubitelné plevele 

(kakosty, brukvovité plevele, mák) a též 
zajištění účinnosti za nepříznivých pod-
mínek. Clomazone navíc obsažený v pří-
pravku Nimbus® Gold zvyšuje účinnost 
na svízel, brukvovité plevele a ptačinec.

Díky rozdílnému způsobu příjmu účin-
ných látek vzcházejícími plevely působí 
metazachlor (příjem hlavně kořeny a klí-
čícími rostlinkami) a dimethenamid-P 
(příjem hlavně hypokotylem a děložní-
mi listy) společně a zaručují spolehli-
vější kontrolu plevelného spektra. To 
znamená, že účinek je zajištěn i u ple-
velů, které klíčí z hlubších vrstev - ple-
vely, které uniknou jedné účinné látce, 
jsou zastaveny látkou druhou. Dochází 
ke kompletnímu zastavení růstu plevelů 
vzcházejících z různé hloubky půdního 
profilu. Toto je Kombi efekt - spolehlivá 
kontrola plevelů nezávislá na rozdílných 
podmínkách.

Účinné látky dimethenamid-P a me-
tazachlor mají rozdílnou pohyblivost 
v půdě. Metazachlor zůstává ve svrchní 
části ornice, dimethenamid-P je pohyb-
livější a dostane se hlouběji do půdního 

Graf 3: Kombi efekt zaručuje účinnost herbicidu Nimbus® Gold i v podmínkách 
suchého období po setí řepky ozimé. Sumář účinnosti na široké spektrum plevelů, 
pokusy BASF
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Obr. 2: Všechny v přípravku obsažené účinné látky se vzájemně doplňují v účinnosti 
na široké spektrum plevelů
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Hluchavky
Psárka polní
Chundelka metlice

Kakosty
Kokoška pastuší tobolka 
Mák vlčí 
Hluchavky
Úhorník mnohodílný
Penízek rolní
Hulevník lékařský

Penízek rolní
Kokoška pastuší tobolka
Svízel přítula
Ptačinec prostřední

Obr. 3: Mobilita metazachloru a dimethenamidu-P, skleníkové pokusy s chundel-
kou metlicí, BASF Limburgerhof, Německo 2014 

Různá mobilita obou účinných látek umožňuje rozdílné rozmístění v půdním profilu a tím 
kontrolu plevelů klíčících v různých hloubkách

Řepkové 
obzory
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profilu. I při nedostatku srážek po apli-
kaci je díky Kombi efektu zajištěna účin-
nost na plevele vzcházející z hloubky 
cca 4–8 cm, při vysokých srážkách až 
12 cm! To zaručuje účinnost herbicidů 
BASF i za snížených vláhových podmí-
nek. V grafu č. 3 je porovnáván přípra-
vek Nimbus® Gold s přípravkem kom-
binujícím metazachlor a clomazone. Je 
zřejmé, že Kombi efekt zvyšuje účinnost 
na široké spektrum plevelů i v podmín-
kách nedostatku srážek (zejména sou-
hrn srážek 0–5 mm; 5–10 mm/týden 
po aplikaci herbicidu), kdy běžné pre-
emergentní herbicidní řešení selhává. 

Kombi efekt navíc přináší také vysokou 
spolehlivost kontroly plevelů v různě 
zpracovaných půdách obsahujících po-
sklizňové zbytky a také v různých půd-
ních druzích. Bezorebné technologie 
zanechávají více posklizňových zbytků 
na povrchu po přípravě seťového lůžka, 
což je nepříznivé pro herbicidy s rezidu-
ální půdní účinností, neboť účinné látky 
jsou vázány do organické hmoty slá-
my a účinnost herbicidů se tím snižuje 
(graf 4). Kombinace dimethenamidu-P 
a metazachloru přináší výhodu oproti sa-
motné aplikaci MTZ z důvodu lepší mobi-
lity DMTA-P v půdě a nižší sorpce na or-
ganickou hmotu posklizňových zbytků.

Graf 4: Nižší závislost Nimbus® Gold na kvalitě zapracování posklizňových zbytků, 
pokusy BASF, účinnost v %

Graf 5 a 6: Stabilita účinku Nimbus® Gold v různých půdních druzích.  
Zkušenosti z pokusů rovněž poukazují na to, že Nimbus® Gold vykazuje vysokou účinnost nezávisle na půdním druhu.
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Účinnost a doporučení k aplikaci
Registrovaná dávka přípravku Nimbus® 
Gold je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému 
poměru tří účinných látek v moderní ZC 
formulaci je proti širokému spektru ple-
velů plně postačující aplikace 2,0 – 2,25 
l/ha (graf porovnání účinnosti 2,5 vs. 2,0 
l/ha Nimbus® Gold). Herbicid účinku-
je jak proti klasickému spektru plevelů 
jako jsou heřmánky, svízel, rozrazily, hlu-
chavky, ptačince nebo chundelka, tak 
ale díky obsaženému dimethenamidu-P 
a clomazonu navíc také na kokošku, pe-
nízek, úhorník, hulevník, vlčí mák, svízel 
a kakosty.

Nimbus® Gold je nejúčinnější 
preemergentní herbicidní 
řešení ochrany řepky nezávislé 
na podmínkách sezóny.

 � Moderní herbicidní formulace  
šetrná k řepce
 � Účinkuje na široké spektrum  
plevelů díky třem vzájemně se 
doplňujícím účinným látkám
 � Výborný i při nedostatečných 
srážkách a na různých druzích půd

Typ formulace ZC (směs kapsulí a suspenzního koncentrátu)

Obsah účinné látky
metazachlor (200 g/l), dimethenamid-P (200 g/l),
clomazone (40 g/l)

Aplikační dávka 2,0–2,25 l/ha

Dávka vody 100–400 l/ha

Plodina řepka ozimá

Termín aplikace preemergentní ošetření do 3 dnů po zasetí

Účinnost
široké spektrum plevelů včetně brukvovitých, kakostů 
a svízele přítuly

Profil přípravku Nimbus® Gold

Nimbus® Gold 2,5 l/ha

Nimbus® Gold 2,0 l/ha

Violka rolní

Chrpa modrák

Merlík bílý

Kakosty

Mák
vlčí

Svízel
přítula

Rozrazily

Chundelka metlice

Penízek rolníHeřmánek nevonný

Heřmánek pravý

Kokoška pastuší
tobolka

Hulevník
lékařský

Ptačinec
prostřední

Hluchavky

Úhorník lékařský
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Graf 7: Srovnání účinnosti Nimbus® Gold 2,0 a 2,5 l/ha na spektrum plevelů
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Nebo aplikujte nový

Nimbus Gold®

A žábu líbat nemusíte.

  Inovativní formulace pro vysoký komfort 
a nízké riziko fytotoxicity

  Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem
vzájemně se doplňujícím účinným látkám

  Funguje i v suchých podmínkách 
a na rozdílných typech půd

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

Polibte tuto žábu a plevel se promění 
v krásnou a zdravou řepku.
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Eliminace jednoděložných 
i dvouděložných plevelů 
v řepce
Moderní technologie pěstování řepky se zaměřuje na dosažení řidšího 
porostu tvořeného jednotlivými silnými rostlinami. Díky lepší secí technice je 
možné dosáhnout rovnoměrného zasetí kolem 40 semen na metr čtvereční. 
Jednotlivé rostliny mají dostatek prostoru na rozvinutí a vytvoření silného 
kořenového systému s dostatkem zásobních látek na zimu.

Ing. Lubomír Zámorský, BASF, foto autor a E. Žárová

Nutným předpokladem pro to ovšem je, že 
tyto volné plochy mezi rostlinami nezabe-
rou plevelné rostliny dříve, než ty kulturní. 
Řepka je v raných růstových fázích kon-
kurenčně velmi slabá, a proto je nutné ji 
podpořit promyšleným použitím herbicidů. 
Jak to udělat efektivně, to vám chci nastínit 
v následujících řádcích.

Aplikovat pre– nebo časně 
postemergentně?
Rozhodnutí, zda provést postřik proti ple-
velům preemergentně nebo postemergent-
ně, závisí především na vláhových pod-
mínkách, množství posklizňových zbytků 
v půdě a spektru plevelů na pozemcích. 
Roli hraje také organizace práce na farmě 
a jiné vlivy. Pokud je na pozemku předpo-
klad výskytu brukvovitých plevelů, je lépe 
použít systém PRE. Pokud je problém s ka-
kosty, zvládnou ho všechny přípravky BASF 
stejně dobře.

Butisan® Duo Pack vyřeší 
zaplevelení včetně brukvovitých
Butisan® Duo Pack obsahuje účinné látky 
metazachlor a dimethenamid-P, ale navíc 
se k němu ještě přidává účinná látka clo-
mazone ve formě mikrokapsulí. Obsažené 
komponenty se výborně doplňují při spo-
jeném úsilí – v boji proti jednoděložným 
a dvouděložným plevelům, které se množí 
semeny. Účinné látky pronikají do plevel-
ných rostlin především kořeny a hypoko-
tylem a dobře se rozptýlí v půdě. Tím je 
zaručen rychlý nástup účinnosti a jistá ná-
sledná účinnost v půdě i při různém prů-
běhu počasí. Kombinace 3 účinných látek 

zajišťuje účinek na bezkonkurenčně nejširší 
spektrum plevelů včetně svízele, heřmán-
kovitých, kokošky a dalších brukvovitých, 
kakostů i jiných druhů. Butisan® Duo Pack 
skvěle účinkuje i na jednoděložné plevele, 
z nichž jmenuji jinak problémovou psárku, 
chundelku metlici a lipnici roční. Je použí-
ván v preemergentním ošetření.

Látka clomazone obsažená v balíčku Bu-
tisan® Duo Pack je formulována do mikro-
kapsulí, čímž je dosaženo postupného 
a rovnoměrného uvolňování účinné látky. 
Díky tomu je postřik skvěle snášen plodi-
nou a zároveň je prodloužena doba účin-
nosti.

Butisan® Duo Pack je řešením problémů při 
preemergentní likvidaci kakostovitých, hu-
levníku, kokošky pastuší tobolky a penízku 
rolního.

