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Vážení čtenáři, v minulém 
vydání časopisu Agrotip (červen 
2016) došlo k výskytu tiskové 
chyby v grafech patřících 
ke článku Clearfield® hybridy  
ozimé řepky od Doc. Ing. Petra 
Baranyka, CSc. (stránka 23). 
Přikládáme nyní správné znění 
grafů včetně popisků a autorovi 
článku i vám se omlouváme.

Omluva za tiskovou chybu v červnovém Agrotipu
Řepka
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Omluva za 
tiskovou 
chybu
Tým BASF

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).

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 4: Clearfield pokusy SPZO, průměr ročníků 2013/14, 2014/15 a 2015/16, 
porovnání výnosů semen jednotlivých variant (%)
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Možnosti řešení  
plevelů v řepce
Stále více pěstitelů se zaměřuje na dosažení řidšího porostu tvořeného 
jednotlivými silnými rostlinami, ať už v systémech přesného setí nebo díky 
sníženým výsevkům. Takto seté rostliny mají dostatek prostoru na rozvinutí 
a vytvoření silného kořenového systému s dostatkem zásobních látek na zimu. 
Nutným předpokladem pro to ovšem je, že tyto volné plochy mezi rostlinami 
nezaberou plevelné rostliny dříve, než ty kulturní.

Ing. Lubomír Zámorský, BASF, foto archiv BASF

Řepka je v raných růstových fázích konku-
renčně velmi slabá, a proto je nutné ji pod-
pořit promyšleným nasazením herbicidů. 
Jak to udělat efektivně, vám chci nastínit 
v následujících řádcích.

Aplikovat pre- nebo časně 
postemergentně?
Rozhodnutí, zda provést postřik proti ple-
velům preemergentně anebo postemer-
gentně, závisí především na vláhových 
podmínkách, množství posklizňových zbyt-
ků v půdě a spektru plevelů na daných po-
zemcích. Roli hraje také organizace práce 
na farmě (nemám lidi, udělám to potom) 
a jiné okolnosti. Pokud je na pozemku před-
poklad vyššího výskytu brukvovitých ple-
velů, je lépe použít systém PREE. Pokud 

je problém s kakosty, zvládnou ho všechny 
naše přípravky stejně dobře. Pokud raději 
reagujete na plevele, které vidíte, lze počkat 
a využít kombinaci s partnerem a úspěšně 
odplevelit i tyto plochy. 

Butisan® Duo Pack - preemergentní 
aplikace
Aplikace před vzejitím (do 2–4 dnů po za-
setí) je levná a účinná. Je nutno zabezpečit 
podmínky pro vytvoření „filmu“ na povrchu 
půdy, tzn. vlhkost, půda bez hrud a po-
sklizňových zbytků. Balení 15 l Butisanu 
Duo + 1 l Clomate obsahuje 3 účinné látky 
– metazachlor a dimethenamid-P + kloma-
zon (clomazone). Právě díky klomazonu je 
nutno přípravky použít před vzejitím. Obsa-
žené komponenty se výborně doplňují při 

spojeném úsilí - v boji proti jedno- a dvou-
děložným plevelům, které se množí semeny. 
Účinné látky pronikají do plevelných rostlin 
především kořeny a hypokotylem a dobře 
se rozptýlí v půdě. Tím je zaručen rychlý 
nástup účinnosti a jistá účinnost v půdě 
i při různých klimatických podmínkách. 
Kombinace 3 účinných látek zajišťuje úči-
nek na bezkonkurenčně nejširší spektrum 
plevelů včetně svízele, heřmánkovitých, 
úhorníků, kokošek a dalších brukvovitých, 
kakostů i jiných druhů. Butisan® Duo Pack 
skvěle účinkuje i na jednoděložné, z nichž 
jmenuji jinak problémovou psárku, chun-
delku metlici a lipnici roční.

Látka klomazon obsažená v balení Butisan® 
Duo Pack je formulována do mikrokapsulí, 

Omluva za tiskovou chybu v červnovém Agrotipu HerbicidyŘepkové 
obzory

Heřmánek pravý Kakost maličký Svízel přítula
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čímž je dosaženo postupného a rovnoměr-
ného uvolňování účinné látky. Díky tomu je 
postřik skvěle snášen plodinou a zároveň je 
prodloužena doba účinnosti.

Doporučení k aplikaci:
2,25 l/ha Butisan® Duo  
+ 0,15 l/ha Clomate preemergentně

Z balení krabice 15 l Butisan® Duo + 1 l Clo-
mate ošetříte cca 6,66 ha.

Přidaný dimethenamid-P se v Butisan® Duo 
Packu postará i o nejrůznější druhy kakos-
tů. Optimální účinnost má i proti heřmánko-
vitým druhům a kokošce pastuší tobolce. 
Butisan® Duo Pack tak účinkuje proti všem 
důležitým plevelům v řepce.

Nimbus® Gold - novinka, kterou 
doporučuji vyzkoušet
Důkaz, že vývoj stále pracuje pro vás. 
Nimbus® Gold je hotová směs Butisanu 
Duo s Clomatem. V jednom kanystru jsou 
obsaženy všechny tři účinné látky, můžete 
jen „nalít a jet“. Jednoduché, účinné. Není 
nutno přemýšlet nad tankmixy. Jeden litr 
přípravku obsahuje 200 g metazachloru, 
200 g dimethenamidu-P a 40 g klomazonu. 
Metazachlor je formulován jako suspenzní 
koncentrát (SC), dimethenamid-P a kloma-
zone jsou stabilizovány v kapsulích (CS) 
pro snížení těkavosti. Doporučená dávka je 
2-2,25 l/ha. 

Butisan® Complete  
- skvělý standard
Proti širokému spektru plevelů včetně sví-
zele, bolehlavu, psárky, kokošky, úhorníků 
a kakostů doporučujeme 2,25 l/ha Butisanu 
Complete (preemergentně až cca do 10 dní 
po setí). Je to snadné, řepka jde do zimy 
s vyřízenou konkurencí. 

Na řepkou osetých polích si Butisan® 
Complete v loňském podzimu velmi dobře 
poradil s běžnými plevely, jako jsou ježat-
ky, laskavce, psárky, béry, lipnice, pěťou-
ry, mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, 
penízky, hluchavky a svízel. Určitou malou 
skvrnou na vysoké spokojenosti byl výskyt 
merlíků v oblastech, kde vůbec nepršelo, 
či aplikace proběhla vzhledem k vývojo-
vým fázím plevelů později. Merlíky zmrzly 
při prvních mrazech. Zkušenosti ukazují, 
že na polích s velmi vysokým výskytem 
penízků, kakostů či kokošek musí být pro-
vedena 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.

Cleravis® - do speciálních hybridů
Cleravis® je již čtvrtým rokem přípravkem 
do řepky pro základní ošetření. Pokud jste 
zaseli speciální vyšlechtěné odrůdy pro 
technologii Clearfield®, je optimální apli-
kovat Cleravis® v dávce 2 l/ha. Určujícím 
plevelem pro termín použití jsou heřmánky. 
Podrobně je použití popsáno na jiném mís-
tě tohoto časopisu.

Stratos® Ultra + Dash® HC není jen 
obyčejný graminicid
Graminicid Stratos® Ultra balený společně 
se smáčedlem Dash® HC, aplikovaný ob-
vykle ve stádiu do tří listů obilniny v dávce 
1 l/ha Stratos® Ultra + 1 l/ha Dash® HC, ob-
sahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ace-
tyl CoA karboxylázy, tak jako jiné graminici-
dy v řepce používané, ale jako jediný patří 
do skupiny tzv. DIM herbicidů, tj. spolehli-
věji účinkuje i na rezistentní typy plevelných 
trav (psárky).

Doufám, že ve článku nastíněné možnosti 
použití herbicidních přípravků v řepce jsou 
vám přínosem a pomohou vám rozhodnout 
se pro systém odplevelení, který vám i va-
šim polím nejvíce vyhovuje. Pokud ano, 
splnil svůj účel. Více informací vám rádi 
poskytnou regionální zástupci společnosti 
BASF.     
    

Herbicidy
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Herbicidy Clearfield®Řepkové 
obzory

Clearfieldová „CL“ řepka 
- to není jen řepice
Pěstování řepky ozimé kvůli silnému zastoupení v osevním postupu s sebou 
v posledních letech přináší nejedno úskalí. Problémy vznikají již při zakládání 
porostů a to z celé řady důvodů, většinou se však vše „svádí“ na sucho, 
slimáčky apod. Jen málokdo si připustí, že může jít o agronomické chyby 
vzniklé podceněním některých známých i méně známých skutečností.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor

Zde bych především jmenoval špatnou pří-
pravu půdy pod setí, ale i často opomíjená 
rezidua herbicidů z předplodin. Dalším pro-
blémem je časté zařazování řepky do osevní-
ho postupu, kdy se na pozemcích setkáváme 
s výdrolem řepky generace F2 a více, což 
s sebou zákonitě nese nižší nasazení šešu-
lí a tudíž i nižší výnos. Jako další novodobý 
problém bych zmínil i vyselektování nových 
obtížně hubitelných plevelů v řepce, přede-
vším brukvovitých, ale i mnoha dalších. 

Nové přicházející odrůdy řepek překonávají 
výkonem zpravidla ty starší, některé jsou 
odolnější k chorobám či polehnutí, pukání 
šešulí, ale výše uvedené problémy spojené 
s koncentrací řepky v osevním postupu pře-
konat určitě neumí.

CL odrůdy s celou technologií 
Clearfield® jsou určitě řešením
Příchodem technologie Clearfield® do řep-
ky odpadá spousta výše zmíněných pro-
blémů, protože tato technologie je perfekt-

ně zvládá. Je jen otázkou času, kdy i další 
pěstitelé přijmou CL technologii za svou 
a budou ji využívat na svých pozemcích. 
Již v současné době je CL řepka pěstována 
v mnoha podnicích a dosahuje výborných 
úspěchů.

V čem spočívají pozitiva a negativa 
CL technologie řepky?
O přínosech se objektivní pěstitel přesvěd-
čí na svých pozemcích sám již při založení 
porostů. Některé popíši i v tomto příspěvku. 
O případných negativech samozřejmě vím, 
ale ještě jsem se s nimi za cca 5 let poku-
sů s touto technologií v parcelkách a cca 
3 roky v praxi u svých zákazníků nesetkal. 

Co je tedy CL řepce  
především vytýkáno?
1. Nižší výkon hybridů 
Toto už dávno není pravda a výsledky 
z různých pokusů v celé republiky dokazu-
jí, že CL hybridy jsou minimálně na úrovni 
těch nejlepších klasických odrůd. CL tech-

nologii v řepce ozimé nabízejí přední osi-
váři jako Dekalb, Rapool, Pioneer, Agrofinal 
a od příštího roku i Limagrain. Každoročně 
na trh přicházejí nové odrůdy, které jsou zá-
rukou vysoké produkce. 

