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Morforegulátory

Caryx®

Praxí nejvíce používaným fungicidem k re-
gulaci řepky je Caryx®. Po jeho aplikaci 
na rostliny ve vývojové fázi děložních listů 
(BBCH 10) až druhého pravého listu (BBCH 
12) dopadne většina postřikové kapaliny 
na povrch půdy. Cílové rostliny mají v této 
fázi jen malou listovou plochu a přijímají jen 
velmi malou dávku přípravku, která je inten-
zivním růstem rychle v rostlině odbouraná. 
V praxi to znamená, že rostliny pokračují 
ve vegetaci dále, jako by nebyly vůbec za-
saženy přípravkem. Z tohoto důvodu se ne-
jen pro tyto případy používá oblíbený a pro-
vozem ověřený kvalitní fungicid Caryx®. 
Jsou-li řepky v nižší vývojové fázi pouze 
na souvratích, stačí je vynechat start-stop 
systémem. Naproti tomu nehomogenní po-
rost vývojově nevyrovnaný řešíme přede-
vším podle větších rostlin (vyšší vývojová 
fáze). Pokud by tyto rostliny byly na pozem-
ku z 30–60 %, je vhodné využít dělenou apli-
kaci 0,5 l fungicidu Caryx® a následně apli-
kaci opakovat za 10 až 14 dní dávkou 0,5 až 
0,7 l/ha. První dávkou přípravku zastavíme 
přerůstající řepky ve vyšší vývojové fázi, ale 
zbylé rostliny přijmou jen velmi malé množ-
ství účinné látky, které jíž rychle odbourají, 
takže nepřestávají růst. Následující aplikací 
0,5 až 0,7 l doplníme plnou dávku metcona-
zolu a mepiquat-chloridu na větší rostliny při 

současném dobrzdění dorostlých původ-
ně vývojově menších rostlin, kterým již tato 
dávka spolu s kratší délkou dne a chladným 
počasím bude stačit. V ostatních případech 
není nutné dávku dělit. Spolehlivým řešením 
je pro tyto případy použití přípravku Caryx® 
v dávce 0,7–1 l /ha.

Obě účinné látky (metconazole a me-
piquat-chlorid) blokují apikální dominanci 
(prodlužování řepky), podporují vznik pu-

penů výnosotvorných větví, zesilují kořeno-
vý krček a napomáhají zvyšování objemu 
kořenové hmoty. Díky těmto vlastnostem 
je takto ošetřená řepka předurčena k vý-
bornému přezimování a dobrému větvení 
v jarních měsících. Díky mohutnému koře-
novému systému jsou rovněž rostliny řepky 
odolnější vůči stresovým faktorům, jako je 
déle probíhající sucho. Tento přípravek lze 
jako jediný na trhu použít již od 5 °C. Díky 
jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvede-

Regulace nevyrovnaných 
porostů řepky ozimé
Nevyrovnané porosty řepky se vyskytují každý rok vlivem faktorů prostředí 
(nepřízeň počasí, utužení půdy, absence kyslíku v půdě, růstová retardace 
rezidui pesticidů) nebo vlivem intenzivního napadení škůdci. Ti dokáží 
řepku spásat již od jejího vzcházení a velmi rychle se množí. Pro udržení 
optimálního vývoje řepky ozimé, zajištění její energie pro přezimování a vysoký 
výnos, bude nezbytné k těmto porostům přistupovat individuálně a nastavit 
optimalizační opatření “na míru.“ 

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., BASF, foto autor
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ní do pletiv rostlin případný déšť 30 minut 
po aplikaci nesnižuje účinnost. V našich 
podmínkách je tato aplikace vyzkoušené 
a velmi efektivní výnosotvorné opatření. 
Projevuje se intenzivnější asimilací rostlin 
a ukládáním zásobních látek (asimilátů) 
do kořenů. To je spolu s ovlivněním výšky 
vzrostného vrcholu základním předpokla-
dem omezení vymrzání porostů. 