Doporučení k aplikaci:
2,25 l/ha Butisan® Duo + 0,15 l/ha Clomate 
preemergentně. 
Balení: krabice 15 l Butisan® Duo + 1 l Clo-
mate, tj. cca ošetřených 6,66 ha z balíčku.
Butisan® Duo Pack je nutno aplikovat 
preemergentně!
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Aplikace musí být skončena před tím, než 
vzejdou první rostliny řepky. Postřik je dob-
ré provádět ihned po setí, nejlépe ještě ten-
týž den. Nečekejte na déšť, protože za pří-
znivých podmínek může řepka klíčit už 2–3 
dny po zasetí! Samozřejmostí je vhodná 
příprava půdy, bez hrud a posklizňových 
zbytků na povrchu. Předpokladem pro spo-
kojenost s přípravkem je dostatečná půdní 
vlhkost.

Díky přidanému dimethenamidu-P se Buti-
san® Duo Pack postará i o nejrůznější druhy 
kakostů. Optimální účinnost má i proti heř-
mánkovitým druhům a kokošce pastuší to-
bolce. Butisan® Duo Pack tak účinkuje proti 
všem důležitým plevelům v řepce.

Nimbus® Gold 
Jako důkaz toho, že vývoj stále pokračuje, 
je pro vás přípravek Butisan® Duo s Cloma-
tem připraven jako ready formulace pod ná-
zvem Nimbus® Gold. Nimbus® Gold splňuje 
všechny parametry uvedené výše. V jednom 
kanystru všechny tři účinné látky, „můžete 
jen nalít a jet“. Detaily o přípravku Nimbus® 
Gold jsou náplní jiného článku. Stručně: do-
poručená dávka 2–2,25 l/ha, preemergentní 
použití. Doporučuji vyzkoušet.

Butisan® Complete 
Proti širokému spektru plevelů včetně svíze-
le, bolehlavu, psárce, kokošce, kakostům - 
2,25 l/ha Butisan® Complete (preemergent-
ně až cca 10 dní po setí). Je to jednoduché, 
řepka jde do zimy s vyřízenou konkurencí.

Na řepkou osetých polích si Butisan® Com-
plete v loňském podzimu velmi dobře po-
radil s běžnými plevely, jako jsou ježatky, 
laskavce, psárky, béry, lipnice, pěťoury, 
mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, 
penízky, hluchavky a svízel. Určitou ma-
lou skvrnou na vysoké spokojenosti byl 
v oblastech, kde vůbec nepršelo či aplika-
ce proběhla vzhledem k vývojovým fázím 
plevelů později, výskyt merlíků. Ty zmrzly 
v prvních mrazech. Zkušenosti ukazují, že 
na polích s velmi vysokým výskytem pe-
nízků, kakostů či kokošek musí být prove-
dena aplikace plné (registrované) dávky 
Butisanu® Complete, tzn. 2,5 l/ha. V těchto 
případech platí přiklonit se k jistější a laci-
nější preemergentní aplikaci. Tím si zajistíte 
vynikající a spolehlivou účinnost.

Použití přípravku Butisan® Complete je 
jednoduché i z pohledu organizace prací 
na farmě. Postřikovač může jet až po zasetí 

celé plochy řepky ozimé, a to bez obav, že 
postřik retarduje kulturní porost, případně 
že některé plevele odrostou.

Přípravek Butisan® Complete je možno, 
pokud se termíny aplikace potkají, míchat 
i s přípravky proti výdrolu obilnin - gramini-
cidy. Z produktů firmy BASF bych na tomto 
místě připomněl graminicid Stratos® Ultra, 
balený společně se smáčedlem Dash® HC, 
aplikovaný obvykle ve stadiu do třech listů 
obilniny v dávce 1 l/ha Stratos® Ultra + 1 l/ha  
Dash® HC. Další z používaných kombina-
cí jsou ty s listovými hnojivy, insekticidy, 
případně, pokud dochází k velmi pozdní 
aplikaci, též s regulátory růstu. Také v pří-
padě výskytu vytrvalých plevelů (pcháčů) 
je možná kombinace s přípravky proti těmto 
plevelným druhům.

Pevně věřím, že vaše osobní zkušenos-
ti s touto novinkou byly také velmi dobré, 
a pokud zatím vlastní zkušenosti nemáte, 
tak neváhejte a vyzkoušejte si sami. Více 
informací vám rádi poskytnou regionální 
zástupci BASF.
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Clearfield®

Clearfield® hybridy  
ozimé řepky
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., SPZO Praha a ČZU Praha, foto autor

Úvod
Kombinace odolné odrůdy a herbicidu ni-
čícího víceméně všechny ostatní plevelné 
i kulturní druhy, což je podstatou systému 
Clearfield®, je bezesporu atraktivním kon-
ceptem. Jeho úspěch a budoucí uplatnění 
však bude záviset zejména na čtyřech fak-
torech, jimiž jsou:

 � plevelohubné vlastnosti této technologie
 � její dopady na osevní postup, respektive 
pěstování následných plodin
 � dostupnost výnosově a kvalitativně 
konkurenceschopných odrůd
 � cena herbicidu Cleravis® a osiva 
vhodných odrůd

Cílem tohoto článku je poskytnout informa-
ci o výkonnosti použitelných odrůd, což je 
specifická a dosud poměrně nepočetná 
skupina.

Tab. 1: CL odrůdy řepky ozimé zkoušené v jednotlivých letech

Název odrůdy Firma 2013/14 2014/15 2015/16

1 CSZ4192 CL Caussade Osiva 0 0 ano

2 DK IMIDO CL Monsanto ano ano 0

3 DK IMMINENT CL Monsanto ano ano 0

4 DK IMPERIAL CL Monsanto 0 0 ano

5 DK IMPRESSION CL Monsanto ano ano ano

6 EDIMAX CL Rapool CZ ano ano ano

7 PT228 CL Pioneer 0 ano ano

8 PT229 CL Pioneer 0 ano 0

9 PX111 CL Pioneer ano ano ano

10 PX118 CL Pioneer 0 ano ano

11 RODNEY CL Rapool CZ 0 0 ano

12 SLM 1355 CL Rapool CZ 0 ano 0

13 SUNSET CL Rapool CZ ano 0 0

14 VERITAS CL Rapool CZ ano ano ano
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Výsledky odrůdových pokusů
Výkonnost těchto nových odrůd byla v Čes-
ké republice ověřována na třech lokalitách 
(Krásné Údolí v západních Čechách, Humpo-
lec na Vysočině a Kujavy na severní Moravě) 
prostřednictvím přesných maloparcelních po-
kusů.

Všechny CL odrůdy včetně konvenčního kon-
trolního hybridu v nich byly zkoušeny ve třech 
opakováních ve dvou různých blocích, které se 
lišily pouze použitým herbicidem (konvenční 
herbicid resp. Cleravis® + Dash® HC (2 + 1 l/ha)).  
Výsevek byl 45 semen/m2, velikost parcel čini-
la 1,7 × 10 m, ostatní prvky agrotechniky byly 
standardní.

Polotrpasličí hybridy byly zkoušeny v samo-
statném podbloku, který zamezil případnému 
negativnímu ovlivnění jejich výnosu vyššími 
odrůdami. Z různých důvodů (vysoká mezero-
vitost v důsledku přívalových dešťů, krupobití 
apod.) nebylo možné využít výsledky všech 
lokalit ve všech letech.

Během tří let pokusů se podařilo získat mnoho 
cenných poznatků, z nichž nejvýznamnější-
mi jsou nesporně výnosy semen. Ty uvádíme 
v grafech 1–3. Protože však byl zájem o tyto 
pokusy proměnlivý, postupně narůstal a v růz-
ných letech se zkoušely různé odrůdy, tříleté 
výsledky máme k dispozici pouze u odrůd VE-
RITAS CL, DK IMPRESSION CL, EDIMAX CL 
a PX111 CL (graf 4).

Výsledky těchto pokusů jsou 
potěšitelné a vypovídají o tom, že:

 � testovaná výkonnost CL hybridů byla různá, 
podobně jako tomu je u běžných hybridů
 � výkonnost těch nejlepších byla 
konkurenceschopná s výnosy tradičních 
hybridů, resp. dokázala je i dosti zřetelně 
překonat
 � každý CL genotyp poskytl různou 
výnosovou odezvu v závislosti na tom, zda 
byl ošetřen konvenčním herbicidem, nebo 
hebicidem Cleravis®

 � u velké většiny zkoušených CL hybridů 
byl výnos větší až výrazně větší v případě 
aplikace herbicidu Cleravis®

 � můžeme tak hovořit o synergickém efektu, 
který se dostavil v případě, že CL odrůda 
byla ošetřena přípravkem, který je pro ni 
speciálně vyvinut (Cleravis®)

Závěr
Navzdory poměrně výkonné kontrole řada CL 
odrůd v maloparcelních pokusech uspěla. 
Z výsledků je zřejmé, že do technologie Clear-
field® jsou v České republice k dispozici vý-
konné hybridní odrůdy, jež mohou konkurovat 
konvenčním hybridním odrůdám.

Graf 1: Clearfield pokusy SPZO 2013/14, Humpolec a Kujavy,
porovnání výnosů semen jednotlivých variant (%)

Graf 2: Clearfield pokusy SPZO 2014/15, Krásné Údolí,
porovnání výnosů semen jednotlivých variant (%)

Graf 3: Clearfield pokusy SPZO 2015/16, Humpolec a Krásné Údolí,
porovnání výnosů semen jednotlivých variant (%)

Graf 1: Clearfield pokusy SPZO, průměr ročníků 2013/14, 2014/15 a 2015/16, 
porovnání výnosů semen jednotlivých variant (%)
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Ochrana proti listovým 
chorobám cukrové řepy 
s přípravky BASF
Ročníky 2015 a 2016 zůstávají pěstitelům cukrové řepy v paměti jako ročníky 
s velmi suchým, horkým koncem léta. Houbové choroby se na listech cukrové 
řepy objevily později, šířily se pomalu a efekt fungicidní ochrany obecně 
nebyl tak výrazný, jako jindy. Přesto byly oblasti, kde byl vliv chorob výrazný, 
a zejména u později sklízených porostů byla pečlivá ochrana velmi důležitá. 

Ing. Jaromír Chochola, CSc, Řepařský institut spol. s r.o., Semčice, foto autor

FungicidyCukrová
řepa

Pozdější a slabší infekce byla ovšem situ-
ace výjimečná a nebylo by dobré kalkulo-
vat s jejím opakováním. Pečlivá fungicidní 
ochrana je důležitou součástí pěstební 
technologie cukrové řepy a významně při-
spívá k současnému výnosovému skoku 
u této plodiny.