2. Hůře likvidovatelný výdrol  
CL řepky 
I to je už skoro mýtus, protože jak jsem 
uvedl, doposud jsem se nesetkal s žád-
ným problémem s likvidací této řepky v ji-
ných plodinách. Je pravda, a firma BASF 
na to vždy upozorňovala, že CL řepka je 
podstatně odolnější vůči herbicidní sku-
pině sulfonylmočoviny. Je ale celá řada 
přípravků, které je dokážou plně a funk-
čně nahradit ve všech známých pěsto-
vaných následných plodinách. Je však 
třeba na tento fakt pamatovat a hlavně se 
nebát. Sám jsem zákazníkům v pokusech 
a na provozní ploše dokázal, že i výdrol CL 
řepky v cukrovce lze řešit, jen je třeba vě-
dět, co použít a jak.

7Agrotip 7–8/2017
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3. CL odrůdy nejsou vhodné 
na plochy s plasmodiophorou 
V tomto bodě má brzy dojít ke změně. Po-
dle informací od zástupců osivářů se již 
připravují odrůdy, kterou budou mít v sobě 
zabudován gen odolnosti proti této proble-
matické novodobé chorobě některých loka-
lit a oblastí. 

O dalších zásadních negativech technolo-
gie Clearfield® zatím nevím, budete-li mít 
nějaký problém, určitě mě kontaktujte a po-
kusíme se ho společně specifikovat a řešit. 
Těším se na jakýkoliv váš podnět.

A jaká že jsou pozitiva technologie 
Clearfield®?
Technologie Clearfield® je řepka označená 
příponou CL, na kterou se aplikují speciální 
herbicidy, jež ji v žádném případě nepoško-
dí, např. Cleravis®. Tento zásah se prová-
dí v době, kdy plevele mají zpravidla 2–4 
pravé listy a bez ohledu na vývojovou fázi 
řepky. Výdrol obilnin má mít zpravidla 3 
listy, maximálně být na počátku odnožová-
ní. V kterých případech je CL technologie 
účinnější než známé klasické postupy?

Pozemky s výskytem plevelů 
odolných konvenčním herbicidům 
(kromě violek)
V posledních letech se velice často se-
tkávám s případy, že řepky jsou nadstan-
dardně zaplevelené různými plevely, které 
nebyly spolehlivě řešeny při základním 
herbicidním ošetření. Úhorník, heřmán-
ky, brukvovité plevele (kokoška, penízek, 
ohnice, hořčice), vlčí mák, zemědým, ale 
i mnohé další plevele jsou běžně viditelné 
nejen na podzim, ale hlavně před sklizní 
řepky. Tady Cleravis® ukáže své přednosti, 
protože tyto plevele vcelku hravě zvládne. 
Tam, kde se vyskytuje řepice, má pěstitel 
pouze jediné řešení a tím je CL techno-
logie řepky. Jinak by hrozilo, že řepka by 

se na těchto plochách nemohla pěstovat 
vůbec.

Pozemky s vysokým výskytem 
výdrolu konvenční řepky
V mnohých podnicích je „přeřepkováno“. 
Časté řazení řepky do osevního postupu 
s sebou přináší i úskalí v podobě výdrolu 
řepky v následných plodinách a i v dal-
ší řep ce za 3–4 roky na témže stanovišti. 
V případě poškození porostů před sklizní 
nebo při vysokých sklizňových ztrátách hro-
zí velké nebezpečí, že výdrol řepky v řepce 
může být vážný problém. I tady jednoznač-
ně pomůže CL technologie, která klasickou 
řepku spolehlivě zničí. Výdrol řepky v řepce 
je vážným problémem i z toho důvodu, že 
při vysokém zastoupení hybridů dochází 
u generace F2 a více k podstatně nižšímu 
výnosu semene. Ze zkušeností z mnoha 
provozních ploch a pozorování tvrdím, že 
až 20 % plochy řepky může tvořit řepka 
z výdrolu. Nejlépe je to vidět u „trpaslíků“ 
nebo u bíle kvetoucí řepky. Tady se určitě 
nespletete při posouzení, co je výdrol a co 
jste seli.

Při uplatňování bezorebných 
systémů s velkým množstvím 
organických zbytků na povrchu
V tomto případě se u klasické techno-
logie herbicidy aplikují preemergentně 
(do 3  dnů po zasetí) až časně postemer-
gentně (zpravidla do 10 dnů po zasetí), 
podle zvoleného přípravku. V případě, že 
je na povrchu hodně organických zbytků, 
mají půdní herbicidy malou možnost kon-
taktu s půdou a herbicidní film je tak poru-
šen. Navíc problematické vláhové podmín-
ky nezaručují rovnoměrné vzcházení řepky. 
CL herbicidy se aplikují až na vzešlý porost, 
takže herbicidní zásah je podstatně cíleněj-
ší a spolehlivější. Podle mých zkušeností 
lze herbicid Cleravis® aplikovat do měsíce 
po zasetí, mnohdy i později dle okolností.

Při použití sulfonylmočovin 
s dlouhou perzistencí v předplodině
Téma velmi citlivé a mnohými autoritami zá-
měrně podceňované. Tzv. „rakovina polí“ 
není vidět a mnohé její příznaky se svádějí 
na sucho, slimáčky či jiné nešvary. Dopo-
ručení je ale v podstatě jednoduché: máte-
-li problém s rezidui z předplodin, použijte 
CL řepku, protože ta je na odolnost k těmto 
přípravkům (sulfonylmočoviny) speciálně 
šlechtěna a nebude poškozena. Jinak ne-
doporučuji na takovýchto pozemcích řepku 
sít. Další doporučení je ještě jednodušší: 
pozorně čtěte etikety přípravků a „proble-
matické herbicidy“ před řepkou nepou-
žívejte! Zjistíte-li problém, potom zařaďte 
do systému CL řepku nebo zvolte raději ji-
nou plodinu. Odbourávání herbicidů v půdě 
je v posledních letech velký problém i kvůli 

Obr. 3: Minimalizace při setí řepky  
- hrudky, výdrol, posklizňové zbytky

Obr. 1: Účinnost na obtížně hubitelné 
brukvovité plevele (zde účinek na penízek)

Obr. 2: Výdrol řepky v řepce - Cleravis® vyčistí pole od konvenční řepky
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značným přísuškům, technologii zpraco-
vání půdy a množství organických hnojiv 
v osevním postupu. Je to složitá problema-
tika a není dobré ji podceňovat.

Předností CL řepky je právě odolnost vůči 
sulfonylmočovinám, na rozdíl od klasické 
řepky.

Oblasti, kde dlouhodobě selhávají 
půdní herbicidy (aridní oblasti, 
horší kvalita zpracování půd) 
O této problematice již bylo psáno. Aplika-
ce herbicidu na vzešlý porost je v podstatě 
jistou investicí. Herbicid Cleravis® má slož-
ku půdní i s účinkem přes list, takže není 
limitován vláhovými podmínkami pozemku 
jako klasické řepkové přípravky. Zpravidla 
po zasetí do měsíce zaprší, což Cleravisu 

zcela dostačuje. Vzešlé plevele zničí přede-
vším imazamox a půdní účinek poté zajistí 
metazachlor s quinmeracem. Dlouhodobá 
spolehlivá herbicidní účinnost i za suchých 
podmínek je tak díky herbicidu Cleravis® 
zajištěna.

Hybridní odrůdy s vysokým 
výkonem
V posledních letech šel výkon CL hybridů 
výrazně nahoru. V dnešní době se jed-
ná o jedny z nejvýkonnějších odrůd, které 
snesou ta nepřísnější měřítka při srovnání 
s klasickými hybridy. Na trhu je taková od-
růda buď registrována v podmínkách ČR 
(např. Imminent CL), nebo je mnoho CL 
odrůd povoleno na základě evropského 
katalogu.

Technologie řešící i výdrol obilnin
Pouze tato CL technologie řeší spolehlivě 
i výdrol obilnin. Zpravidla díky vysokému 
podílu výdrolu v řepce se první aplikace 
provádí graminicidem a druhou vlnu výdro-
lu společně s dvouděložnými plevely vyřeší 
Cleravis®. Graminicidní účinek je spolehli-
vý, ale trochu pomalejší, než jak jsme zvyklí 
u graminicidů. Cleravis® je jediný herbicid 
na trhu, který umí kromě dvouděložných 
plevelů likvidovat i výdrol obilnin či jiných 
jednoděložných.

Ekonomika výroby řepky ozimé
Ze zkušeností víme, že CL řepka je levnější 
než klasická technologie. Je to dáno jed-
nak cenovou kalkulací vstupů (navíc i letoš-
ní akce - sleva na osivo 20 % a na herbicid 
Cleravis® 16 %), nižším používáním grami-
nicidů, menším počtem vstupů a zpravidla 
kompaktnějšími a lépe zapojenými porosty 
(vyšší výnos), protože případné poškození 
rezidui z předplodiny nehrozí. Poslední ne-
méně důležitý argument je selektivní herbi-
cidní řešení bez možného poškození poros-
tů, což se může odrazit i ve výnosu.

Vážení zákazníci, snažil jsem se vám objek-
tivně popsat technologii výroby řepky, kte-
rá určitě stojí za vyzkoušení. Jen po svých 
vlastních zkušenostech budete moci po-
soudit, zda argumenty, které jsem použil 
v tomto příspěvku, jsou liché či nikoliv. Mé 
zkušenosti v tomto směru jsou jednoznač-
ně pozitivní a svým zákazníkům tvrdím, že 
při současném trendu koncentrace ploch 
řepky je CL technologie jedním z mála ře-
šení, jak obstát a udržet vysokou ekonomi-
ku výroby. Budu rád za jakýkoliv váš pod-
nět související s touto technologií. 

Přeji vám mnoho úspěchů a výzev.

Obr. 4, 5 a 6: Minimalizační technologie při setí řepky

Obr. 7: Standardní technologie vyžaduje graminicid
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Využití regulátoru růstu v podzimním obdo-
bí je agrotechnický zásah, který podstatně 
snižuje riziko vyzimování a zároveň výrazně 
zvyšuje výnosovou jistotu porostů. Po zku-
šenostech z předchozích suchých roků se 
dá očekávat, že řada pěstitelů bude pro 
výsev volit spíše časnější termíny výsevu 
s větší pravděpodobností dostatečných 
srážek. Podmínkou úspěchů při časném 
zakládání porostů je použití regulátorů růs-
tu v podzimním období. A zde se výrazně 
uplatní přípravek Caryx®.

Dle šetření SPZO víme, že Caryx® (210 g/l 
mepiquat chloride, 30 g/l metconazole) je 
již pátým rokem po sobě nejpoužívanější 
regulátor růstu do řepky v podzimním ob-
dobí. Jedná se o přípravek, u něhož mů-
žeme s určitostí říci, že je to silný regulátor 
růstu se slabší fungicidní ochranou. 

Použitím Caryxu na podzim rostliny připra-
víme rostliny na zimní období, snížíme výš-
ku porostu potlačením apikální dominan-
ce a oddálíme prodlužovací růst. Největší 

změny u rostlin souvisí s kořeny a jejich mo-
hutností. Jedná se především o průměr ko-
řenového krčku, který je základním ukazate-
lem kondice porostu. Jeho šířka také přímo 
ovlivňuje počet listů, přičemž čím je větší 
průměr kořenového krčku, tím více listů se 
na něm vyvine a tím více potenciálních vět-
ví je založeno ve formě úžlabních pupenů. 
Jak ukazují naše výsledky (graf 1), výrazně 
je ovlivněna též délka kořenů. Ta se po po-
užití přípravku Caryx® zvýšila téměř o 18 %. 
Při klimaticky nepříznivém průběhu roku 
budou mít rostliny s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem výhodu, protože si 
osvojí vláhu z nižších vrstev a nehrozí zde 
takové riziko předčaného zasychání rostlin. 