Efilor®

Od roku 2015 je možné pro nevyrovnané 
porosty volit přípravek Efilor® v dávce 0,6 – 
0,7 l/ha. Opět se orientujeme podle větších 
rostlin. Efilor® je dvousložkový lokálně-sys-
témový přípravek s unikátními fungicidními 
vlastnostmi a šetrnou regulací. Díky kon-
cepci potlačené regulace a zvýšeného fun-
gicidního efektu je kromě zásahu na nevy-
rovnané porosty Efilor® určen pro ošetření 
polotrpasličích odrůd řepky při současně 
možném využití na běžné plochy tam, kde 
se neuvažuje o regulačním zásahu. Ten-
to přípravek jako jediný na trhu obsahuje 
účinnou látku boscalid (ze skupiny SDHI - 
karboxamidy), který je doplněn metconazo-
lem. Jedinečnost tohoto přípravku spočívá 
v jeho délce působení na houbové patoge-
ny a zamezuje šíření i již probíhající infek-
ce, například fomovou hnilobou. Po užití pří-
pravku Efilor® také doporučuji v případě, že 

pro opakovaný regulační zásah požaduje-
me především silný fungicid s dostatečným 
regulačním účinkem. 

Dávku obou přípravků volíme dle stavu po-
rostů, odrůdy a růstové fáze mezi 0,5 l až 
1 l/ha podle zvoleného modelu ošetření.

Současně je s oběma fungicidy možné 
kombinovat 10 kg močoviny pro povzbuzení 
porostu nebo v opodstatněných případech 

50 l DAMu (je však třeba respektovat vos-
kovou vrstvičku řepky). Další kombinace je 
možná s bórem (75–150 g/ha) či hořkou solí 
(10 kg/ha) při nedostatku síry a hořčíku.

Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci 
s graminicidem Stratos® Ultra proti další 
vlně výdrolu obilnin (bez přidání smáčedla 
Dash® HC) a dále v TM kombinaci s insek-
ticidem Vaztak® Active proti dřepčíkům, pi-
latce, osenici a květilce.
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Zkušenosti s virovými 
infekcemi ozimé řepky
Pěstitelé si již zvykli, že pěstování ozimé řepky je spojeno s pravidelnou ochranou 
proti škodlivým organizmům. Krytonosci, blýskáček, bejlomorka kapustová či 
houbové choroby se ošetřují již mnoho let pravidelně a zásahy proti nim se staly 
již běžnou součástí agrotechniky ozimé řepky. 

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Mgr. Veronika Řičařová, Ph.D., Ing. Lenka Grimová, Ph.D., Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha 
Foto Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

V posledních letech se však významně 
zvýšil výskyt několika druhů škůdců v pod-
zimním období. Přispěly k tomu mírný prů-
běh několika zim za sebou i výkyvy počasí 
během celého vývoje řepky v podzimním 
období, především delší období sucha. 
Situaci ještě významně zhoršuje zákaz po-
užívání mořidel na bázi neonikotinoidů. Ani 
jejich použití by však nedokázalo zabránit 
všem škodám způsobeným škůdci, protože 
se vyskytují často až do období Vánoc. 

Výskyt mšice broskvoňové 
v podzimním období 2016
Zcela neobvyklý byl loňský výskyt mši-
ce broskvoňové (Myzus persicae) v řepce 
od poloviny září. V srdéčkách i na listech 
se na pomalu rostoucích rostlinách řep-
ky objevovaly desítky zelených až oran-
žově zbarvených mšic. Jejich populace 
se rychle zvětšovala. Mšice broskvoňová 
byla v minulosti považována za nebezpeč-
nou spíše přenosem virů. V loňském roce 
bylo však poprvé v historii zjištěno i výraz-
né přímé poškození sáním - usychání listů 
i celých rostlin vzcházející řepky. K těmto 

škodám významně přispělo suché horké 
počasí na přelomu září a října. Závažná po-
škození rostlin vznikala především v ohnis-
cích v místech, kde byla nejmenší zásoba 
vláhy v půdě. Část rostlin zcela odumřela, 
jiné po příchodu srážek znovu obrážely. 
Kalamitní výskyt mšic však pokračoval až 
do konce listopadu. Na rostlinách odoláva-
jících zaschnutí v první fázi výskytu se mši-
ce rychle množily a přežívaly i ranní poklesy 
teplot k -10 °C. Kolonie mšic významně po-
škozovaly i vzrostlé rostliny v průběhu lis-
topadu. Řada porostů řepky tak vstupovala 
do přezimování významně oslabena.