Nejvýznamnější chorobou je u nás ne-
sporně cerkosporióza, jsou tu však i další: 
ramularióza, padlí, peronosporióza, rzi…
Nebezpečný výskyt souvisí prakticky vždy 
s teplým a vlhkým průběhem léta a časného 
podzimu. Optimální podmínky pro rozvoj in-
fekce jsou při vysoké relativní vlhkosti (nad 
95 %) a současně při vysokých teplotách 
(nad 25 °C, optimálně 27 °C). Za těchto 
podmínek konidie houby Cercospora beti
cola na listech řepy vyklíčí a během něko-
lika hodin vniknou do listových průduchů. 
Po 8–14 dnech se pak objeví charakteris-
tické skvrny – nekrózy a na jejich okrajích 
dochází ke sporulaci. Maximum sporulace 
opět přichází s vysokými teplotami a vyso-
kou relativní vlhkostí vzduchu. Spory se pak 
přenášejí větrem a kapkami vody na další 
listy (zvlášť intenzívně za teplých, větrných 
dnů při nižší vlhkosti). Cerkosporióza zničí 
listy cukrovky, čím dřív přijde, tím větší je 
dopad na výnos (obrázek 2). 

Důležité je rozpoznat včas první přízna-
ky choroby. První cerkosporové skvrny se 
objevují na starších listech, napřed jedno-
tlivě, později ve skupinkách. Jsou kulaté, 
2–3 mm v průměru, zpočátku celé tmavé, 
později zůstává rudohnědá barva na okraji 
a vnitřek skvrny nekrotizuje a je šedohnědý 
(obrázek 3). Důležitou orientaci představu-
je prognóza vzniku infekčního tlaku na zá-
kladě sledování teploty a vlhkosti vzduchu 

přímo v porostech. Cukrovary, Řepařský 
institut a další poradenské firmy toto mě-
ření speciálními meteostanicemi provádějí 
na mnoha lokalitách a informují pěstitele 
o nebezpečné situaci. Pěstitel musí pak vel-
mi často kontrolovat své porosty. Signálem 
k urgentnímu zásahu fungicidem je výskyt, 
byť jen jedné skvrnky na 5 % listů v červen-
ci, na 15 % listů v období od 1. do 15. srp-
na a na 45 % listů po 15. srpnu. Fungicidy 
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chrání řepu před další infekcí maximálně 
po dobu 3–4 týdnů. Zejména u později sklí-
zených porostů tak bývá potřeba ve druhé 
polovině srpna ošetření opakovat.

Pěstitel má dnes k dispozici řadu fungicid-
ních přípravků, zejména ze skupiny azolů 
a strobilurinů. Ve spolupráci s firmou BASF 
zkoušíme v pokusech už řadu let známý 
přípravek Tango® Super (fenpropimorph 
250, epoxiconazol 84) a od roku 2016 pří-
pravek Retengo® Plus (pyraclostrobin 133, 
epoxiconazol 50). Provádíme vždy jen jed-
nu aplikaci na základě signalizace infekce, 
abychom mohli posoudit i délku ochran-
ného působení. Při opakované aplikaci by 
ovšem výnosové přírůstky mohly být vyšší. 
V tabulce 1 jsou výsledky pokusů z ročníku 
2016. Na průměru ze všech lokalit v horní 
části tabulky se projevil slabší výskyt cho-
rob v důsledku sucha, zejména ve východ-
ních Čechách. Přesto přírůstek výnosu 
3–5,5 t/ha přepočtené řepy (je složen jak 
z přírůstku výnosu řepy, tak ze zvýšené cu-
kernatosti) dokládá velmi dobrou rentabili-
tu fungicidního ošetření i v tomto ročníku. 
V dolní části tabulky jsou výsledky z lokality 
Straškov, kde byl výskyt chorob (vedle cer-
kosporiózy i ramulariózy) podstatně vyšší. 
V tomto případě už přírůstky přesahují 10 t 
přepočtené řepy/ha a dokládají, že zane-

dbání fungicidní ochrany může odepsat 
všechny předchozí vklady do řepy a anulo-
vat očekávaný zisk.

Přípravek Tango® Super je na trhu už dlou-
ho, a tak máme k dispozici delší řadu vý-
sledků zkoušení (obrázek 3). Z tohoto roz-
sáhlého souboru 30 pokusů je zřejmá velmi 
dobrá a stabilní účinnost tohoto přípravku. 
To je velmi významné dnes, kdy se u houby 
Cercospora beticola stále častěji objevují 
rezistentní kmeny vůči fungicidním látkám 

ze skupiny strobilurinů. Rezistencím je nut-
no čelit střídáním přípravků, dodržováním 
dávek a kombinací s anorganickými fungi-
cidy (měďnatými přípravky). 

Závěr
Přípravky BASF Tango® Super a Retengo® 
Plus je potřeba považovat za důležité sou-
části fungicidního sortimentu pro cukrovou 
řepu. U přípravku Retengo® Plus je nutno 
získat delší řadu zkušebních výsledků.
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Kontrola Tango® Super

Zkoušení přípravku Tango® Super (5 let, vždy 6 lokalit)

Tabulka 1: Výsledky zkoušení přípravků Tango® Super a Retengo® Plus v ročníku 2016 

Průměr 6 lokalit v Čechách
Výnos

t/ha
Cukernatost

%
Výnos polarizačního 

cukru t/ha
Výnos řepy  
16 % t/ha

Neošetřená kontrola 85,7 19,01 16,18 104,7

Tango® Super 89,3 19,18 17,03 110,4

Retengo® Plus 87,3 19,21 16,67 108,1

Lokalita Straškov,
silnější napadení

Bonitace 30. 8. Bonitace 20. 9.

Cerkosp.
Index napadení

Cerkosp.
Index napadení

Kontrola 2,3 12,0 98,6 17,47 17,22 109,8

Tango® Super 0,9 1,3 106,6 17,86 19,04 121,8

Retengo® Plus 1,1 2,0 101,6 18,04 18,31 117,4
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Zampro® Duo - fungicidní 
ochrana brambor
V loňském roce uvedla společnost BASF na trh nový fungicid do brambor 
Zampro® Duo. Jednalo se o zásadní inovaci v podobě nové účinné látky 
Initium® (ametoktradin), patřící do nové chemické skupiny účinných látek QoiS. 

Ing. Ivo Kulhánek, BASF, foto O. Klap

Zampro® Duo, obsahuje vedle již zmíněné 
nové účinné látky Initium® i druhou účinnou 
látku, a to léty osvědčený mancozeb. Proto 
tento fungicid do brambor právem nazývá-
me „superkontaktním fungicidem“. Neje-
nom díky tomuto složení je Zampro® Duo 
mezi ostatními přípravky do brambor jedi-
nečným fungicidem a zároveň významným 
řešením v rámci antirezistentní strategie. 

Díky synergickému působení účinných lá-
tek Initium® a mancozeb je zajištěna kom-
plexní ochrana brambor proti nejvýznam-
nějším chorobám, jakými jsou především 
plíseň bramboru (Phytophthora infestans), 
ale i v posledních létech stále více škodící 
hnědá a terčovitá skvrnitost listů (Alter
naria spp.). 

Zampro® Duo se vyznačuje velmi dobrým 
preventivním účinkem s velkou flexibilitou 
použití. Největší přínos tohoto přípravku je 
v prostředních až závěrečných fungicidních 
sledech, kdy dokáže spolehlivě ochránit 
plně zapojený porost a zároveň na povrchu 
půdy vytváří ochranný film, bránící průniku 
zoospor k hlízám; hlízy chrání před vznikem 
plísně bramboru. 

Vedle účinnosti je další důležitou vlastností 
přípravku Zampro® Duo velmi dobrá přilna-
vost a pohyblivost po povrchu listu a záro-
veň vysoká odolnost vůči smyvu deštěm. 
Dalším aspektem, jenž odlišuje Zampro® 
Duo od většiny fungicidů na trhu, je mi-
mořádně přívětivý ekotoxikologický profil 
a neškodnost pro užitečný hmyz a včely. 

Díky tomu je Zampro® Duo prakticky bez 
významných aplikačních omezení a je po-
užitelný v OP II. stupně podzemních a po-
vrchových vod. A symbolickou „třešničkou 
na dortu“, která jistě stojí za zmínku, je zají-
mavá cena ošetření. 

Zampro® Duo doporučujeme použít v dáv-
ce 2,5 kg/ha maximálně 4krát za vegetaci 
v intervalu 5–10 dní. Během vegetace tento 
přípravek můžete střídat s dalšími fungici-
dy, jako je například osvědčený fungicid 
Acrobat® MZ WG.

Profil produktu Zampro® Duo

Složení: Initium® (ametoktradin)  
(80 g/kg) + mancozeb (480 g/kg)

Formulace: ve vodě 
dispergovatelné granule (WG)

Aplikační dávka: 2,5 kg/ha

Počet aplikací: 4 za sezónu

Termín aplikace: při riziku infekce

Způsob účinku: protektivní  
(hubení zoospor a sporangií)

Rozsah účinku: Phytophthora 
infestans, Alternaria spp.