Regulace časně setých a bujně 
rostoucích porostů
Porosty, které jsou založeny již v první de-
kádě srpna, zpravidla nemají problémy 
s vláhou. Naopak mnohdy ještě stačí při-
jmout předplodinou neodčerpaný N a za-
čnou vytvářet velké listové čepele s dlouhý-
mi řapíky. Porost pak může být při dosažení 
5–6 pravých listů zcela zapojený. To s se-
bou nese řadu negativních důsledků pro 
porost. V prvé řadě si rostliny začnou kon-
kurovat v boji o světlo a „dlouhý“ den nutí 
vegetační vrcholy k prodlužovacímu růstu. 
Se zapojeným porostem se také výrazně 
omezuje prodlužovací růst kořenů a právě 

Graf 1: Průměrná délka kořene v cm po regulaci jednotlivými přípravky,
výsledky pokusů SPZO 2015/16
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Zkušenosti s přípravkem 
Caryx® při podzimní 
regulaci řepky olejky
Zanedlouho se otevře nová „řepkařská“ sezóna a budeme stát před otázkou, 
jak vést jednotlivé porosty, protože situace, respektive stav porostů mohou 
být v jednotlivých regionech či různých honech diametrálně odlišné. Jedním 
z hlavních zásahů do porostu, když pomineme herbicidní a insekticidní 
ošetření, je aplikace regulátoru růstu.

Ing. Roman Hnilička, Ph.D., SPZO s.r.o., foto archiv BASF



11Agrotip 7–8/2017

Regulátory růstu

jeho mohutnost rozhoduje o přezimování 
a dynamice vývoje v jarním období. Pro-
to se u bujně rostoucích porostů musíme 
řídit nejen počtem listů, ale i listovou po-
kryvností porostu. Při dosažení 4 pravých 
listů doporučujeme aplikovat první dávku 
přípravku Caryx® 0,5–0,6 l/ha, což zajistí 
dostatečný regulační efekt, dojde k oddá-
lení zapojení porostu, zpřístupní se světlo 
pro všechny rostliny a podpoří diferenciace 
úžlabních větevních pupenů. U druhé dáv-
ky bude rozhodovat zdravotní stav poros-
tu, hlavně musíme kontrolovat výskyt fomy 
a botrytidy. V případě, že nebudeme potře-
bovat řešit zdravotní stav, je vhodné zopa-
kovat přípravek Caryx® 0,5 l/ha - čímž za-
jistíme plnohodnotnou regulaci. Termín této 
aplikace zpravidla vychází na přelom druhé 
a třetí dekády září. V druhém případě, kdy 
budeme muset řešit zdravotní stav, doporu-
čujeme aplikaci 0,5–0,8 l/ha tebukonazolu 
nebo fungicidu s regulačním účinkem.

Regulace nevyrovnaných porostů
U porostů, které měly problémy se vzcháze-
ním, jsou mezerovité, nevyrovnané a celko-
vě mají pomalejší vývoj, je nutné volit termín 
aplikace dle stupně nevyrovnanosti. Pokud 
rozdíl ve vývoji dosahuje dvou listů, není 
nutné ji brát v úvahu a regulaci provedeme 
při dosažení 5–6 pravých listů vyvinutějších 
rostlin. Pokud je však rozdíl ve vývoji větší, 

doporučujeme provést opět dělenou apli-
kaci. Termín volíme podle toho, kdy slabší 
rostliny dosáhnou vývojového stavu ale-
spoň dva pravé listy. V tomto období je mož-
né aplikovat Caryx® v dávce 0,3–0,4 l/ha  
nebo přípravky s obsahem tebukonazolu 
nebo metkonazolu v dávce 0,4–0,5 l/ha. Sil-
nější rostliny, které disponují v tomto období 
5–6 listy, budou regulovány pouze částeč-
ně, přestože zpravidla nemají tendenci pře-
růstat z důvodu řidších porostů. Vývojově 
slabší rostliny mají malou listovou plochu, 
proto dojde jen k omezenému příjmu účin-
né látky a rostliny jsou regulovány jen sla-
bě. Po přírůstku 2–3 listů, což bývá zhruba 
do 14 dní, následuje druhá dávky fungicidu 
s regulačním účinkem. Na nevyrovnané po-
rosty lze aplikovat také přípravky s účinnou 
látkou paclobutrazol.

Regulace pozdě setých porostů
Každý rok jsou založeny porosty i po ag-
rotechnickém termínu. Tyto porosty mají 
zpravidla problémy při vzcházení, jejich 
následný vývoj je pomalý a jsou většinou 
nevyrovnané. U takovýchto porostů již ne-
můžeme hovořit o regulaci porostu s cílem 
zastavit přerůstání, ale o zlepšení zakoře-
nění a přípravě slabého porostu na přezi-
mování. Z tohoto důvodu je vhodné tento 
zásah spojit s aplikací listových hnojiv, 
nebo stimulátoru růstu. Zde je vhodnější 

ošetřit porosty fungicidem se slabším re-
gulačním účinkem (nebo tebukonazolem 
v dávce 0,3–0,5 l/ha), čímž zajistíme dobrý 
zdravotní stav. Rostliny budou mít možnost 
do zimy ještě zesílit. Pro účinnost tohoto zá-
sahu jsou nutné teploty 10–12 °C po dobu 
7–10 dní. Tímto zásahem podpoříme mo-
hutnost kořenů a jejich délku, která hlavně 
v jarním období může zabránit vytahování 
rostlin z půdy.

Pro dosažení maximálního morforegulační-
ho efektu na rostliny a jeho dopadu na vý-
nos je nezbytnou podmínkou dodržení 
aplikačních zásad. První z nich je dodržení 
denní teploty alespoň 10 °C. Regulátory 
jsou růstové látky, které k dobré účinnosti 
tuto teplotu vyžadují po dobu alespoň 14 
dní. Dále je potřebné dodržení dostateč-
ného množství postřikové jíchy, aby bylo 
zabezpečeno dokonalé pokrytí povrchu 
rostlin.

Při klimaticky nepříznivém průběhu zimy 
a předjaří se potvrzuje důležitost dobré 
kondice rostlin v podzimním období před 
nástupem zimy. Ta se odvíjí od časného 
a kvalitního založení porostů a správného 
ošetření porostu v podzimním období, k če-
muž přípravek Caryx® již řadu let přispívá. 

Správně navětvená řepka Porost vhodný pro regulaci přípravkem Caryx®

Nevyrovnaný porost řepky Phoma lingam - počáteční infekce
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Regulátory růstuŘepkové 
obzory

Časné výsevy  
řepky vyžadují  
silnou morforegulaci
Časnější zásevy řepky (od 5. do 15. srpna) se nejčastěji potýkají s bujným 
růstem. Mnohdy se takto sejí vzrůstné hybridy řepky mající rychlý nástup 
vegetace. Bezesporu je nutné tyto řepky brzdit v růstu, neboť intenzivně 
prodlužující se vegetační vrchol by za podmínek silnější zimy s výskytem 
holomrazů mohl vymrznout. 

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., BASF

Cestou k úspěchu přípravy řepky na pře-
zimování je zvolení technologie podporu-
jící růst podzemní hmoty při současném 
potlačení aktivního růstu a prodlužování 
nadzemní části rostlin. K tomuto účelu byl 
ve společnosti BASF vyvinut modernější 
přípravek Caryx®, nahrazující do té doby 
velmi oblíbený fungicid Caramba®.

V současnosti je tento vylepšený a opti-
malizovaný produkt praxí nejvíce používa-
ným řešením pro přerušení dloužení řep-
ky a ochranu proti houbovým chorobám. 
Je tomu tak proto, že Caryx® obsahuje 
dvě optimálně vyvážené látky metkonazol 
a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé 
zastavení apikální dominance, současně 
podporuje vznik pupenů výnosotvorných 
větví, zesiluje kořenový krček a napomáhá 
zvyšování objemu kořenové hmoty. Díky 
těmto vlastnostem je jím ošetřená řepka 
předurčena k výbornému přezimování 
a dobrému větvení v jarních měsících. Vli-
vem zesíleného kořenového systému jsou 
rovněž rostliny řepky odolnější vůči stre-
sovým faktorům, jako je déleprobíhající 
sucho (např. jaro 2015). Tento přípravek lze 
jako jediný na trhu použít již od 5 °C. Díky 
jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvede-
ní do pletiv rostlin případný déšť 30 minut 
po aplikaci nesnižuje účinnost. V našich 
podmínkách je tato aplikace vyzkoušeným 
a velmi efektivním výnosotvorným opa-
třením. Projevuje se intenzivnější asimilací 

rostlin a ukládáním zásobních látek (asimi-
látů) do kořenů. To je spolu s ovlivněním 
výšky vzrostného vrcholu základním před-
pokladem omezení vymrzání porostů.

V přiložené tabulce z časopisu LfL Pflan-
zenschutz je patrné, že Caryx® nabízí 
dokonalé řešení jak pro regulaci, tak pro 
ochranu proti nejdůležitějšímu patogenu 
podzimu (fomové hnilobě).

Dávku přípravku volíme podle stavu poros-
tů, podle odrůdy a růstové fáze mezi 0,7 l 
až 1,0 l/ha. Ideální termín pro ošetření je ob-
dobí mezi 3. a 4. listem. Razantní aplikaci 

v kombinaci s přípravky na bázi CCC letos 
budeme moci použít jen omezeně, protože 
dané přípravky již většinou nemají registra-
ci pro použití v ozimé řepce.

Současně je možno kombinovat Caryx® 
s bórem (75–150 g/ha) či hořkou solí 
v množství 10 kg/ha při nedostatku síry 
a hořčíku.

Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci 
s graminicidem Stratos® Ultra proti vlnám 
výdrolu obilnin a dále v TM kombinaci s in-
sekticidem Vaztak® Active proti dřepčíkům, 
pilatce, osenici a květilce.

Přípravek Účinná látka
Obsah 
ú.l. g/l

Dávka  
l/ha

Regulace 
růstu

Fomová 
hniloba

Bodové  
hodnocení

Caramba metconazol 60 1,0–1,5 nn nn 1

Caryx
metconazol  
+ mepiquatchlorid

30 + 210 0,7–1,0 nnnn nn 1,5

Folicur* tebuconazol 250 0,7–1,5 nn nn 1

Tilmor
prothioconazol  
+ tebuconazol

80 + 160 1,0–1,2 nn nnn 1,15

Toprex
difenoconazol  
+ paclobutrazol

250 + 125 0,35–0,5 nnn nn 1,15

Účinnost: n nízká nn střední nnn dobrá nnnn výborná
* v ČR pod obchodními názvy: Horizon, Lynx, Orius, Ornament, Bounty, Tebusha, Tebusip, 
Teson, TebuMax… atd

Hodnocení účinnosti přípravků se zaměřením na intenzitu regulace a účinnosti 
proti fomové hnilobě, LfL Pflanzenschutz, Präparate im Rapsbau, prosinec 2016.