Původ virové nákazy
Nic nenasvědčuje tomu, že tak velké množ-
ství mšic se namnožilo na rostlinách rostou-
cích na okolních pozemcích. Při migracích 
může docházet k šíření mšic na vzdálenos-
ti několika desítek až stovek kilometrů. Bylo 
zjištěno, že mšice tvoří také významnou 
součást aeroplanktonu, který se přemisťu-
je ve vysokých výškách s prouděním větru 
na stovky až tisíce kilometrů. Je pravdě-
podobné, že v souvislosti s převažujícími 
směry větrů došlo k přenosu virulentních 
mšic ze západní Evropy (Německo, Fran-
cie, Velká Británie) na naše území. 

Insekticidy

Tab. 1. Počet zachycených jedinců mšice broskvoňové v pastích ÚKZÚZ  
(součet 5 lokalit)

září říjen

Týden 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Mšice broskvoňová, 
rok 2016 

680 1 965 3 676 5 672 633 11 778 735 1 638

Mšice broskvoňová, 
průměrný rok

5 4 42 27 52 49 13 10
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Velký výskyt mšic dokazuje i pozorová-
ní v systému monitorování letu mšic, kte-
rý provádí na našem území ÚKZÚZ. Toto 
pozorování probíhá od roku 1992. V celé 
dvacetipětileté historii pozorování bylo vlo-
ni zjištěno vůbec největší množství jedinců 
jednoho druhu mšic. V tabulce 1 je porov-
nání náletu mšice broskvoňové v září a říjnu 
2016 s běžným výskytem mšic v předchá-
zejících letech. V tabulce je uveden součet 
mšic v daném období ze všech pozorova-
cích bodů ÚKZÚZ - Čáslavi, Chrlic, Lípy 
u Havlíčkova Brodu, Věrovan a Žatce.

V týdnu od 10. 10. do 16. 10. 2016 byl 
na stanici Chrlice dosažen absolutní rekord 
ve výskytu jednoho druhu mšice za jeden 
týden od začátku pozorování v roce 1992, 
bylo zachyceno 9250 jedinců mšice bros-
kvoňové. 

V letošním roce až do začátku srpna nebyl 
zjištěn žádný mimořádně velký nálet mšice 
broskvoňové.

Insekticidy
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Viry v ozimé řepce
Na řepce bylo zjištěno 12 rostlinných virů 
z různých taxonomických rodů, které jsou 
schopné plodinu infikovat a vyvolat one-
mocnění. Mezi viry způsobující ekonomic-
ky nejvýznamnější ztráty patří virus žlou-
tenky vodnice (Turnip yellows virus, TuYV), 
dále virus mozaiky vodnice (Turnip mo
saic virus, TuMV) a virus mozaiky květáku 
(Cauliflower mosaic virus, CaMV). 

Na základě rozsáhlého monitoringu výsky-
tu virózních rostlin prováděného ÚKZÚZ, 
Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
a SPZO Praha na podzim i na jaře 2016/17 
byla frekvence napadených rostlin virem 
žloutenky vodnice (Turnip yellows virus, 
TuYV) na všech testovaných lokalitách té-
měř 97 %. Takto vysoký výskyt byl v poros-
tech silně napadených mšicí broskvoňovou, 
insekticidně ošetřených i neošetřených 
i na porostech s nízkým výskytem mšic. 
Další viry byly zjištěny jen zcela mimořád-
ně. Virus žloutenky vodnice se přenáší 
v těle mšice (perzistentní přenos) a mšice 
ho po získání viru mohou přenášet po celou 
dobu svého života. Viry přenášené na sty-
letu (neperzistentní přenos) nepřežijí delší 
období na přenašeči a v rostlinách se prak-
ticky nevyskytovaly. Toto potvrzuje teorii, že 
infikované mšice byly přeneseny větrem ze 
západní Evropy.

Virus žloutenky vodnice  
Turnip yellows virus, TuYV
Symptomy na řepce vyvolané přítomnos-
tí TuYV jsou velice rozmanité. Řada z nich 
však zůstane zcela bez povšimnutí, jelikož 
jsou lehce zaměnitelné s následky různých 
abiotických stresů, což je příčinou, že se 
tento virus zatím dostává do povědomí ze-
mědělců velmi pomalu. Typickými příznaky 
pro TuYV na řepce je žloutnutí, zfialovění či 
zčervenání listového pletiva mezi žilnatina-

mi, které může být doprovázeno i zakrně-
ním celých rostlin. Tento příznak byl také 
nejčastěji pozorovaným příznakem na pro-
kazatelně infikovaných řepkách v letošním 
roce. Rostliny, které jsou infikovány brzy 
(ještě před květem) jsou často bledé a za-
krnělé a produkují méně květů a semen. Po-
kud k infekci dojde později, jsou symptomy 
méně zřetelné a vliv na snížení výnosu je 
nižší. Charakter symptomů na listech se liší 
podle stáří infikované rostliny, klimatických 
podmínek a mezi jednotlivými odrůdami. 
Mnoho infikovaných rostlin však po celou 
dobu vegetace zůstává bez symptomů. 