Balení: 1, 5, 10 kg
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Ovšem v následujících týdnech může být 
vše jinak a tak musíme být stále ve střehu. 
Zejména ve vinicích začíná rozhodující 
boj o zdravý vývoj hroznů. V sadech stále 
pokračujeme s ochranou proti strupovitosti 
a padlí (výskyty strupovitosti jsou doposud 
minimální), podle signalizace a sledování 
místních podmínek volíme přípravky i inter-
valy ošetření. Z nabídky naší společnosti 
jsou to především novinky Delan® Pro 
(2,5 l/ha) a Sercadis® (0,25–0,3 kg/ha)  
nebo kombinovaný fungicid s účinkem 
na obě choroby Bellis® (0,8 kg/ha). Rovněž 
v nabídce zůstává i fungicid Faban® (1,2 l/ha)  
a starý dobrý Polyram® WG (2–2,4 kg/ha)  
a Kumulus® WG (3 kg/ha). Do peckovin, 
drobného ovoce a jahod lze aplikovat po-
dle potřeby a výskytu chorob přípravek 

Signum® v dávkách podle ovocného druhu 
a registrace (0,75–1,0 kg/ha). Proti plísní 
šedé je k dispozici fungi cid Mythos® 30 
SC (1 kg/ha) a Rovral® Aquaflo (1 kg/ha). 
Pokud by byl třeba zásah proti sviluškám, 
nabízíme akaricid Masai® (0,375 g/ha). 
Ve vinicích se v některých lokalitách a u ná-
chylných odrůd objevily koncem května pri-
mární výskyty padlí révového, ošetřuje se 
především přípravky na bázi síry (Kumulus® 
WG 3 kg/ha). Nyní je tedy více než nutné 
pozorně sledovat porosty, signalizaci a prů-
běh počasí. V každém případě, těsně před 
květem (pokud už nenastala nutnost dříve) 
a ke konci kvetení nebo ihned po odkvě-
tu, provádíme intenzivní zásahy proti padlí 
a peronospoře, případně i botrytidě, velmi 
účinnými přípravky. Jsou to preventivní zá-

sahy, ale ty nejdůležitější v systému ochrany 
dané sezóny. Z naší nabídky sem určitě pa-
tří fungicidy Acrobat® MZ WG (1–2 kg/ha), 
Forum® Star (1–1,9 kg/ha), Cabrio® Top 
(1–2 kg/ha), Vivando® (0,16–0,32 l/ha), 
Collis® (0,3-0,6 kg/ha) a především no-
vinky Sercadis® (padlí 0,09–0,15 l/ha) 
a Orvego® (peronospora 0,4–0,8 l/ha). 
V případě vhodných podmínek pro infekci 
botrytidy pak i Cantus® (1–1,2 kg/ha) nebo 
Mythos® 30 SC (2 l/ha). Nižší dávka je re-
gistrována do doby před květem, vyšší pak 
po odkvětu. Jednotlivé produkty lze kombi-
novat s fungicidem Kumulus® WG (3 kg/ha)  
a mezi sebou podle potřeby ošetření. 
Další zásahy v průběhu června a v násle-
dujících měsících pak provádíme podle 
vývoje vinného keře a počasí, v dostateč-
ných intervalech, aby byly vždy ochráně-
ny i nově přirůstající části. V posledních 
letech je daleko náročnější boj proti padlí 
révovému, než proti ostatním chorobám, je 
třeba střídat účinné látky a skupiny, včas 
a kvalitně provádět zelené práce, zejména 
u náchylných odrůd (FR, MP). Všechny 
naše produkty lze používat v IP, jen je třeba 
volit je tak, aby jejich potenciál byl využitý 
co nejlépe a beze zbytku.

Od letošního roku vás aktuálně informuje-
me o situaci a doporučení na našich strán-
kách www.agro.basf.cz, sekce speciální 
plodiny. Přeji všem úspěšnou sezónu!

Aktuálně
Speciálky

Červen  
ve vinicích 
a sadech
Přestože letošní jaro pro vás, pěstitele ovocných druhů a vinohradníky, nebylo 
vůbec příznivé a na mnoha lokalitách je poškození jarními, ale i zimními mrazy 
dost výrazné, nastává čas intenzivního ošetřování proti chorobám a škůdcům. 
Morava navíc trpí nedostatkem srážek, takže rostliny mají dost co dělat samy 
se sebou a jsou mnohem vnímavější.

Ing. Drahomíra Musilová, BASF, foto autorka a archiv firmy

Fungicidy
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Družstvo na severu 
ZD Sever Loukovec
V dnešní naší reportáži směřujeme severovýchodně od Prahy na samý okraj 
Středočeského kraje, kde se na dohled od skal Českého ráje nachází obec 
Loukovec. V ní je zámek, který ve své době vlastnil v oblasti Turnovska známý 
rod Rohanů, ale jehož historie, stejně jako historie obce, se datuje až k roku 
1225, kdy je zde zmiňována tvrz. V bývalém zámku dnes sídlí Zemědělské 
družstvo Sever Loukovec, jenž se právě stalo cílem naší reportáže.

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto autor

ZD Sever Loukovec
Reportáž

„Proč „Sever“ v názvu družstva? Nacházíme 
se na severním okraji Středočeského kraje, 
proto zakladatelé vložili toto slovo do jeho 
názvu“, to už uvádí Stanislav Altman, zdejší 
hlavní agronom, který se ujal našeho sezná-
mení se zdejším hospodařením. Družstvo 
na tomto místě s různými obměnami v ob-
hospodařovaném areálu působí již po něko-
lik desetiletí. Největší změny nastaly v roce 
1992 při transformaci družstev a poté v roce 
1999, kdy převzetím pozemků ZD Jivina do-
šlo k nárůstu výměry na současných zhru-
ba 2600 ha zemědělské půdy. Pozemky 
jsou situovány v nadmořské výšce od 250 
do 310 m n. m. a reliéf krajiny je zde charak-
terizován mnoha zářezy, roklemi a strmými 
stráněmi, které by návštěvník po příjezdu 

od jihu, ze země zaslíbené rovině a zelinář-
ským pozemkům, možná ani nečekal. Svým 
způsobem je to krajina malebná, s potoky, 
řekou Jizerou a domky přilepenými na úpatí 
strání. „Máme však vyšší náklady na do-
pravu a obsluhu pozemků, jejichž velikost 
je v průměru jen do 10 ha, než kdybychom 
byli v rovině, zvláště když rozloha družstva 
je roztažena až na 25 km“, vrací se k realitě 
zemědělského hospodaření agronom pan 
Altman.

Tradiční smíšené hospodářství
Pojďme však k rostlinné výrobě, jejíž prů-
běh v době naší návštěvy na začátku 
května byl charakterizován právě končícím 
chladným obdobím a teprve nyní skuteč-

ným počátkem intenzivní vegetace. Půdy 
jsou zde převážně hnědozemě, menší 
podíl je písčitých půd. V důsledku reliéfu 
krajiny je asi 60 % pozemků erozně ohrože-
ných, naštěstí jen asi 10 % polí se nachází 
v pásmech ochrany podzemních vod. Pod-
nik provozuje smíšené hospodářství, takže 
se snaží dostávat do půdy též dostatek or-
ganické hmoty.

Orná půda zabírá asi 2 350 ha, 250 ha tvoří 
louky, které se ze 2/3 sklízí na senáž a zby-
tek v podobě lisovaného sena. Úkolem rost-
linné výroby je především zajistit krmnou 
základnu pro 550 mléčných krav a zdroj 
energie pro bioplynovou stanici o výkonu 
1 000 kW. Pro živočišnou výrobu je pro-

Družstvo sídlí v bývalém zámku Loukovec Družstvo disponuje širokou flotilou vlastní základní mechanizace
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to na 200 ha pěstována kukuřice na siláž 
a kukuřičné zrno z dalších 50 ha se vlhké 
konzervuje do vaků. Dále zde pěstují 120 
ha vojtěšky a 60 ha vojtěško-jetelotravní 
směsi na senáž. Každý rok se třetina těchto 
porostů obnovuje, v současnosti ve pro-
spěch vojtěško-jetelotravní směsi, protože 
se vyznačuje lepšími konzervačními vlast-
nostmi. Družstvo každý rok vyrobí 16 000 
tun kukuřičné siláže, 3 000 tun senáže 
z vojtěšky, 3 000 tun travní senáže, 1 000 
tun hrachové senáže a 500 tun sena. 

Tržní plodiny dělají zisk
Samozřejmě na většině ploch družstvo 
pěstuje tržní plodiny, kde se projevuje i ši-
roká spolupráce se společností BASF. 

Ozimou pšenici na cca 1 000 ha se daří 
pěstovat převážně v potravinářské kvalitě, 
přičemž je každoročně vybíráno pět nebo 
šest E nebo A odrůd podle předplodiny 
a ranosti kvůli načasování sklizně. Kvalita-
tivně horší partie zrna jsou po sklizni vyu-
žívány jako krmivo pro živočišnou výrobu. 
Speciální krmné odrůdy podnik nevysévá. 
Výnosy pšenice se stabilně pohybují ko-
lem 7,0 t/ha při dotaci kolem 150 kg dusí-
ku. Ochrana proti plevelům je směřována 
na podzim, aby bylo kulturní plodině umož-
něno ihned plně vegetovat. Také proto zde 
na části výměry pšenice najde uplatnění 
herbicidní přípravek Chocker®. 

Fungicidní ochrana proti houbovým cho-
robám pšenice se většinou provádí systé-
mem dvou ošetření. Pro první ošetření se 
dosud používal přípravek Capalo® v dáv-
ce 1,4 l/ha a jako klasové ošetření Osiris® 
v dávce 1,5–1,75 l/ha. Letos zde vyzkoušeli 
novinku Tocata® Super v dávce 2 l/ha a ná-
sledovat bude opět Osiris®. Pro regulaci 
růstu vyzkoušeli nový morforegulátor Me-
dax® Max. V případě výskytu škůdců v po-
rostech (mšice, kohoutci) přichází ke slovu 
z produkce BASF též insekticid Vaztak®.

V ČR téměř „povinná“ řepka olejka zaují-
má v Loukovci výměru 400 ha. Jde větši-
nou asi o pět ověřených hybridů. Výnos se 
v posledních letech daří držet na 4 tunách 
a víc při 200 až 210 kg dusíku. Herbicid-
ní ochrana je založena na preemergent-
ním ošetření. Velmi dobré zkušenosti mají 
s herbicidním balíčkem Butisan® Duo Pack. 

Letos se zde chystají vyzkoušet připravova-
nou novinku Nimbus® Gold, ale to je ještě 
daleko. Pro dosažení výnosu řepky letos 
na jaře aplikovali fungicidy Efilor® v dávce 
0,6 l/ha a Pictor® v dávce 0,5 l/ha, spoléhají 
zde tedy opět na „Boscalidový štít“, který 
se již loni osvědčil. Pro morforegulaci po-
rostů na podzim je standardně aplikován 
Caryx® v dávce 1 l/ha. 

Jak již bylo uvedeno, řepka je stále eko-
nomicky výhodná plodina. Její vysoké za-
stoupení na půdě však začíná přinášet pro-
blémy. Také v Loukovci se předloni poprvé 
setkali s nádorovitostí košťálovin. „Po vze-
jití byla řepka nádherná, v polovině října 
začala žloutnout a my nemohli přijít na to, 
proč. Přes zimu porost totálně odešel a my 
jsme podle boulí na kořenech poznali, že 
jde o nádorovitost“, říká k tomu agronom. 
Nejhorší je, že se s tím musí již trvale počí-
tat a promítnout tuto okolnost do osevního 
postupu a vybírat odolné odrůdy. Na dru-
hou stranu např. loni na podzim zde neměli 
žádný problém s výskytem mšic a dalších 
přenašečů viróz. Do řepky jeli jen s jedním 
insekticidem. Negativa se střídají s pozitivy 
a tak je to v zemědělství stále.