Regulátory růstu

Vaztak® Active
Dokonalá přilnavost 

n Jistý účinek na savé a žravé škůdce v celé škále plodin

n Nová originální formulace

n Rychlý kontaktní a dlouhodobý reziduální účinek
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InsekticidyŘepkové 
obzory

Virus žloutenky 
vodnice u ozimé řepky 
v České republice
Podzim roku 2016 byl u řepky výjimečný v souvislosti s přemnožením 
mšice broskvoňové (Myzus persicae), která kolonizovala porosty řepky 
v neočekávaném rozsahu. Za sucha rostliny vadly v důsledku vysokých ztrát 
vody sáním a pokud mšice nebyly včas úspěšně regulovány, objevovala se 
v porostech na místech, kde rostliny z nějakého důvodu nevytvořily bohatý 
kořenový systém, případně v polohách s nižší retenční vodní kapacitou půdy, 
místa s rozsáhlejšími výpadky rostlin.

Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Jana Jarošová, Ph.D., Ing Jiban Kumar, Ph.D.,  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, foto Jan Ripl

Šířící se informace o vysokém podílu infi-
kovaných rostlin virem žloutenky vodnice 
(TuYV) vyvolaly v předjaří u pěstitelů řepky 
obavy o perspektivu porostů. Vysoký po-
díl infikovaných rostlin byl později rozbory 
vzorků skutečně potvrzen (ve VÚRV moni-
toring TuYV probíhá v rámci projektu MZE 
RO0417), běžně dosahoval 100 % a bylo 
obtížné nalézt zdravou rostlinu řepky. 

Naštěstí se symptomy infekce u řepky 
ukázaly v rozsahu lehké virové choroby 
s odhadem ztrát vlivem infekce do 10 %. 
Výraznější poškození porostů však nasta-
lo, pokud se rostliny vypořádávaly spolu 
s virem s dalšími negativními faktory. Vývoj 
v následujících letech je obtížné předpo-
vědět, v nadcházejícím podzimu je však 
s ohledem na současné vysoké rozšíření 
viru vhodné počítat i při běžné populační 
hustotě mšic se zvýšeným rizikem význam-
ného nakažení porostů.

Virus žloutenky vodnice hostí velké množ-
ství kulturních i plevelných druhů rostlin 
z více čeledí a je přenášen perzistentně 
více druhy mšic. V řepce přenos zpro-

středkují mšice broskvoňová a mšice zelná 
(Brevicoryne brassicae). Mšice se stává 
vironosnou v okamžiku příjmu potravy z in-
fikované rostliny. Po sání mšice ze zdroje 
virového inokula přecházejí virové částice 
přes střevní stěnu a hemolymfou jsou do-
praveny ke slinným žlázám, kde se kon-
centrují a při následném inokulačním sání 
z další rostliny jsou injikovány do floému, 
kde dojde k infekci. Mšice tak může zpro-
středkovat novou infekci až po určité době 
po sání z nakažené rostliny, většinou po 1 
až 4 dnech. Schopnost zprostředkovat in-
fekci je však dlouhodobá a závisí na množ-
ství virových částic, které mšice získala sá-
ním z nakažených rostlin.

Příznaky infekce řepky jsou nápadné ba-
revnými změnami, které zdánlivě připomí-
nají nedostatky živin a projevy po působení 
jiných abiotických stresů, které mohou být 
mylně považovány za příčinu barevných 
změn. První projevy jsou zjevné většinou až 
na jaře po proběhnutí růstové fáze počát-
ku prodlužování stonku (BBCH 30). Odstín 
zelené barvy neodpovídá dávce dusíku, 
rostliny jsou často nápadně světle zelené. 

Na starších listech se objevuje červenání 
okrajů a mezižilkové červenání a žloutnutí 
(obr. 1, 2). V pokusech bylo zjištěno mír-
né zkrácení rostlin, menší listová plocha 
a menší navětvení. V literatuře uváděné 
ztráty na výnosu semen kolísají dle zdroje 
od 0 až do 46 % a závisejí na odrůdě, vý-
skytu dalších stresových faktorů, hustotě 
porostu a podílu infikovaných rostlin. Ne-
mocné rostliny nemohou zcela uplatnit svůj 
biologický výnosový potenciál. Nižší výnos 
nemocných rostlin mohou kompenzovat 
zdravé rostliny vyšším výnosem nebo může 
být nižší výnos jednotlivých rostlin kompen-
zován i vyšší hustotou porostu.

Mšice broskvoňová je dicyklická mšice. Ze 
zimního hostitele, kterým je v ČR nejčastě-
ji broskvoň, se mšice koncem jara stěhují 
na letní hostitele, kde se rozmnožují až 
do pozdního podzimu. Část populace se 
v září až říjnu stěhuje zpět na broskvoň, kde 
po spáření samice kladou přezimující vajíč-
ka. Mšice zůstávající na letních hostitelích 
v tužších zimách umírají, v mírných mohou 
např. na řepce přezimovat. Část populace 
přezimuje i ve vytápěných prostorách (skle-
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níky, pokojové rostliny), a proto je možné 
venku zachytit první okřídlené jedince již 
začátkem dubna i po tuhých zimách. Z let-
ních hostitelů využívá mnoho druhů rostlin 
a tvoří většinou rozvolněné kolonie, i když 
větší početnosti dosahuje na paprikách, ta-
báku a merlících, střední na brukvovitých. 
U cukrovky, brambor a hrachu velké kolonie 
netvoří, je aktivnější, často se stěhuje a pro-
vede více zkusmých vpichů. Přímá škodli-
vost je na těchto plodinách zanedbatelná, 
mšice často unikají pozornosti, ale přitom 
velmi efektivně přenáší viry.

Ochranu rostlin řepky před infekcí TuYV je 
nutné zaměřit na snižování populační hus-
toty mšic v podzimním období. Regulace 
mšic je důležitá zejména v řídkých poros-
tech i v porostech úmyslně zakládaných 
s nižším počtem rostlin. V roce 2016 se 
ukázalo, že při gradaci mšice broskvoňové 
mohou vzniknout i u řepky značné přímé 
škody sáním mšic vlivem ztrát vody a asi-
milátů. Škodlivý výskyt viru závisí na po-
pulační hustotě mšice broskvoňové, mimo 
období přemnožení je významnější infekce 
porostů řepek TuYV méně pravděpodobná, 

přestože lze na rostlinách mšice běžně za-
stihnout.

Insekticidní zásahy proti mšici broskvoňo-
vé mají více úskalí a vyžadují specifický 
přístup. Mšice broskvoňová se na řepce 
zdržuje na spodní straně mladých i star-
ších k zemi přisedlých listů, tím je chráněna 
před přímým kontaktem s insekticidy (po-
ziční bariéra). Mšice broskvoňová je navíc 
výjimečná mechanizmy rezistence k in-
sekticidům. V České republice se vysky-
tují populace s vysokou úrovní rezistence 
k organofosfátům a pyrethroidům, na lo-
kalitě Praha-Ruzyně v roce 2016 obvyklé 
dávky dvou účinných látek organofosfátů 
a pyrethroidu alpha-cypermethrin nebyly 
letální pro většinu jedinců v populaci ani při 
přímém ošetření mšic jíchou s přídavkem 
smáčedla. Ošetření těmito látkami je čas-
to při běžné aplikaci vlivem poziční bariéry 
nedostatečně účinné i u populací bez re-
zistencí, repelentní účinek látek však vyvo-
lává u mšic neklid a neúspěšný insekticidní 
zásah může paradoxně podpořit šíření viru 
přecházejícími mšicemi. V roce 2017 byl 
na populacích v Praze-Ruzyni pozorován 

nedostatečný účinek i u vysoce selektivní-
ho aficidu pirimicarb. U řepky, jejíž listy mají 
silnější voskovou vrstvu, je navíc nutné sní-
žením povrchového napětí postřikové ka-
paliny zajistit lepší smáčivost kapek postři-
ku. K insekticidu je možné přidat smáčedlo, 
funkci smáčedla mohou v postřikové jíše 
zajistit i další přípravky aplikované v tank 
mix směsi. Velmi účinně snižují povrchové 
napětí kapaliny některé přípravky používa-
né na podzim k morforegulaci a fungicidní-
mu ošetření řepky.

Velmi dobrý insekticidní účinek na mšici 
broskvoňovou u populace lokality Praha-
-Ruzyně byl prokázán u neonikotinoidů 
acetamiprid, imidacloprid, thiacloprid, thia-
methoxam a pyridin-azomethinu pymetrozi-
ne. Žádná z uvedených účinných látek však 
nemá v České republice k regulaci mšice 
broskvoňové v řepce nyní (30. 6. 2017) 
registraci. Širšímu uplatnění imidaclopridu 
a thiamethoxamu v ochraně zemědělských 
plodin brání jejich vysoká toxicita pro včely.

Obr. 1. Počínající příznaky TuYV na listu řepky, fáze BBCH 60 
(první otevřené květy)

Obr. 2. Variabilita listových příznaků TuYV na řepce, fáze BBCH 75 
(polovina šešulí v odrůdově specifické velikosti)
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Obilniny

První zkušenosti 
s mořidlem Systiva® 
v ozimé pšenici
Přednosti přípravku Systiva® jsou patrné v hlavním sloganu - „První 
nepostřikový fungicid k ochraně obilnin“. Jedná se o fungicidní mořidlo, 
které zabezpečuje lepší přezimování, ochranu obilnin proti prvnímu výskytu 
listových chorob na jaře a - jak ukázaly první pokusy - významně snižuje 
riziko napadení chorobami ze skupiny stéblolamu. Příchod této jedinečné 
technologie, spočívající v ošetření osiva prvním nepostřikovým fungicidem 
Systiva®, vyvolal mnoho diskusí u široké zemědělské veřejnosti o tom, zda jsou 
výrobcem deklarované možnosti ochrany cestou moření osiva vůbec možné.

Ing. Matúš Czakó, Ing. Stanislav Malík, BASF, foto archiv BASF

Přípravek Systiva® je v České republice 
registrován pro použití ve všech druzích 
obilnin, ale jeho první uvedení na trh bylo 
zaměřeno na použití v jarním a ozimém 
ječmeni. Zde je registrace proti celé řadě 
houbových patogenů, kde dokáže Systi-
va® v závislosti na průběhu povětrnostních 
podmínek a typu odrůd zabezpečit ochra-
nu až do fáze BBCH 39. Poté je vhodné 
aplikovat vhodný fungicid. 

Dnes je možné říci, že výsledky pěstování 
ječmene mořeného Systivou předčily oče-
kávání. Za poslední roky pěstitelé jarního 
i ozimého ječmene získali mnoho prak-
tických zkušeností a pravděpodobně ne-
existuje odrůda, na které by se za tu dobu 
Systiva® neodzkoušela. Mnozí si příprav-
kem Systiva® moří nebo nechávají namořit 
především sladovnické, ale i krmné odrůdy, 
přičemž každá odrůda má své specifické 
vlastnosti a je více či méně náchylná k hou-
bovým chorobám. Z praktických zkušeností 
lze konstatovat, že Systiva® svým dlouho-
dobým účinkem dokáže v ječmeni zcela 
nahradit minimálně jedno ošetření klasic-
kým fungicidem na list.