Další důležitou plodinou je cukrová řepa 
na 150 ha. Opět se zde zaměřují na pět 
odrůd volených zejména s ohledem na roz-
vržení sklizně. Cukrovka dostává asi 50 tun 
hnoje a pak ještě cca 100 kg minerálního 
dusíku. Odvděčuje se výnosy kolem 80 tun 
a cukernatostí 17,5 až 18,5 %.

Kde jsme byli

Lokalita: Loukovec, okr. Mladá Boleslav

Nadmořská výška: 250 až 310 m n. m.

Hlavní plodiny: pšenice ozimá, řepka, cukrovka, kukuřice, mák, vojtěška,  

jetelo-vojtěško tráva

Přípravky BASF: Tocata® Super, Osiris®, Medax® Max, Capalo®, Caryx®, 

Chocker®, Nimbus® Gold, Vaztak®, Basagran®

Další informace: www.zdloukovec.cz, www.loukovec.cz, www.cesky-raj.info

Sklizňové práce si zajišťuje ve vlastní režii

Co dál s letošní řepkou? Hlavní agronom Stanislav Altman (vpravo) a pracovník terénní služby BASF Pavel Šácha.
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V podniku se dále pěstuje ozimý ječmen 
do krmných směsí na 90 ha, 60 ha tritikale 
taktéž na krmení, 75 ha žita na senáž pro 
bioplynku, pro kterou je vyhrazeno ještě 
dalších 220 až 230 ha kukuřice, letos vy-
seli i hrách na 30 ha. Na 50 ha se zabývají 
pěstováním máku, jehož úspěšnost je však 
silně závislá na počasí a aktuální ceně, ale 
snaží se výnosem trvale přesahovat 1000 
kg/ha. Přispívá k tomu i využití fungicidu 
Discus® od BASF. Výhradně pro potřeby 
svých členů ještě na malé výměře pěstují 
brambory a krmnou řepu.

Technologie a technika
Pěstební technologie je založena na kla-
sické orbě převážné většiny pozemků, což 
zajišťují dva pluhy Lemken. Pouze pokud se 
kvůli počasí nestíhá (např. loni byla pšenice 
sklizena 18. srpna a 24. srpna již byla vy-
sévána řepka), je využívána minimalizace, 
na což si ale pořídili kvalitní podrývací pluh 
Bednar a diskové podmítače Horsch Joc-
ker a od firmy Väderstad pak ještě Carrier. 
Setí obilí, řepky, máku a krmných plodin 
zajišťuje diskový secí stroj Horsch Pronto 
se záběrem 8 metrů, zatímco setí kukuřice 
a cukrovky je prováděno stroji Kverneland. 
Organické hnojení probíhá formou aplikace 
hnoje na 400 ha, kompostu na 150 ha a di-
gestátu z BPS, kterou projde též část pro-

dukce hnoje z živočišné výroby. Na aplikaci 
mají dvě vlastní cisterny Kotte Garant s ná-
věsnými hadicovými aplikátory. Sklizeň za-
jišťují dvě vlastní sklízecí mlátičky Claas 460 
a 580 a jedna mlátička Case 9230 a sklizeň 
kukuřice řezačka John Deere. Tažnou sílu 
obstarává šest hlavních kolových traktorů 
John Deere, jeden New Holland a jeden pá-
sový John Deere pro přípravu půdy a setí. 
Sklizeň cukrovky provádí družstvo vlastním 
strojem Lectra. Družstvo je vybaveno i dal-
šími stroji pro dopravu, linkou na sklizeň 
senáže a sena a pro živočišnou výrobu. 
Malou zvláštností na takto velký podnik je, 
že nemá vlastní postřikovače. Ochranu rost-
lin provádí ve službě nedaleký Agropodnik 
Kněžmost, kde má ZD Sever Loukovec spo-
luvlastnický podíl. Podnik má vlastní kapaci-
ty pro uskladnění úrody, posklizňovou linku 
na sušení a čištění zrnin a řepky, čtyři skla-
dovací haly a čtyři sila po 500 t. A když jsme 
u sušení, tak na středisku v Chocnějovicích 
podnik investoval do pásové sušárny zelené 
píce, kterou však hodlá využít i k podnikání 
v sušení dalších materiálů, např. pilin k výro-
bě pelet apod.

Živočišná na úrovni
Z textu vyplývá, že v podniku mají poměrně 
rozsáhlou živočišnou výrobu. Chov mléč-
ných krav se odbývá na středisku v Choc-

nějovicích ve dvou nových volných stájích 
s novou dojírnou, kde je zajištěno např. 
robotické přihrnování krmení do žlabů. Cel-
kem chovají 500 holštýnských krav s prů-
měrnou dojivostí kolem 9500 litrů. Je zde 
uzavřený obrat stáda, takže se zabývají jak 
odchovem telat, tak na druhé straně i vý-
krmem býků, pro něž v současnosti navíc 
rekonstruují starý kravín.

Do živočišné výroby ještě patří výkrm kuřat 
a též 4500 kusů krůt. Krmné směsi pro do-
bytek si vyrábí ve vlastní mísírně krmiv.

Na zámku v Loukovci se tedy snaží praco-
vat, jak příroda a krajina dovolí, a využít její 
nabídku co nejvíce. Problémem posledních 
let byla zdejší velká živočišná výroba, kdy 
cena mléka táhla výsledky podniku dolů. 
To se snad nyní začíná zlepšovat. Dalším 
problémem, který však začíná omezovat 
celé zemědělství, je shánění zaměstnan-
ců, zde ještě umocněno blízkostí automo-
bilky v Mladé Boleslavi. Přesto se podařilo 
do pracovního poměru přilákat několik mla-
dých lidí, zejména díky spolupráci s blíz-
kým Středním odborným učilištěm v Hubá-
lově. Moderní trendy a spolupráce s okolím 
tedy nejsou vedení ZD Sever Loukovec cizí, 
což dokládá víru a chuť do další práce. 

Výjimkou je ochrana rostlin, o jejíž 
aplikaci se starají služby

Nová stáj pro mléčný skot byla 
vybudována v Chocnějovicích

Součástí střediska je i bioplynová stanice 1000 kW



Společnost BASF nabízí 
špičkový fungicid Osiris®, 
který je registrován v plodi-
nách pšenice, ječmen, žito, 
tritikale a oves. Obsahuje 
dva triazoly - epoxiconazole 
a metconazole. Kombinací 
těchto účinných látek potla-
čuje houbové choroby, které 
se vyskytují v druhé polovi-
ně vegetační sezóny, jako 
jsou listové skvrnitosti, rzi, 
klasové fuzariózy, a snižu-
je napadení saprofytickými 
houbovými chorobami, jako 
jsou černě a alternaria. Velmi 
významná je inovativní for-
mulace přípravku, která mu 
dodává dobrou přilnavost, 
rychlé působení a výrazný  
stop-efekt. 

Doporučená aplikační dáv-
ka je 1,75 l/ha; pokud by 
byla vyšší pravděpodobnost 
rozvoje fuzarióz (předplodi-
na kukuřice, minimalizační 
zpracování půdy, citlivá od-
růda, deštivé počasí), pak 
doporučujeme dávku zvýšit 
na 2 l/ha.

Aplikační termín fungicidů 
do klasu je T3 (BBCH 41 - 
objevení se klasu až BBCH 
59 - plné vymetání klasu) 
a je nejdůležitější pro pří-
růstek výnosu. Škodlivost 
klasových chorob v daných 
termínech snižuje výnos až 
o 30 %. Druhým termínem 
je T4 (BBCH 61 - začátek 
kvetení až BBCH 65 - plné 
kvetení). Tento termín aplika-
ce výrazně ovlivňuje kvalitu 
produkce. Přírůstek výnosu 
je většinou do 10 %. Termín 
T4 by měl být součástí sys-
tému fungicidního ošetření 
po předchozí aplikaci fun-
gicidu proti listovým choro-
bám.

 Fungicid Osiris® 

 Akce „Osiris® pro špičkovou úrodu 2017“ 

Osiris® pro špičkovou 
úrodu 2017

A   Mobilní telefon Samsung Galaxy 
J5 (2016) černý

Inovativní smartphone Samsung J5 (2016) zaujme především nadča-
sovým designem a útlým tělem v odolném celokovovém provedení. 
Kromě elegantního vzhledu telefon nabídne vysoký výkon, o který se 
postará špičkový hardware, a bohatou funkční výbavu, kde nechybí 
kvalitní 13 Mpx fotoaparát či špičkový AMOLED displej. 

B   7 l insekticidu Vaztak® Active 
Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený k hubení někte-
rých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá na po-
vrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což zajišťuje jeho 
reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

 1.  nákup 180 l Osiris®  
(ošetření cca 100 ha při dávce 1,75 l/ha)

 2.  nákup 360 l Osiris®  
(ošetření cca 205 ha při dávce 1,75 l/ha)

A   Vysokotlakový čistič Kärcher  
K 5 Full Control

Přístroj je vhodný pro pravidelné čištění středně silných nečistot 
a pro plošný výkon 40 m²/h. S vysokotlakým čističem Kärcher K5 
Full Control budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější 
tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nástavci a lze jej pře-
kontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. 
Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez 
výměny pracovního nástavce. Díky snadno přístupnému systému 
Plug ‚n‘ Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek 
a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký 
čistič vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm a podstavnou 
nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice.

B   Tankovací karty od společnosti  
Čepro v hodnotě 6 000 Kč 

Síť EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. Poukázka 
umožňuje úhradu pohonných hmot (benzin/ nafta). Platná je v celé 
síti čerpacích stanic EuroOil (celkem 192 ČS v rámci ČR), nelze ji 
uplatnit v dalších sítích čerpacích stanic. Nominální hodnota pou-
kázky je buď 500 Kč/1 kus nebo 1 000 Kč/1 kus (omezeno jedno-
rázovým použitím poukázky). Jedna poukázka = jednorázová předplacená karta s magnetic-
kým proužkem. Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě 
vyššího nákupu pohonných hmot, než je hodnota poukázky, je možné doplatit na čerpací 
stanici platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

ZD Sever Loukovec
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Butisan® Complete
Spolehlivý 

Bezpečný 

Flexibilní

Společnost BASF uvedla minulý rok 
na trh inovovaný herbicid Butisan® 
Complete, určený k ochraně řepky 
ozimé. Díky novému poměru účinných 
látek (metazachlor, quinmerac, dime-
thenamid-P) si zachovává všechny 
důležité vlastnosti – účinnost, flexibi-
litu a spolehlivost a vzhledem k vý-
znamně vyššímu obsahu účinné látky 
metazachlor nabízí vysokou stabilitu 
účinku. Butisan® Complete je nejkon-
centrovanější herbicid na trhu, který si 
poradí v podstatě se všemi důležitými 
plevely, a vzhledem k tomu, že účinné 
látky jsou přijímány přes kořeny, listy 
a hypokotyl, je aplikační okno velmi ši-
roké, od preemergentního až po čas-
ně postemergentní termín. Dlouhé 
reziduální působení dává záruku po-
tlačení plevelů, které vzcházejí pozdě-
ji nebo v následujících vlnách.

Abychom vám zpříjemnili kontrolu va-
šich porostů řepky ozimé, nabízíme 
za nákup herbicidu Butisan® Com-
plete bonus dle vaší volby v podobě 
flexibilního regulátoru růstu Medax® 
Max, setu flexibilního nářadí do pod-
niku i na zahradu Fiskars QuikFit nebo 
možnosti navýšení bodů v rámci pro-
gramu Partnerství s BASF – Partner-
ství profesionálů 2017 (dále jen Part-
nerství profesionálů). Máte-li zájem 
o účast v akci, přihlašte se přes webo-
vý přihlašovací formulář. Vyplněním 
formuláře zároveň souhlasíte s pravi-
dly akce, jejichž znění naleznete níže. 
Registrace běží od 1. července 2017 
do 15. září 2017.

 Herbicid Butisan® Complete 

 Akce „Butisan® Complete - Flexibilní řešení zaplevelení řepky“ 

„Butisan® Complete  
- Flexibilní řešení  
 zaplevelení řepky“

A   Růstový regulátor Medax® Max 3 kg

Medax® Max je inovativní regulátor růstu a vývoje registrovaný 
do všech obilnin za účelem omezení poléhání. Obsahuje dvě 
ověřené moderní účinné látky prohexadion a trinexapak-ethyl. 
Prohexadion ve formě vápenaté soli a trinexapak-ethyl ovlivňují 
tvorbu růstového hormonu giberelinu, v důsledku čehož přípra-
vek zkracuje stéblo a zvyšuje odolnost obilnin k poléhání. Ne-
bezpečí polehnutí porostů hrozí zejména u náchylných odrůd, 
při přehuštění a intenzivní výživě. Pokud chcete podpořit narůst 
kořenové hmoty, zpevnit bázi stébel, zesílit stonek stimulací syn-
tézy zpevňujících látek (ligninu a celulózy) a zkrátit spodní inter-
nodia, je ideálním partnerem inovativní a moderní dvousložkový 
regulátor Medax® Max s jistým a spolehlivým účinkem i za mě-
nícího se průběhu počasí. Nejen porosty náchylné k poléhání, 
ale i kvalitní porosty slibující vysoký výnos si zaslouží spolehlivý 
a kvalitní regulátor růstu.

B   2000 bodů v Partnerství profesionálů 
Při nákupu každých 220 l herbicidu Butisan® Complete má zákazník možnost získat navíc 
nad rámec Partnerství profesionálů dalších 2000 bodů.

C   Pětidílný set flexibilního nářadí Fiskars QuikFitTM

Potřebujete uklidit prostory vašeho 
podniku, nebo urovnat trávník? S nářa-
dím Fiskars QuikFit™ vám stačí pouze 
jedno cvaknutí, abyste nasadili vhodný 
pracovní nástavec. Vyberte si násadu, 
nasaďte nástroj a můžete jít pracovat. 

Všeobecné vlastnosti:

 � Násada z tvrzeného hliníku 
s měkkým plastovým potahem 
v místě uchopení

 � Kapkovitý tvar násady  
a patentovaný mechanismus 
na rychlé připojení nástavců

 � Závěsná smyčka  
ke snadnému skladování

Řada Fiskars QuikFit™ zahrnuje mnoho výměnných nástavců na nepřeberné množství 
prací. Provzdušňování půdy, hrabání, odklízení sněhu a další. Zamykací mechanismus 
Fiskars QuikFit™ umožňuje jedním rychlým pohybem měnit nástavce.

Nákup 220 l Butisan® Complete 
(ošetření cca 100 ha při dávce 2,25 l/ha)
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1.  Společnost BASF spol. s r.o., se sídlem 
v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 186 00, 
IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejs-
tříku vedeném Městským soudem v Pra-
ze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci 
pro koncové uživatele, resp. koncové 
odběratele přípravku Butisan® Complete 
od společnosti BASF spol. s r. o. určené-
ho k herbicidnímu ošetření řepky ozimé.

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

3.  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 220 l herbicidu Butisan® 
Complete v termínu od 1. července 2017 
do 15. září 2017. Za každé toto množství 
uvedeného přípravku má účastník akce 
nárok na zisk věcného bonusu. 

Zákazník má nárok získat jako bonus:
a)  3 kg růstového regulátoru Medax® 

Max za každých zakoupených 220 l 
přípravku Butisan® Complete (při dávce 
2,25 l/ha ošetření cca 100 ha)

b)  Set 5 ks nářadí Fiskars QuikFitTM 
za každých zakoupených 220 l příprav-
ku Butisan® Complete (při dávce 2,25 l/
ha ošetření cca 100 ha). 

  Set obsahuje: 1× Fiskars QuikFit Ná-
sada Graphite (L), 1× Fiskars QuikFit 
Hrábě 16 hrotů, 1× Fiskars QuikFit 
Hrábě na listí široké, 1× Fiskars QuikFit 
Motyčka, 1× Fiskars QuikFit Škrabka 
na čištění spár

c)  2000 bodů v Partnerství profesionálů 
za každých zakoupených 220 l 
přípravku Butisan® Complete  
(při dávce 2,25 l/ha ošetření cca 100 ha)

  Lze též odebírat více kusů bonusů 
a mezi sebou je lze kombinovat.

4.   Pro účast v akci „Butisan® Complete 
- Flexibilní řešení zaplevelení řepky“ 
je účastník povinen se elektronicky 
přihlásit nejpozději do 15. září 2017 
na internetových stránkách BASF 
s doménou www.agro.basf.cz. 

  Pokud nebude přihlašovací formulář řád-
ně a kompletně vyplněn, účastník bude 
z akce vyřazen.

5.  Pro získání bonusu je účastník povi-
nen odeslat fotokopie faktur dokládající 
nákup herbicidu Butisan® Complete nej-
později do 13. října 2017 svému obchod-
nímu zástupci. Obálku označte heslem 
„Butisan® Complete - Flexibilní řešení 
zaplevelení řepky“. Do akce budou za-
hrnuty pouze ty zemědělské podniky, je-
jichž odeslané fotokopie faktur budou při-
jaty společností BASF spol. s r.o. Účastník 
je povinen anonymizovat na kopiích do-
kladů o nákupu veškeré ostatní informace 
(včetně zejména všech cen netto a ceny 
brutto produktů) způsobem jednoznačně 
znemožňujícím jejich přečtení.

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

7.  Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit 
kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož 
i celou akci zrušit. Akce je omezena pře-
dem stanoveným množstvím nabízených 
bonusů, které bude průběžně zobrazeno 
na přihlašovacím formuláři na webových 
stránkách www.agro.basf.cz

8.  Účastí v akci ,,Butisan® Complete - Flexi-
bilní řešení zaplevelení řepky“ potvrzuje 
účastník souhlas s podmínkami akce. 
Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas 
se zpracováním svých osobních úda-
jů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová 
adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. 
Tyto osobní údaje budou zpracovávány 
pro marketingové účely přímo společ-
ností BASF spol. s r.o.1 (správce) nebo 

jejími zpracovateli2. Poskytnutí osobních 
údajů pro marketingové účely je dobro-
volné. Zpracování osobních údajů probí-
há automatizovaně i manuálně v elektro-
nické i listinné podobě. 

  Kontaktní osoba dále uděluje svým pod-
pisem souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení 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 spo-
lečnosti BASF SE3 a (ii) třetím osobám2 
a to za účelem vytvoření a předání vlast-
ní nabídky obchodů a služeb, a to i pro-
střednictvím elektronických prostředků 
ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o ně-
kterých službách informační společnosti. 

  Souhlas se zpracováním osobních údajů 
je udělován do 31.12.2025. Souhlas se 
zasíláním obchodních sdělení je udělo-
ván na dobu neurčitou. Kontaktní osoba 
může kdykoliv zcela nebo jen částečně 
písemně kterýkoliv ze souhlasů, na ad-
rese společnosti BASF spol. s r.o. nebo 
na infoAgroCZ@basf.com, odvolat. 

  Kontaktní osoba má (i) právo přístupu 
k informacím týkajících se jejích osobních 
údajů, (ii) právo na opravu těchto osob-
ních údajů či jejich odstranění z databá-
ze. Kontaktní osoba má právo požadovat 
od správce vysvětlení ke zpracování osob-
ních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů nebo požadovat, aby správce 
odstranil závadný stav či provedl opravu, 
pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho 
osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu 
s ochranou jeho soukromí a osobního ži-
vota nebo v rozporu se zákonem, zejména 
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování.

Přečtěte si prosím pravidla akce

Více informací získáte u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz 
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

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

 Akce „Butisan® Complete - Flexibilní řešení zaplevelení řepky“ 
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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 spolu se společností: 

  SAATEN-UNION CZ s.r.o., se sídlem 
v Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 
25547208, zapsaná v obchodním rejst-
říku vedeném Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 32456, zastupující hyb-
ridní pšenice HYFI a HYKING, které jsou 
součástí této akce. 

 (dále společně jen „organizátoři akce“)

2.  Vyhlašují akci pro zemědělské podniky, 
které použijí Chocker® společnosti BASF 
spol. s r. o. určený k herbicidnímu ošetře-
ní hybridní pšenice HYFI nebo HYKING 
společnosti SAATEN-UNION CZ s.r.o. 

3.  Akce se může účastnit každá fyzická 
nebo právnická osoba, která je ke dni 
01.05.2017 evidována jako zemědělský 
podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství.

4.  Akce „Hybridní pšenice HYFI a HYKING 
+ Chocker® 2017“ se může zúčastnit ka-
ždý zemědělský podnik, který:

(a)  vyplní leták „ŽÁDOST O BONUS na pod
poru osiva hybridní pšenice SAATEN
UNION“ a zaškrtne zájem o čerpání 
bonusu vyplývajícího z nákupu herbicid-
ního přípravku Chocker® a osiva hybridní 
pšenice HYFI nebo HYKING. Bonusový 
leták zašle na adresu SAATEN-UNION 
CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šarati-
ce nejpozději do 15.08.2017.