O spokojenosti s účinností svědčí každo-
ročně narůstající plochy ječmenů moře-
ných fungicidním mořidlem Systiva®.

Po úspěšném zavedení přípravku Systiva® 
v ječmeni se nyní připravuje i zavedení pro 
použití v ozimé pšenici. V současné době 
máme založenou sérii pokusů pro ověření 
účinnosti a hlavně optimálního dávkování 
přípravku Systiva® v ozimé pšenici. Poku-
sy jsou zaměřené na choroby pat stébel 
a počáteční výskyt listových chorob. Máme 
k dispozici řadu výsledků, které ukazují 
výrazné fyziologické působení přípravku 
Systiva® na počáteční růst a vývoj ozimé 
pšenice (viz tabulku a obr. 5). Na většině 

lokalit byl zjištěn v jarním období výrazně 
lepší stav porostu, včetně pozitivního vlivu 
na výšku rostlin, kořenovou soustavu a po-
čet odnoží. Některé poznatky jsou patrné 
na přiložených obrázcích.

Zavčasu vás seznámíme s výsledky pokusů, 
včetně hlavního doporučení. Dle dosavad-
ních zkušeností bude s největší pravděpo-
dobností doporučováno 100–150 ml Systi-
va® + 200 ml Kinto® Duo na 100 kg osiva.
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Fungicidy

Benefity fungicidního mořidla Systiva®

 n díky AgCelence® efektu podporuje rozvoj kořenového systému a optimalizuje podmínky 
pro růst
 n poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od samého počátku 
vegetace a od podzimního období udržuje porosty zdravé 

 n za normálních podmínek umožňuje vynechat první jarní aplikaci fungicidu (tzv. T1 termín)
 n podmiňuje výraznější podzimní odnožování 
 n zlepšuje přezimování 
 n zajistí skvělou startovací pozici porostu do jara
 n vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy
 n  šetří čas a zjednodušuje pěstování ječmene a pšenice - neřešíte riziko  nesjízdnosti 
pozemků vlivem vysoké vlhkosti půdy, silného větru, vlhkého porostu

Vyzkoušejte si nyní první nepostřikový fungicid Systiva® také v ozimé pšenici.  
Více informací naleznete v Agrotipu Speciál 3.

Obr. 1–4: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®

1   Bez přípravku Systiva®, 2  Systiva® + Kinto® Duo (100 + 200 ml), foceno 4. 4. 2017
3   Bez přípravku Systiva®, 4  Systiva® + Kinto® Duo (100 + 200 ml), foceno 20. 4. 2017

Počet  
odnoží

Délka kořenů 
v cm

Výška rostliny 
v cm

kontrola 4,2 8,5 35,1

Kinto® Duo 200 ml/100 kg 5,5 10 37,8

Systiva® + Kinto® Duo  
100 + 200 ml/100 kg 

6,3 11,4 38,9

difenoconazole + fludioxonil  
+ sedaxane 200 ml/100 kg 

4,2 8,9 36,4

Obr. 5: Výrazně lepší fyziologické působení přípravku Systiva® oproti testovaným variantám, 
foceno 4. 5. 2017, hodnocení: Mgr. Ivana Svačinová, ZVÚ Kroměříž, 4. 5. 2017

1  kontrola, 2  Kinto® Duo 200 ml/100 kg, 3  Systiva® + Kinto® Duo 100 + 200 ml/100 kg, 
4  difenoconazole + fludioxonil + sedaxane 200 ml/100 kg

1 2

3 4

1 2 3 4
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Herbicidy
Obilniny

Předem bych chtěl poděkovat panu Luďko-
vi Fišerovi, který je předsedou představen-
stva a členem družstva, a také jeho bratrovi 
Jiřímu Fišerovi, jenž vykonává funkci agro-
noma, že věnovali čas a poskytli informace 
o podniku.

Zemědělské družstvo Senomaty obdělává 
celkem 1 390 ha, z čehož 1 360 ha tvoří 
orná půda. Protože vlastní bioplynovou sta-
nici, produkci z cca 500 ha výměry (400 
ha kukuřice, 100 ha GPS) spotřebují na její 
provoz. Zbytek ploch osévají ozimou pše-
nicí (450 ha) a řepkou (300 ha). Na menší 
ploše (80 ha) pěstují hrách a ječmen jarní 
(20 ha). Nutno podotknout, že cca 1/3 po-
zemků družstva se nachází v OP II. st. pod-
zemní a povrchové vody. 

Během posledních cca deseti let se na po-
zemcích družstva postupně setkávali 
(mimo klasické zaplevelení dvouděložnými 
pleveli) s vyšším výskytem chundelky met-
lice, která byla do roku 2013 regulována 
v porostech obilnin především jarním ošet-
řením (tehdy kombinací Arrat® + Protugan). 
Ne vždy však došlo k uspokojivé likvidaci 
plevelného společenstva z podzimního 
zaplevelení, a tak jsme společně s agrono-
mem začali uvažovat o změně technologie. 
V následujícím roce 2014 byl úspěšně vy-
zkoušen přípravek Maraton®, který mimo 
výbornou účinnost splňoval i možnost pou-
žití v OP II. stupně ochrany podzemní a po-
vrchové vody. Následně byl v loňském roce 
nahrazen přípravkem Chocker®, který plně 
„zastoupil“ osvědčený Maraton® a taktéž 

(vedle výborné účinnosti) nemá aplikační 
omezení v pásmech OP II. st.

„Zatím jsme nepoužili jarní opravný zásah 
a deklarovaná vysoká účinnost na řadu ozi-
mých plevelů se potvrdila. Bohužel loňský 
podzim se kvůli mokrému průběhu poča-
sí nepodařilo ošetřit všechny pozemky dle 
plánu“ posteskl si Jiří.

A co dodat na závěr? Oba představitelé 
družstva se obávají omezení, která se pro-

hlubují na pozemcích zatížených ochranou 
zdrojů podzemních a povrchových vod. 
Portfolio použitelných přípravků na ochranu 
rostlin se zužuje a neví, jak v blízké budou-
cnosti mají na těchto pozemcích hospoda-
řit. Přemýšlí se nad velmi blízkou budoucí 
situací těchto oblastí i na „vyšších“ úrovních 
příslušných úřadů?

Doporučení k aplikaci
Chocker® kombinuje dvě účinné látky - flu-
fenacet a diflufenican, které se velmi dobře 
doplňují jak v účinku na jednotlivé skupiny 
plevelů, tak i v mechanizmu účinku: kon-
taktní a reziduální půdní účinnost (plevele 
příjímají uč. látky kořeny, hypokotylem a lis-
ty). Herbicid tak dosahuje nejlepší účin-
nosti na klíčící, vzcházející a časně vzešlé 
plevele. Jeho reziduální učinnost v půdě 
je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je 
ideální pro preemergentní a časně post-
emergentní aplikace. Optimální je zejména 
časně postemergentní aplikace v době, 
kdy obilniny jsou ve fázi 1–3 listu a plevele 
ve stádiu vzcházení až dvou pravých listů, 
v plné dávce 0,5 l/ha. Přípravek má regis-
traci do pšenice ozimé a dále do ozimého 
ječmene, žita a tritikale. Pro posílení účin-
ku na výdrol řepky je vhodné přidat např. 
5–7 g Gleanu. Proti přenašečům viróz je 
také možnost přidat do společné aplikace 
insekticid Vaztak® Active v dávce 0,2 l/ha. 
Přípravek nemá žádné omezení pro výsev 
následných plodin v běžném osevním po-
stupu a lze ho aplikovat v ochranných 
pásmech vodních zdrojů.

S agronomem Jiřím 
Fišerem jsme se shodli 
na následujících výhodách 
podzimního ošetření 
přípravkem Chocker®:

1   je podstatně levnější než jarní 
varianta komplexního herbicidu 
či TM herbicidů

2   má pozitivní vliv na vývoj porostu 
(brzkou likvidací plevelů nena-
stává konkurence o vodu a živiny 
během zimy a jara)

3   umožňuje vyšší využití jarních 
hnojiv (nehnojím plevele)

4   šetří čas v jarním období

5   není fytotoxický pro kulturní 
plodinu

6   jednoduše se aplikuje (při vzchá-
zení, jakmile se objeví „kolejáky“)

7   navyšuje výnos

Praktické zkušenosti 
s přípravkem Chocker®

Jednou z nejčtenějších „rubrik“ Agrotipu jsou (jak mi často sdělují zemědělci) 
praktické zkušenosti s našimi přípravky či technologiemi. Protože se blíží 
doba, kdy bude řada z vás rozhodovat o podzimní variantě regulace 
zaplevelení v ozimech, podělím se s vámi o zkušenosti ze Zemědělského 
družstva Senomaty, které hospodaří v těsné blízkosti Rakovníka.

Ing. Jan Truneček, BASF
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Aktuálně
Speciálky

Jdeme do finále...
Vážení ovocnáři, vinohradníci, pěstitelé speciálních plodin, ochranářská 
sezóna se pomalu chýlí ke konci, alespoň ta její intenzivnější část. Především 
vy, ovocnáři, pokud jste letošek přestáli, u peckovin jste ve sklizni a pěstitele 
jablek čeká ještě závěrečné ošetření proti skládkovým chorobám. 

Ing. Drahomíra Musilová, BASF, foto autorka

Pokud by se obrátil ráz počasí a někde 
by snad hrozilo sekundární šíření strupo-
vitosti (letošní výskyty velmi slabé), stačil 
by Polyram® WG (2 kg/ha) nebo Kumulus® 
WG (3 kg/ha). Proti skládkovým chorobám 
doporučujeme náš kombinovaný fungicid 
Bellis® v dávce 0,8 kg/ha 30–15 dnů před 
sklizní. Vzhledem k jeho krátké ochranné 
lhůtě (7 dnů) můžete aplikovat až těsně 
před sběrem.

Ve vinicích vzhledem k průběhu počasí 
(na mnoha lokalitách nulové nebo minimální 
srážky) se ošetřovalo intenzivně proti padlí 
révovému a jen někde pro jistotu proti pe-
ronospoře. Teď, ke konci července, nějaké 

srážky přece jen přicházejí a ještě se může 
stát, že vody přijde více (někdy přece musí 
spadnout), buďte ve střehu. Mnozí si jistě 
pamatujete loňský rok, kdy právě koncem 
července a v srpnu byl poměrně silný vý-
skyt peronospory a bylo nutné intenzivně 
ošetřovat. Tady má firma širokou nabídku, 
počínaje přípravkem Acrobat® MZ (2 kg), 
přes Forum® Star (1,9 kg), Orvego® (0,8 l) 
a konečně i Polyram® WG (2 kg). Pokud by 
byl potřeba ještě zásah proti padlí, všech-
ny naše fungicidy Collis® (0,6 l), Vivando® 
(0,32 l) a Sercadis® (0,15 l) obstály na vý-
bornou a jsou ještě k dispozici. Samozřej-
mě v rámci IP můžete stále používat Kumu-
lus® WG (3 kg).

Důležité však bude závěrečné ošetření pro-
ti botrytidě. Když už jsme přestáli všechny 
ústrky letošního roku (mrazy, sucho, vítr, 
kroupy), je třeba ochránit to, co nám zůsta-
lo až do sklizně. I tady můžeme nabídnout 
hned několik produktů - kontaktní Rovral® 
Aquaflo (1 l), fungicid s fumigačním účin-
kem Mythos® 30 SC (2–2,5 l) a hlavně Can-
tus® (1,2 l), který kromě botrytidy dokáže 
i velmi dobře eliminovat výskyt padlí v ná-
sledujícím roce.

Přeji vám všem úspěšnou sklizeň plodů 
vaší práce.

Herbicidy
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Farma v Lukavci
Reportáž

Polní den o nektarodárných 
porostech a udržitelném rozvoji
Téma udržitelného zemědělství dnes rezonuje v médiích a poutá pozornost veřejnosti. 
Společnost BASF jako zodpovědný podnikatel se k této myšlence hlásí a podporuje ji. A to 
zcela aktivně organizací a zabezpečením výzkumných činností pro uvádění různých forem 
rozvoje biodiverzity v intenzivní zemědělské krajině. Vybalancovat vztah mezi intenzivním 
obhospodařováním půdy, nutným pro výživu obyvatel, a zároveň zachovat široký rozsah 
a pestrost forem života v zemědělské krajině je náročný, ale správný úkol, jehož se 
i společnost BASF se svými odbornými partnery ujímá.

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto autor a Daniel Nerad, BASF

Farma v Lukavci součástí 
evropského projektu
Proto bylo také 23. června letošního roku 
uspořádáno polní setkání v Lukavci u Pa-
cova na místní rodinné farmě pana Václava 
Velety, která je od loňského roku součástí 
evropského sdružení farem „BASF Farm 
Network“. 

Jak v samotném úvodu akce zmínila ředi-
telka českého zastoupení BASF AGRO paní 
Susann Kluge, úkolem této sítě je v rámci 
vzájemné spolupráce prezentovat formy 
udržitelného hospodaření dalším země-
dělcům vlastní praxí. Ing. Eva Smetanová 
a Daniel Nerad, Ph.D. z BASF AGRO ná-
sledně představili vlastní „řešitelský tým“ 
a stručnou historii projektu podpory biodi-
verzity v ČR, která byla na základě více-
letých sledování demonstračních porostů 
završena sumarizací zkušeností v praktic-
ké příručce pro pěstitele „Nektarodárné 
porosty pro praxi“. Rozšíření spolupráce 
na podpoře biodiverzity v podmínkách re-
álné farmy bylo logickým krokem vpřed. 

Rodinná farma Veletových má k tomu dob-
ré předpoklady, neboť nejenže se zabývá 
klasickým hospodařením v rostlinné a živo-
čišné výrobě, ale pokračuje v tradici polní-
ho pokusnictví zdejší zkušební stanice, kde 
pan Václav Veleta působil a poté ji i převzal. 
Proto padl výběr na zdejší hospodářství, kte-
ré je schopno zajistit též polní prezentaci vý-
sledků své práce. A nejen to, jak v předsta-
vení svého podniku pan Václav Veleta řekl, 
sami s myšlenkou udržitelného hospodaření 
souzní a prosazují ji na vlastních pozemcích. 
Pan Veleta je např. i včelařem, takže význam 
nektarodárných biopásů (agroenvi) či jiných 
kvetoucích směsí setých na plochy proble-
matické pro pěstování plodin (uplatnitelné 
v rámci greeningu na souvratích, úhorových 
polích aj. typech „ploch v ekologickém zá-
jmu“) plně podporuje.

Prezentace nektarodárných porostů 
naživo
Odbornou duší celého projektu je dokto-
randka na České zemědělské univerzitě 
Ing. Anna Šrámková, která se spolu s Ka-
milem Holým, Ph.D. z VÚRV v.v.i., Praha-
-Ruzyně a Karlem Vejražkou, Ph.D. z VÚPT 
v Troubsku ujala provedení účastníků se-
tkání po parcelkách, kde byly prezentovány 
jednotlivé typy a druhy vysetých nekarodár-
ných porostů, jež byly v této době v květu 
a plné života, což nádherně dokreslovalo 
poslání polního setkání i celého projektu. 

Kvetoucí směsi, které lze na orné půdě za-
ložit v rámci dobrovolných dotačních titulů 
nektarodárný a krmný biopás (v rámci ag-
roenvironmentálních a klimatických opera-
cí, čili mimo greening) nebo v rámci povin-

ných greeningových „ploch v ekologickém 
zájmu“, mají obrovský význam pro dnešní 
intenzivní zemědělství, kde se preferencí 
monokultur vytrácí prostor pro další, dříve 
přirozeně se vyskytující druhy bylin, přičemž 
s úbytkem takových míst klesají možnosti 
pastvy a úkrytu pro hmyz a další drobné ži-
vočichy. Zejména opylovači, z nichž nejzná-
mější je pro nás včela medonosná, ztrácejí 
dlouhodobou pastvu, která se zužuje pouze 
na krátká období květu řepky a ovocných 
stromů. To pak zejména způsobuje stresové 
chování tohoto hmyzu, vedoucí ke snížené 
odolnosti k chorobám a parazitům. Nicméně 
vznik těchto nektarodárných porostů nepři-
náší kladné dopady pouze ve zvýšení počtu 
opylovačů, kromě včel též čmeláků a samo-
tářských včel, ale taktéž v rozvoji populací 
hmyzích predátorů polních škůdců. Zvyšu-
je se tedy pak výskyt slunéček, zlatooček, 
pestřenek, kteří jsou například predátory 
pro mšice. Zakládáním těchto porostů tedy 
pomáháme i přirozené regulaci škůdců sa-
motných kulturních plodin.
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Kromě významu pro opylovače a užiteč-
ný hmyz jsou tyto typy porostů také způ-
sobem, jak zhodnotit plochy, které nemají 
dostatečnou produkční kvalitu. Kvetoucí 
směsi zpravidla obsahují jeteloviny, které 
obohacují půdu o dusík a prokypřují ji.

Do třetice je potřeba připomenout, že za-
kládání biopásů není pro zemědělské pod-
niky ani přímo ekonomicky ztrátové. Biopá-
sy jsou v rámci tzv. agroenvironmentálních 
a klimatických operací dotovány, a to roční 
částkou ve výši 15 969 Kč/ha pro nektaro-
dárné biopásy a 18 104 Kč/ha pro krmné 
biopásy určené pro zvěř, ptactvo a hmyz 
(pro posílení významu pro hmyz je žádoucí 
zahrnout do směsi svazenku, případně jiné 
medonosné druhy). Ing. Anna Šrámková 
uvedla, že z kalkulací nákladů na několika 
vybraných podnicích vychází u obou do-
tačních titulů průměrný roční zůstatek z do-
tace okolo 10 000 Kč/ha, což významně 
nahrazuje zisk z jiné plodiny, a to bez za-
počtení další pozitivních přínosů, o kterých 
bylo hovořeno výše.

V Lukavci bylo vyseto celkem 10 různých 
druhů směsek či samostatných plodin 
vhodných pro biopásy a kvetoucí porosty 
uplatnitelné v greeningu. U každé z nich se 
účastníkům dostalo výkladu o složení, způ-
sobech výsevu a pěstování, půdoochran-

ném významu a výskytu užitečného hmyzu, 
který je v pokusných parcelách pravidelně 
sledován.

Další částí programu bylo krátké vystoupe-
ní Ing. Václava Jirky, včelaře a pracovníka 
v oboru precizních systémů zemědělství, 
který ze své vlastní zkušenosti krátce pore-
feroval o důležitosti vztahu intenzivního ze-
mědělství a chovu včel. Upozornil zejména 
na potřebu přímé komunikace mezi včelaři 
a zemědělci, neboť jedině tak lze vybalan-
covat oboustranně prospěšnou existenci 
těchto dvou stran hospodaření v přírodě. 
Prosté dodržování předpisů, byť je samo-
zřejmě nutné a nezbytné, nemusí ale vždy 
vést k úspěchu. Na závěr vystoupení též 
došlo k výzvě, aby se samotné zemědělské 
podniky zapojily do chovu včel, což už se 
mnohde děje.

„Za slunečného počasí 
a v kvetoucích pásech 
šlo o jednu z nejhezčích 
prezentací, které lze zažít.“

Nektarodárný biopás v praxi
V programu dne následoval přejezd do ve-
dlejší obce a ukázka nektarodárného bio-
pásu umístěného v terénu na okraji porostu 

ječmene, který navíc dělí intenzivně obhos-
podařovaný pozemek od vodoteče. Účast-
níci tedy viděli uplatnění biopásu v praktic-
kém provozu. Zde se jim dostalo výkladu 
nejen o složení biopásu a vhodných ag-
rotechnických postupech jeho pěstování 
od Ing. Anny Šrámkové, ale i upozornění 
na úskalí a praktických doporučení užití pří-
pravků na ochranu rostlin v blízkosti vodo-
tečí od Ing. Jitky Havlové, inspektorky z od-
dělení rostlinolékařské inspekce ÚKZÚZ 
z Plané nad Lužnicí.

Na závěr pěkného přírodního setkání ze-
mědělců a odborníků v Lukavci vyjádřili 
svou další podporu výzkumu a rozvoji fo-
rem koexistence intenzivního zemědělství 
a udržitelného hospodaření ředitelka BASF 
AGRO ČR paní Susann Kluge a vedoucí 
technického oddělení regionu střední Evro-
py pan Bertrand Debret, který také sezná-
mil přítomné s celou ucelenou evropskou 
sítí prezentačních farem, neboť udržitel-
nost zemědělství je záležitostí celé Evropy 
a společnost BASF v této oblasti deklaruje 
svou odpovědnost. Šlo o pěkné setkání, 
které zemědělcům dalo inspiraci pro další 
konání a hlavně vyslalo krásný signál pro 
všechny příznivce moderního zemědělství, 
tedy že jej lze provozovat odpovědně a mít 
dobrý pocit z dosažených výnosů i přínosů 
pro přírodu!
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Polní dny BASF opět 
přitáhly pěstitele
Po devatenácté se pěstitelé, pracovníci ochrany rostlin a příznivci polních 
řešení BASF sešli na červnových Polních dnech pořádaných na tradičních 
lokalitách v Rokytnici u Přerova a v Kněževsi u Prahy. Je úžasné, jak 
organizátoři dokáží zařídit, aby tyto tradiční akce téměř vždy vyšly na den 
s pěkným počasím. Ptali jsme se, ale neprozradili.