(b)  v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 
nakoupí 96 VJ osiva hybridní pšenice 
ozimé HYFI nebo HYKING a odešle fo-
tokopie faktur dokládající nákup výše uve-
deného osiva nejpozději do 15. 11. 2017 
na adresu SAATEN-UNION CZ s.r.o., 
Chaloupky 354, 683 52 Šaratice 

(c)  a zároveň nakoupí v období od 1.1.2017 
do 31. 10. 2017 1 balení (1 × 20 l) pří-
pravku Chocker®. Pro získání bonusu 
je účastník povinen odeslat fotokopie 
faktur (obálku označte heslem Hybrid-
ní pšenice HYFI a HYKING + Choc-
ker® 2017) dokládající nákup přípravku 
Chocker® nejpozději do 31. 10. 2017 
na adresu BASF spol. s r. o., Sokolov-
ská 668/136d, Praha 8, 186 00. Do akce 
budou zahrnuty pouze ty zemědělské 
podniky, jejichž odeslané fotokopie fak-
tur budou přijaty společností BASF spol. 
s r.o. 

d)  společnost SAATEN-UNION CZ poskyt-
ne seznam zájemců a jejich kontaktní 
údaje společnosti BASF spol. s r.o. 

5.  Pokud zemědělský podnik přihlašovací 
formulář nevyplní řádně a kompletně, ne-
bude do akce zařazen jako účastník.

  Účastník je povinen anonymizovat na ko-
piích dokladů o nákupu veškeré ostatní 
informace (včetně zejména všech cen 
netto a ceny brutto produktů) způsobem 
jednoznačně znemožňujícím jejich pře-
čtení. 

6.  Splněním podmínek akce uvedených 
pod bodem 3. a 4. vznikne zemědělské-
mu podniku nárok na dodatečný bonus, 
který představuje:

(a)  dodatečnou slevu nad rámec běž-
ných slev uvedených v letáku „ŽÁDOST 
O BONUS na podporu osiva hybridní 
pšenice SAATENUNION“ na osivo hyb-
ridní ozimé pšenice odrůd HYFI a HY-
KING od společnosti SAATEN-UNION 
CZ s.r.o. ve výši 1 % z doporučené 
ceny bez DPH.

(b)  sadu ručního nářadí v kufru od spo-
lečnosti BASF spol. s r.o., které obdrží 
nejdéle do konce ledna 2018 po přijetí 
fotokopie faktur.

8.  Organizátoři akce si vyhrazují právo 
měnit kdykoliv pravidla akce, jakož 
i celou akci zrušit.

Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce. Kontaktní osoba, je-
jichž osobní údaje budou uvedeny v při-
hlašovacím formuláři (jméno, příjmení, e-
-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, 
adresa), jeho odesláním udělují ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., souhlas organi-
zátorům akce s využitím svých osobních 
údajů pro marketingové účely, tj. s ulože-
ním do databáze a využitím pro lepší infor-
movanost o nabídce zboží a aktuálních ak-
cích organizátorů akce „Hybridní pšenice 
HYFI a HYKING + Chocker® 2017“, a pro 
zpracování v souvislosti s akcí „Hybridní 
pšenice HYFI a HYKING + Chocker® 2017“ 
po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu. 
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
je udělován na dobu neurčitou. Poskytnutí 
osobních údajů pro marketingové účely je 
dobrovolné. Kontaktní osoba může kdykoliv 
zcela nebo jen částečně písemně kterýko-
liv ze souhlasů odvolat. 

Zpracování osobních údajů probíhá auto-
matizovaně i manuálně v elektronické i lis-
tinné podobě.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu 
k informacím týkajících se jejích osobních 
údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních 
údajů či jejich odstranění z databáze. Kon-
taktní osoba má právo požadovat od správ-
ce vysvětlení ke zpracování osobních úda-
jů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
nebo požadovat, aby správce odstranil zá-
vadný stav či provedl opravu, pokud zjis-
tí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje 
jsou zpracovávány v rozporu s ochranou 
jeho soukromí a osobního života nebo 
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování.

Pravidla akce „Hybridní  
pšenice HYFI a HYKING  
+ Chocker® 2017

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

 Akce „Hybridní pšenice HYFI a HYKING + Chocker® 2017 
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Aktuálně
Speciálky

Speciální nabídka  
pro speciální plodiny  
pro rok 2017
Vážení pěstitelé révy a pěstitelé jádrovin, pro letošní rok jsme pro vás  
hledali cestu, jak zatraktivnit některé přípravky, které používáte.  
Přicházíme s nabídkou společných balíků.

RNDr. Jana Volková, BASF

Jedná se o přípravky Cantus®, Orvego® 
a Faban®, ke kterým je přidáno do balíku 
15 až 30 kg přípravku Kumulus® WG na 
ochranu proti pravému padlí a s vedlejší 
akaricidní účinností. Balíky jsou výrazně 
levnější než jednotlivé sólo produkty. 

Cantus® 10 kg 
+ Kumulus® WG 30 kg

Orvego® 10 l 
+ Kumulus® WG 15 kg

Faban® 20 l  
+ Kumulus® WG 15 kg

Využití přípravku Kumulus® je oprav-
du široké. Uvádíme pouze výčet plo-
din, do kterých je přípravek registro-
ván: jabloň, broskvoň, okurka, zelenina 
tykvovitá, rajče, mrkev, petržel, réva, 
chmel, trávy, okrasné rostliny, jahodník, 
ječmen, žito, pšenice, cukrovka, dub...

Věříme, že naši nabídku oceníte. Přeje-
me vám radost z pěstování a spokoje-
nost s používáním našich přípravků.

Orvego®   
Charakteristika přípravku

Obsah účinné látky 300 g/l Initium®, 225 g/l dimethomorf

Formulace suspenzní koncentrát (SC)

Plodina réva chmel

Škodlivý organismus plíseň révová plíseň chmelová

Dávka a termín aplikace
0,4 l/ha do BBCH 61
0,8 l/ha od BBCH 61

2,7 l/ha BBCH 55–81

Ochranná lhůta 35 dní 10 dní

Max. počet aplikací za rok 3 2
   

Cantus®   
Charakteristika přípravku

Obsah účinné látky 500 g/kg boscalid

Formulace ve vodě rozpustitelné granule (WG)

Plodina réva luskoviny

Škodlivý organismus plíseň šedá plíseň šedá, hlízenka obecná

Dávka a termín aplikace 1,2 kg/ha BBCH 61–75 0,6–1 kg/ha BBCH 60–69

Ochranná lhůta 28 dní 7 dní

Max. počet aplikací za rok 1 2
   

Faban®   
Charakteristika přípravku

Obsah účinné látky 250 g/l pyrimethanil, 250 g/l dithianon

Formulace suspenzní koncentrát (SC)

Plodina jádroviny

Škodlivý organismus strupovitost

Dávka a termín aplikace 1,2 l/ha do BBCH 53–77

Ochranná lhůta 56 dní

Max. počet aplikací za rok 4
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Fungicidy
Chmel

Zkušenosti s používáním 
fungicidu Bellis®  
ve chmelu 
Přípravek Bellis® je registrován do chmele již několik let, ale je pravdou, že 
první roky se na chmelaře nedostávalo, protože celé množství přípravku bylo 
vykoupeno ovocnáři - přípravek je totiž registrován také pro ovocnářské využití 
a aplikuje se v tomto případě dříve než do chmele. 

RNDr. Jana Volková, BASF spol. s r.o. Podklady pro článek poskytli Ing. Petr Hurdík z firmy AGEKO, spol. s r.o.,  
Dušníky nad Vltavou a Ing. Jaroslav Maťátko a Ing. Jaromír Češka z firmy HOPEX Louny s.r.o.

Rok 2016 byl prvním rokem, kdy ho mohli 
chmelaři aplikovat na svých chmelnicích 
v širší míře. Bellis® je registrován do chmelu 
proti padlí chmelovému a plísni chmelové.

Distributorská firma HOPEX Louny s.r.o. ho 
v loňském roce prodala na 500 ha. Jedním 
z jejich zákazníků byla firma AGEKO, spol. 
s r.o. Dušníky nad Vltavou. Nyní popíšeme, 
jak přípravek použili a jak s ním byli spo-
kojeni.

Firma AGEKO, spol s r.o. Dušníky nad Vlta-
vou má 40 ha chmele, odrůdu Žatecký po-
loraný červeňák. Průměrná věková struktu-
ra porostů je 5 let. Celá plocha chmelnic je 
pod kapkovou závlahou.

Přípravek Bellis® byl použit  
ve dvou termínech:

1   20. června 2016, kdy porost dosaho-
val do tří čtvrtin výšky konstrukce. Tato 
aplikace byla třetí fungicidní aplikací 
v pořadí. Bellis® byl aplikován v dáv-
ce 1,5 l/ha spolu se Zintrac a spolu 
s Krysta MgS v dávce vody 1000 l/ha.

2   Druhá aplikace proběhla 7. července 
2016. Dávka Bellis® byla 2 kg/ha spolu 
s Vegaflor a spolu s Krysta MgS v dáv-
ce vody 2 000 l/ha. V této době chmel 
dosahoval vrcholu konstrukce a porost 
chmele byl u konce dlouživého růstu.

Na závěr byla v porostu prováděna ještě dvě 
fungicidní ošetření s kontaktním účinkem.

Závěrečné hodnocení
Na porostu chmele nebyly zjištěny přízna-
ky plísně chmelové a chmelové hlávky při 
česání byly zelené barvy bez příznaků po-
škození patogenem. Při bonitaci chmele 
byl tento chmel hodnocen zástupcem ob-
chodní firmy vykupující chmel jako jeden 
z nejlepších.

Přejeme vám úspěšné 
pěstování chmele 
s přípravkem Bellis®.
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Česká asociace ochrany rostlin
Aktuality

Chemická ochrana 
rostlin není pouze 
o přípravcích
Jsme národem milovníků piva, a proto si dovolím použít oslí můstek. Již staří 
pivovarští mistři věděli, že k uvaření dobrého piva je třeba dokonalých znalostí 
sládka, dokonalého zařízení pivovaru a výborného materiálu. To samé ovšem 
platí i pro kvalitní chemickou ochranu rostlin a její provedení.