Ing. Václav Jirka, spolupracovník redakce, foto autor a archiv BASF

Díky tomu se stovky účastníků mohly indivi-
duálně nebo i tradičně při komentovaných 
prohlídkách proplétat mezi desítkami par-
celek a porovnávat různá řešení pro regula-
ci plevelů, chorob a škůdců v pšenici, ječ-
meni, řepce a kukuřici. Letošní pokusy byly 
opět pečlivě připraveny a vedeny v soula-
du s obvyklými způsoby hospodaření da-
ných oblastí. Např. pšenice dostala celkem 
194 kg dusíku, ječmen jarní 42 kg, řepka 
241 kg a kukuřice 141 kg N. Pro zajímavost 
- termín setí řepky v Rokytnici u Přerova 
byl až 25. 8. 2016. Až na loňské „suché“ 
vzcházení prožívají letos porosty poměrně 
slušný rok, který, alespoň na moravském 
stanovišti, byl opět sušší, takže zejména 
tlak chorob je nižší a zdánlivě tedy na pol-
ním dnu návštěvníci nemohli mnoho vidět. 
Přesto však, co se týká fungicidních ošetře-

ní, mohly přípravky oproti kontrole prokázat 
své kvality ve zvýšení vitality rostlin, zejmé-
na u těch řešení, kde se projevuje efekt Ag-
Celence® BASF.

Pšenici umí
Pšenice ozimá byla vyseta na 42 parcel-
kách v různých odrůdách a sedmi kombi-
nacích ošetření přípravky z produkce BASF. 
Důraz byl kladen samozřejmě zejména 
na fungicidní ošetření, kde může firma hod-
ně nabídnout a kde jde také o jedno z nej-
efektivnějších ošetření, co se týká přínosu 
pro pěstitele. Byly zde prezentovány různé 
úrovně ošetření, od jednoho fungicidu až 
po královskou kombinaci vlajkových lodí 
a novinek, kde byla jako jediné komplexní 
ošetření použita novinka Chocker® 0,5 l/ha 
a na jaře pro časné ošetření rovněž novinka 

ve spektru přípravků proti chorobám Toca-
ta® Super 2 l/ha, aby následoval Adexar® 
Plus 1 l/ha a na klas osvědčený Osiris® 
1,75 l/ha. Jako novinka příštího roku byl 
prezentován fungicid Priaxor® EC, jež se 
zatím jeví jako velmi slibný pomocník a mů-
žeme se na něj tedy těšit pro příští ročníky. 

Zastavujeme-li se u pšenice a samozřejmě 
dalších obilnin, nesmíme zapomenout tak-
též na novinku v morforegulaci, kterou je Me-
dax® Max. Je nejflexibilnějším regulátorem 
na trhu s účinností již od +5 °C a vyznačuje 
se též rychlým nástupem účinku a naopak 
dlouhodobou rezidualitou v rostlině až 35 
dnů. Přípravek se též kromě zesílení stěn 
internodií vyznačuje podporou rozvoje koře-
nového systému, což může být důležité pro 
výnos právě v oblastech s přísušky.
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Co se týká moření, pak nesmíme zapo-
menout na mořidlo Kinto® Duo a zejména 
na mořidlo Systiva® s účinnou látkou Xe-
mium®, jíž se také přezdívá „první nepostři-
kový fungicid“. Toto moření na dodavatelích 
osiv rozhodně vyžadujte, neboť nejenže 
dokáže zajistit bezproblémové přezimování 
a projevují se i efekty podpory rozvoje ko-
řenového systému, ale zajistí též omezení 
tlaku houbových chorob při vzcházení a tím 
se zamezuje poškození rostlin a oddaluje 
potřebu fungicidního ošetření v časných 
fázích růstu. Nikdy nevíte, kdy se na jaře 
dostanete s postřikem do pole, ale Systiva® 
už tam je.

Sladaři už vyhlíží kvalitu
Pěstování ječmene jarního je náročné ze-
jména na udržení kvality zrna stanovené 

v úzkém rozmezí našimi sladaři. BASF 
pěstitelům pomáhá ucelenou nabídkou 
přípravků, začínající například herbicidem  
Biathlon® 4D, který se používá ve velmi 
nízkých dávkách se smáčedlem Dash® HC 
a díky tomu je použitelný i v PHO, což dnes 
bývá mnohde problém. Asi se shodneme, 
že ochránit ječmen jarní a zejména jeho kla-
sy proti chorobám je velmi důležité. Proto si 
i zde pěstitel vybere z osvědčených řeše-
ní, z nichž zmiňme např. novinku Tocata® 
Super pro první fázi zásahů a následně 
spolehlivý Osiris® v dávce 1,75 l/ha. Sa-
mozřejmě ječmen bývá v pozdějších fázích 
náchylný na polehnutí, takže i zde je namís-
tě opět použití nového morforegulátoru Me-
dax® Max, který tak může zachránit mnohý 
porost před zbytečnými ztrátami.

Ošetření řepky kompletně
Řepka je nejen královnou českých polí, ale 
i zlatou disciplínou přípravků pro zeměděl-
ství od BASF. Vždyť kdo by neznal herbi-
cidy z řady Butisan®, které nás provázejí 
s úspěchem již drahně let. Také na polních 
dnech bylo řepce věnováno více než 50 
parcelek a sledy herbicidů a fungicidních 
ošetření v řadě variant a typů jak klasic-
kých, tak v podobě systému Clearfield®, 
kde se využívají speciální hybridy a herbi-
cid Cleravis®.

Co se týká preemergentních herbicid-
ních ošetření, je stálicí program Butisan® 
Complete a Butisan® Duo, které většinu 
pěstitelů rozhodně nezklamou. Nicméně 
na trh přichází novinka v podobě nového 
herbicidu do řepky Nimbus® Gold. Ten je 

„Řepka je nejen královnou 
českých polí, ale i zlatou 
disciplínou přípravků pro 
zemědělství od BASF“
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opět určen pro preemergentní programy, 
obsahuje tři doplňující se účinné látky a je 
v unikátní formulaci ZC, která zajišťuje mi-
nimalizaci rizika poškození rostlin řepky. 
Unikátní kombinace účinných látek účinku-
je na výraznou většinu ze spektra plevelů 
řepky a navíc se vyznačuje různou mobili-
tou v půdním profilu a tím zachycení plevelů 
klíčících z různých hloubek. Tedy pěstitelé 
řepky se mají taktéž opět na co těšit. 

Pro péči o kukuřici
Kukuřice se v posledních letech přesouvá 
od tuctového pěstování k mistrovským plo-
dinám, kde bioplynkaři chtějí dosáhnout co 
nejvyšší výtěžnosti metanu, zatímco špič-
koví chovatelé mléčného skotu potřebují 
vysoký výnos živin a také kvalitu bez nežá-
doucích důsledků výskytu houbových cho-

rob. Proto byl i na letošních polních dnech 
opět prezentován první fungicid do kukuři-
ce Retengo® Plus. Tento přípravek chrání 
kukuřici proti celé řadě houbových chorob 
včetně např. rodu Helminthosporium nebo 
Puccinia sorghi s vedlejší účinností na fusa-
riózy atd. Výrazný AgCelence® efekt ome-
zuje teplotní stresy a poškození suchem. 
K prodloužení vegetace a tím k vyššímu 
výnosu přispívá pozorovatelný green-efekt 
v pozdějších fázích vegetace. Skutečně 
špičkoví pěstitelé dosahující vysokých vý-
nosů a kvality by měli Retengo® Plus zařadit 
do sledů ošetření kukuřice, kterou na začát-
ku vegetačního období můžeme proti pleve-
lům až do šestého listu chránit herbicidem 
Akris®, který si za několik málo sezón vydo-
byl značnou oblibu pro svou jednoduchou 
aplikaci a nízkou aplikační dávku.

Polní dny BASF skončily, zážitky a hlavně 
inspirace a zkušenosti zůstávají. Zkušenos-
ti zafixované nejen perfektními pokusy a or-
ganizací prezentace přímo na poli, ale též 
diskusemi a setkáními s kolegy, k čemuž 
pomohlo i tradičně výborné zázemí polních 
dnů, posezení v party stanu a dobré jídlo 
a pití, což vždy vytváří příjemnou atmosféru 
celé akce. Bez nadsázky lze říci, že Polní 
dny BASF opět patřily k tomu nejlepšímu, 
co můžete v České republice ze zeměděl-
ských akcí navštívit. V příštím roce se tedy 
jistě opět sejdeme.
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Společnost BASF vám nabízí moderní herbicid Chocker®, 
který je registrován do všech ozimých obilnin - ozimé pšenice, 
ječmene, žita a tritikale. Obsahuje dvě účinné látky (flufenacet 
a diflufenican) s kontaktní a reziduální půdní účinností. Chocker® 
je ideální pro preemergentní a časně postemergentní aplikace. 
Vykazuje dlouhodobou nejstabilnější herbicidní účinnost při 
kontrole většiny důležitých jednoděložných i dvouděložných 
plevelů, ať už klíčících, vzcházejících nebo časně vzešlých, 
a je bez závažných aplikačních omezení. 

Přípravek je ideální volbou proti stále se rozšiřujícím populacím 
rezistentní chundelky metlice. Doporučení pro aplikaci je  
0,5 l/ha Chocker®.

Máte-li zájem o účast v akci, přihlaste se přes webový přihlašovací formulář.  
Vyplněním formuláře zároveň souhlasíte s pravidly akce, jejichž znění naleznete  
na následujících stranách. Registrace běží od 3. 7. do 31. 10. 2017.

Chocker® - pro odstranění 
všech plevelů, nejen  
chundelky 2017

 Akce „Chocker® - pro odstranění všech plevelů, nejen chundelky 2017“ 

Marketingové informace

agrotip

Výhody použití herbicidu 
Chocker®:

 n kompletní spektrum účinnosti  
proti plevelům
 n nízké dávkování a jednoduché 
použití
 n bez výrazných omezení 
na svazích, podél drenáží 
a v ochranných pásmech vod
 n bez omezení pro následné 
plodiny

Nejen chundelka metlice, svízel 
přítula, penízek a výdrol řepky, ale 
také další plevele dokážou způso-
bit velké škody. Včasné odstranění 
plevelů tvoří základ pro výnos a bu-
doucí hospodaření. O vaše ozimé 
porosty musí být dobře postaráno. 
Abychom vám kontrolu plevelů 
zpříjemnili, nabízíme vám za nákup 
herbicidu Chocker® bonus.

  Akce „Chocker® - pro odstranění 
všech plevelů, nejen  
chundelky 2017“ 26

  Akce „Butisan® Complete  
- Flexibilní řešení  
zaplevelení řepky“ 29

  Soutěž „Poznávejme  
světová vína s BASF“  30

 Obsah přílohy 



27Agrotip 7–8/2017
Agrotip 7–8/2017 | 27

Jaké bonusy můžete získat?

A   3 kg nejflexibilnějšího růstového regulátoru 
Medax® Max 

Medax® Max je inovativní regulátor růstu a vývoje registrovaný do všech obilnin k omezení 
poléhání. Obsahuje dvě ověřené a moderní účinné látky prohexadion a trinexapak-ethyl. 
Prohexadion ve formě vápenaté soli i trinexapak-ethyl ovlivňují tvorbu růstového hormonu 
giberelinu, v důsledku čehož přípravek zkracuje stéblo a zvyšuje odolnost obilnin k po-
léhání. Nebezpečí polehnutí porostů hrozí zejména u náchylných odrůd, při přehuštění a in-
tenzivní výživě. Pokud chcete podpořit nárůst kořenové hmoty, zpevnit bázi stébel, zesílit 
stonek stimulací syntézy zpevňujících látek (ligninu a celulosy) a zakrátit spodní interno-
dia, je ideálním partnerem inovativní a moderní dvousložkový regulátor Medax® Max s jistým 
a spolehlivým účinkem i za různých podmínek počasí. Nejen porosty náchylné k poléhání, ale 
i kvalitní porosty slibující vysoký výnos, si zaslouží spolehlivý a kvalitní regulátor růstu. 
U přípravku Medax® Max vám nehrozí, že nestihnete aplikaci.