Ing. Michal Vokřál, CSc. Česká asociace ochrany rostlin - CCPA, foto autor

Vždy se jedná o způsob a správné použití 
kvalitních přípravků. Kromě toho zde hrají 
svou roli lidský faktor, aplikační technika, 
průběžné vzdělávání i následná kontrola 
jejich použití. Na to vše se trochu zapomí-
ná při výkladu pojmu chemická ochrana 
rostlin.

V současné době neznáme definitivní po-
dobu novelizovaného zákona o rostlinolé-
kařské péči a také nelze tvrdit, že až dosud 
jsme zde měli pohodu a mohli si dělat, co 
nás napadlo. To však nebrání tomu, aby-
chom jako Česká asociace ochrany rostlin 
neupozornili na tyto souvislosti. Samozřej-
mě je nám jasné, že při dotazu na význam 
výše uvedených faktorů dostaneme několik 
odlišných odpovědí. 

Agronom uvede, že průběžně absolvuje 
povinná školení a že v jeho podniku pra-
cuje nejmodernější aplikační technika. 
Ekonomicky zaměřený farmář namítne, že 
„chemie“ je drahá, a tedy zvažuje i ekono-
mickou stránku věci. Obchodník – exportér 
požaduje vysoce kvalitní zboží bez obsahu 
reziduí a ekolog nám vpálí, že ho to nezají-
má, protože „chemii“ nevěří. Navíc většina 
veřejnosti má stále před očima „práško-
vací“ letadlo proslavené v písničce Jožin 
z bažin a představu, že zemědělci používají 
pouze „jedovaté“ přípravky... 

Na celou věc se nabízí několik, často opo-
míjených pohledů:

Zdravé potraviny  
jen ze zdravých plodin
Opět se vracím k pivu uvedenému v záhlaví 
článku. Před čtyřmi roky rozvířil až dosud 
poklidnou pivovarnickou hladinu test jed-
noho měsíčníku, který se zaměřil na obsah 
mykotoxinů v českých značkách piv. Test 
odhalil přítomnost mykotoxinu DON plísně 

rodu Fusarium ve větší nebo menší míře 
v pivech 37 různých značek. Pomineme-li 
skutečnost, že se v Česku vyrábí přibližně 
500 značek piv, tím největším zklamáním 
byl nález mykotoxinu DON v biopivu jedno-
ho pivovaru. Biopivo bylo vyrobeno z cer-
tifikovaného bio chmele vypěstovaného 
v Česku a z také z certifikovaného ječného 
sladu dovezeného z Německa. Chmel byl 
v tomto případě v pořádku, příčinou byl bio 
ječmen, respektive slad v bio kvalitě.

Přípitek růžovým vínem
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I když výskyt mykotoxinů v pivu má řadu 
širších souvislostí, je třeba si položit otáz-
ku: používat špičkové fungicidní příprav-
ky s účinkem proti plísním rodu Fusarium, 
nebo se smířit s obsahem mykotoxinů ve fi-
nálním produktu bez ohledu na to, zda se 
jedná o pivo nebo potravinu? 

Za stávající situace je zřejmé, že ochranu 
proti fuzariózám v současné době nevyřeší 
žádné opatření stoprocentně. Proto je tře-
ba ochranu hlavně proti mykotoxinům řešit 
jako celý komplex opatření na sebe navazu-
jících, včetně eliminace plísní ve sladovně.

Většinu z těchto opatření musí provést pěs-
titel sladovnického ječmene, pro kterého 
je jeho pěstování „vysokou“ školou. Jedná 
se v prvé řadě o nutné a kvalitní zapravení 
rostlinných zbytků předplodiny, tedy kuku-
řice a obilnin, do hloubky alespoň 15 cm. 
Tímto opatřením lze významně eliminovat 
primární zdroj infekce. 

Neméně důležité je použití kvalitního, cer-
tifikovaného a hlavně fungicidně mořeného 
osiva. Za vlhkého a chladného počasí je zá-
sadní termín aplikace vysoce účinných fun-
gicidů těsně před květem ječmene. Svou 
roli hraje také volba odrůdy, i když odolné 
odrůdy nejsou zatím známy.

Letadlo a prášek
Tak, jak se o nich zpívá v písničce Jožin 
z bažin, je dnes můžeme registrovat na ob-
loze pouze ve výjimečných případech, spí-
še při hašení lesních požárů vodou. Za po-
sledních čtyřicet let se aplikační technika 
přípravků na ochranu rostlin neuvěřitelně 
změnila. Tak proč o tom psát? Třeba pro-
to, že si to ani neuvědomujeme, ale třeba 
i proto, že by o tom hlavně měla vědět ve-
řejnost. Pryč je doba práškovitých, obtížně 

rozpustitelných formulací pesticidů, stejně 
jako doba primitivních postřikovačů, kdy 
příprava postřikové jíchy byla nebezpečím 
pro jeho obsluhu. 

Dnes polní nesené, tažené nebo samo-
chodné postřikovače, ale také rosiče 
do ovocných sadů, chmelnic a vinic, si 
svým vybavením nic nezadají s moderním 
osobním automobilem. Tomu také odpoví-
dá jejich cena. Tady však jde nejen o bez-

Teambuilding s pivem

Maloparcelkový postřikovač

Aktuality
Česká asociace ochrany rostlin
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pečnost a vliv na zdraví obsluhy, ale i o čas, 
ekonomiku zásahu a hlavně bezpečnost 
sklizené plodiny pro konzumenta. 

Moderní postřikovače zaručují preciznost 
aplikace, běžné jsou systémy satelitního 
navádění a automatického vypínání postři-
ku nad již ošetřenou plochou. Aplikovaná 
dávka postřiku není závislá na pojezdové 
rychlosti. Činnost postřikovače je ovládána 
elektronicky pomocí ovládacího terminá-
lu. Optimální polohu postřikovacích ramen 
zajišťují počítač, senzory a gyroskop. Lze 
přidat i osvětlení ramen pro práci v noci. 
Odolná a stabilní ramena se dodávají v zá-
běrech 18 až 36 metrů. Lze s nimi pracovat 
i ve vysokých porostech. Obsluha často 
pracuje v komfortní klimatizované kabině 
s filtrací. Svojí roli hrají i protiúletové trysky 
a systémy jejich automatické výměny. 

Není pochyb o tom, že současná aplikační 
technika umožňuje bezchybnou, rychlou 
a úspornou aplikaci pesticidů a její obsluha 
může být také lákadlem pro mladé lidi. Po-
střikovače potřebuje od jara až do sklizně 
farmář, velký podnik i podnik služeb. Pro-
blémem zůstává jejich obsluha.

Absence rostlinolékařského 
vzdělávání
Určitě se shodneme na tom, že kvalita rost-
linolékařské péče a všech provedených 
zásahů je podmíněna nejen kvalitními pří-
pravky a nejmodernější aplikační techni-
kou, ale hlavně průběžným vzděláváním 
na všech úrovních od obsluhy postřikovače 
přes agronoma až po státní kontrolní orgá-
ny. A to je nákladné. Uskutečňuje se for-
mou povinných školení a zisku oprávnění, 
publikováním odborných knih, časopisů, 
účastí na seminářích, konferencích, polních 
dnech. Všude však chybí na práci kvalitní 
lidé, problémem je i stárnutí pracovníků 
v zemědělství. 

Příčin je celá řada. Na vině je i školství. Po-
vinnými kurzy nelze dohnat všechno. Navíc 
když i na pozicích obsluhy postřikovačů, 
zvláště u velkých ovocnářských firem, do-
chází k velké fluktuaci. Každoročně se tak 
s novými pracovníky začíná opakovaně 
prakticky „od píky“. 

Zcela tristní je situace v systému zeměděl-
ského vzdělávání. V ČR existují desítky škol, 
které se různým způsobem dotýkají země-
dělství. Bohužel předmět rostlinolékařství je 
maturitním pouze u pěti z nich. Na většině 
škol dominují předměty jako životní prostře-
dí, krajinotvorba, manažerství atd., ale vý-
uka klasické zemědělské výroby chybí. 

V plné nahotě se také ukazuje jako chyba 
opuštění koncepce státních inspektorů 
ochrany rostlin, kteří z titulu své profese byli 
v celotýdenním styku s terénem v daném 
okrese, věnovali se praktické prognóze 
a signalizaci a dokázali věrohodně poradit 
agronomovi nebo farmáři. I díky tomu byly 
jejich znalosti v oboru rozsáhlé a poraden-
ství fundované, ušité na konkrétní podmín-
ky a situace. Dnes se změnili na kontrolory 
a činnost poradců velmi často suplují méně 
či více v oboru vzdělaní regionální zástupci 
výrobních firem. Registrovaným poradcům 
vzdělání v oboru většinou chybí. 

Ještě závažnějším zůstává konstatování, že 
rostlinolékařskému oboru chybí mladá ge-
nerace, která již brzy ani nebude mít mož-
nost převzít bohaté praktické zkušenosti 
od starších specialistů, protože ti již ze ze-
mědělského života odcházejí. 

Za této situace lze přivítat projekt Čes-
ké společnosti rostlinolékařské s názvem 

„Rostlinolékařství do škol“. Za významné 
podpory Ministerstva zemědělství je hlav-
ním cílem projektu podpora zájmu o rostli-
nolékařství. K premiérové účasti na realiza-
ci projektu se přihlásilo 25 škol a celkem 48 
studentů. Studenti se přihlásili k písemné-
mu zpracování tří rostlinolékařských témat. 
Jejich práce budou komisionálně zhodno-
ceny a tři nejlepší budou oceněny finanč-
ně. Zbývá doufat, že tento první impulz 
nastartuje zájem o rostlinolékařství u mla-
dé generace a dodá oboru tolik potřeb-
nou novou krev. Sluší se připomenout, že 
i průmysl ochrany rostlin si uvědomuje svoji 
odpovědnost a snaží se propagovat správ-
nou praxi používání přípravků na ochranu 
rostlin. Za tím účelem se CCPA jako člen 
ECPA již v roce 2015 zapojila do projektu 
„Iniciativa za bezpečné používání příprav-
ků na ochranu rostlin“. Na úseku vzdělávání 
CCPA také spolupracuje s dalšími organi-
zacemi, zejména Českou společností rost-
linolékařskou. 

Česká asociace ochrany rostlin

Jahody

Zelenina na farmářském trhu



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

�  První nepostřikový fungicid do obilnin

�  Vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy 

�  Podporuje rozvoj kořenového systému 
a optimalizuje podmínky pro růst

�  Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám 
od samého počátku vegetace

Systiva®

Zjednodušte si hospodaření
Vyzkoušejte nyní 

také v ozimé pšenici