B   Výměnný systém  
Fiskars Quick FitTM 

QuikFit™ je snem každého zahrádkáře. Díky 
řadě „Nasaďte & dosáhněte“ systému QuikFit™ 
už nemusíte nejistě balancovat ve výškách.

Za nákup dostanete výrobky z řady 
Nasaďte & dosáhněte:

 n  Násada QuickFitTM teleskopická L
 n  Pila QuickFitTM prořezávací přímá
 n  Česáček QuickFitTM na ovoce
 n Univerzální nůžky QuickFitTM

 Akce „Chocker® - pro odstranění všech plevelů, nejen chundelky 2017“ 

1   Za nákup 80 l přípravku Chocker® (ošetření 160 ha při dávce 0,5 l/ha)

C   Sada kuchyňských 
nožů FISKARS® 

Sada vysoce kvalitních nožů FISKARS® 
Functional Form s čepelí z velmi tvrdé ne-
rez oceli a rukojetí z neklouzavého meteriá-
lu, a to vše v dřevěném bloku.

2   Za nákup 40 l přípravku Chocker® (ošetření 80 ha při dávce 0,5 l/ha)

Více informací u regionálních zástupců spo-
lečnosti BASF nebo na stránkách www.agro.
basf.cz. Používejte přípravky na ochranu rost-
lin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte 
varovné věty a symboly uvedené v označení.
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Přečtěte si, prosím, pravidla akce 
Chocker® - pro odstranění všech  
plevelů, nejen chundelky 2017

 Akce „Chocker® - pro odstranění všech plevelů, nejen chundelky 2017“ 

Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem 
v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 
41195469 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, od-
díl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro kon-
cové uživatele, resp. koncové odběratele 
přípravku Chocker® od společnosti BASF 
spol. s r. o. určeného k herbicidnímu oše-
tření ozimých obilnin.

1.  Akce se může účastnit každá fyzická 
nebo právnická osoba, která je ke dni 3. 
července 2017 evidována jako zeměděl-
ský podnikatel dle zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství.

2.  Podmínkou účasti je zakoupení minimál-
ního množství 40 l herbicidního pří-
pravku Chocker® v termínu od 1. ledna 
2017 do 31. října 2017. 

 Zákazník má nárok získat jako bonus: 

a)  Výrobky z rady FISKARS QuickFitTM 
(násada teleskopická L, pila proře-
závací přímá, česáček na ovoce, uni-
verzální nůžky) za nákup 80 l přípravku 
Chocker®

b)  3 kg růstového regulátoru Medax® 
Max za nákup 80 l přípravku Chocker® 

c)  Sadu kuchyňských nožů FISKARS 
za nákup 40 l přípravku Chocker®

  Bonusy je možné kombinovat a lze též 
odebírat více kusů bonusů.

3.  Pro účast v akci „Chocker® pro odstra-
nění všech plevelů, nejen chundelky 
2017“ je účastník povinen se elektro-
nicky přihlásit nejpozději do 31. října 
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.

4.  Pro získání bonusu je účastník po-
vinen odeslat fotokopie faktur do-
kládající nákup herbicidního přípravku 
Chocker® nejpozději do 31. října 2017 
svému obchodnímu zástupci. Obálku 
označte heslem „Chocker® pro odstra-
nění všech plevelů, nejen chundelky 
2017“. Do akce budou zahrnuty pouze 
ty zemědělské podniky, jejichž odeslané 
fotokopie faktur budou přijaty společnos-
tí BASF spol. s r.o. Účastník je povinen 
anonymizovat na kopiích dokladů o ná-
kupu veškeré ostatní informace (včetně 
zejména všech cen netto a ceny brutto 
produktů) způsobem jednoznačně zne-
možňujícím jejich přečtení.

5.  Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, 
budou bonusy dodány do konce března 
2018.

6.  Společnost BASF si vyhrazuje právo 
měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé 
bonusy, jakož i celou akci zrušit. 

7.  Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas 
s podmínkami akce. Kontaktní osoba 
tímto uděluje souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů v rozsahu jméno, 
příjmení, e-mailová adresa, číslo mobil-
ního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje 
budou zpracovávány pro marketingové 
účely přímo společností BASF spol. s r.o.1 
(správce) nebo jejími zpracovateli2. Po-
skytnutí osobních údajů pro marketingové 
účely je dobrovolné. Zpracování osobních 
údajů probíhá automatizovaně i manuálně 
v elektronické 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.

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

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



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 nejkoncentrova-
nější herbicid na trhu, který si poradí 
v podstatě se všemi důležitými ple-
vely, 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 post emergentní 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 - Partnerství 
profesionálů 2017 (dále jen Partnerství 
profesionálů). 

Máte-li zájem o účast v akci, přihlas-
te se přes webový přihlašovací for-
mulář. Vyplněním formuláře zároveň 
souhlasíte s pravidly akce, jejichž 
znění naleznete níže. Registrace běží 
od 1. července 2017 do 15. září 2017.

 Herbicid Butisan® Complete 
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 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:

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

 n Kapkovitý tvar násady  
a patentovaný mechanismus 
na rychlé připojení nástavců

 n 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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Vážení pěstitelé révy a ovocných dřevin, v letošním roce jsme 
vyhlásili soutěž pod známou hlavičkou “Poznávejme světová 
vína s BASF“, která se uskuteční na počátku září, a destinací 
odborné exkurze je v roce 2017 Portugalsko. Cílem by mělo být 
načerpání zkušeností s pěstováním révy v jiných klimatických 
podmínkách a seznámení se specifickou technologií výroby 
proslulého portského vína. 

RNDr. Jana Volková, BASF

Dovolte nám připomenout základní body 
soutěže (detailní podmínky najdete  
na našich stránkách www.agro.basf.cz)

 n soutěžní období 1. 1. 2017 – 3. 8. 2017  
(registrace přes formulář na stránkách  
www.agro.basf.cz, kopie faktur musí mít 
datum z tohoto období)
 n nejzazší termín pro zaslání faktur je 
do 11. 8. 2017. Obálku označte heslem: 
„Poznávejme světová vína s BASF.“
 n zemědělský subjekt (právnická nebo fyzická 
osoba) musí být zároveň zaregistrován 
v bonusovém programu „Partnerství s BASF 
- partnerství profesionálů 2017“

 n podmínkou je nákup alespoň 2 fungicidů 
pro použití do vinic nebo do sadů v minimál-
ním množství:

 • Sercadis - 3 l 
 • Orvego - 8 l 
 • Cantus - 12 kg 
 • Delan Pro - 25 l 
 • Faban - 12 l 

 n Výhrou v soutěži je 4 denní odborná cesta 
do Portugalska – oblast Porta, konající se 
v termínu 6. – 9. září 2017 
 n Vyhodnocení soutěže proběhne 18. 8. 2017. 
Výherci budou o své výhře informováni (13 
výherců s nejvyšším obratem s výše vyjme-
novanými přípravky a 2 výherci budou urče-
ni losováním ze všech zaslaných přihlášek).

Poznávejme světová  
vína s BASF

 Soutěž “Poznávejme světová vína s BASF“ 

POZOR: Došlo k upravení části 
pravidel akce: Termín odborné 
cesty byl posunut na datum 
6.–9. září 2017 a do akce 
bude přijato 13 účastníků 
s nejvyšším obratem za 
produkty BASF a další dva 
účastníci budou vylosováni. 
Věnujte prosím pozornost 
přesnému znění pravidel!
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Systém MaglisTM

Aktuality

Maglis Customer 
Navigator v ČR
Zemědělství je dynamický, komplexní a náročný druh podnikání. Po zemědělcích 
se vyžaduje, aby získávali a neustále využívali širokou škálu nejen zemědělských 
informací. Z tohoto důvodu společnost BASF díky vzájemné spolupráci se 
zemědělci a zemědělskými odborníky vyvinula systém MaglisTM.

Ing. Matúš Czakó, Project Manager Maglis, BASF

Jde o digitální nástroj fungující na online 
platformě, která pomáhá zemědělcům vy-
užít informace účinnějším způsobem tak, 
aby se mohli snáze rozhodovat při péči 
o své plodiny.

MaglisTM nabízí řadu integrovaných, intuiti-
vních a snadno použitelných nástrojů, které 
podporují rozhodování vedoucí k efektivní-
mu vynaložení nákladů, dosažení požado-
vané kvality a množství sklizené produkce. 

Na podzim minulého roku zveřejnila česká 
média informaci o nových digitálních tech-
nologiích BASF, které směřují nejen do Čes-
ké republiky. Rádi bychom Vám oznámili, že 
Česká republika je po USA a Brazílii pilotní 
evropskou zemí, kde spouštíme první ze 
zavedených modulů MaglisTM, Maglis Cus-
tomer NavigatorTM. V průběhu následujících 
měsíců bude probíhat testování systému 
naším obchodním týmem, který bude sys-
tém využívat v průběhu návštěv u zákaz-
níků. Cílem tohoto projektu je společně se 
zemědělci vytvářet plodinové plány a do-
poručení šitá na míru konkrétnímu podniku 
nebo oblasti. Využití konkrétních agrono-
mických dat v plánech doporučení bude 
napomáhat k optimalizaci výnosu, omezo-
vání rizik či zvyšování efektivity podniku. 
To je hlavním cílem tohoto projektu. Nelze 
však jinak, než postupovat s realizací po-
stupně a jednotlivé kroky/fáze řádně otesto-
vat. Letos začínáme s individuálními plány. 
Vytvořená doporučení mohou být zaslána 
e-mailem zemědělcům a jejich preferova-
ným prodejcům jako základní informace 
v péči o plodiny.

Pro více informací o MaglisTM můžete navští-
vit naše stránky (www.agro.basf.cz).

Maglis.
Connecting you with smarter ways  
to grow, market and live.

Maglis Brand Advertising (Print)
Germany / OSR
Device

Get in touch. Stay in touch. maglis.basf.com

Meet Maglis, the online agricultural hub 
that connects technology, data and 
people in a smarter way, to help support 
decision-making on the farm. Designed 
with farmers and agricultural experts  
for farmers and the agricultural 
community, it helps you grow smarter 
to minimize risks and increase yields. 

Market smarter to increase productivity 
and optimize returns. And live smarter, 
by sharing knowledge and building 
professional networks with other farmers, 
experts and industry partners. Maglis 
is easy to use, intuitive and secure. And 
because it works on a range of devices, 
it’s always there when you need it.
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Butisan® Complete  
- kompletní řešení pro vaši řepku

Butisan® Complete
Spolehlivý 

Bezpečný 

Flexibilní