Vliv TuYV na výnos řepky zatím není zcela 
objasněný. Výsledky jednotlivých evrop-
ských i mimoevropských studií jsou růz-
norodé. Britský výzkum porovnával výno-
sy z pokusných polí se zcela infikovanou 
(100 % infikovaných rostlin) a velmi málo 
infikovanou (18 % infikovaných rostlin) řep-

kou. Výnos semen byl u zcela zamořených 
rostlin o 10 % nižší a jejich olejnatost klesla 
zhruba o 13,4 %, což odpovídá snížení vý-
nosu přibližně o 0,3 t/ha. Další studie za-
znamenala výnosové ztráty pohybující se 
od 11 do 26 %, v některých letech snížení 
olejnatosti až o 2 % a zvýšení obsahu glu-
kosinolátů až o 14 %. 

V našich podmínkách sice došlo v letošním 
roce k poklesu průměrného výnosu řepky 
proti několika předcházejícím letům, ale pa-
trně nikdy nezjistíme, jakým podílem k tomu 
přispěla virová infekce. Významnější vliv 
bude mít sucho, špatné vzcházení a přímé 
poškození vzcházejících rostlin mšicemi 
na podzim a normální mrazivý průběh zimy 
2016/17.

Závažnější důsledky na výnos má patr-
ně směsná infekce viry žloutenky vodnice 
(Turnip yellows virus, TuYV) a viru mozaiky 

Řepkové 
obzory

Insekticidy
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vodnice (Turnip mosaic virus, TuMV). V roce 
2010 bylo prokázáno v České republice, že 
směsná infekce jmenovanými viry způsobi-
la ztráty až 30 % na několika napadených 
porostech.

Možnosti ochrany proti virovým 
chorobám 
Nejdokonalejším způsobem ochrany by 
bylo pěstování speciálně vyšlechtěných 
transgenních odrůd řepky odolných k vi-
rům. Ve světě jsou takové rezistentní hyb-
ridy řepky vyvíjeny a účinnost ochrany je 
velmi vysoká. V Evropské unii jsou trans-
genní rostliny, až na malé výjimky, zakáza-
né pěstovat. Tento způsob ochrany nelze 
tedy použít.

1   V České republice je již možno pěstovat 
několik odrůd ozimé řepky, které vznikly 
metodami klasického šlechtění a u kte-
rých je deklarována tolerance nebo rezi-
stence k viru TuYV. Účinnost této metody 
je v ČR intenzivně ověřována a v době 
psaní tohoto článku nebyly ještě k dis-
pozici souhrnné výsledky.

2    Insekticidní moření osiva hubí cíleně 
a rychle sající mšice a spolehlivě za-
braňuje infekci v nejcitlivější fázi vývoje 
řepky a zabraňuje rozvoji populace mšic 
na začátku jejich výskytu v podzimním 
období. Po zákazu používání mořidel 
na bázi neonikotinoidů (clothianidin, 
imidacloprid a thiametoxam) nemáme 
k dispozici v celé Evropské unii dosta-
tečně účinné mořidlo.

3    Foliární aplikace registrovaných insek-
ticidů proti přenašečům v podzimním 
období. Výsledek nemusí být uspokojivý 
ani v případě aplikace dostatečně účin-
né látky. Mšice hynou obvykle až po ně-
kolika hodinách až dnech po postřiku 

a stále přenáší viry. Insekticidní látka 
je často dráždí a mšice migrují na sou-
sední rostliny, které jsou tak infikovány 
ještě před úhynem mšic. V případě viru 
přenášeného perzistentně (TuYV) se 
účinnost ochrany udává 65–86 %, u viru 
přenášeného neperzistentně (TuMV) se 
tato metoda považuje za málo účinnou.

Výběr vhodných pesticidů
Výběr registrovaných insekticidů na mšice 
do ozimé řepky je omezen v ČR na pyre-
troidy deltamethrin a lambda-cyhalothrin 
a karbamát pirimikarb. 

Podle zjištění Kocourka (2017) se v ČR 
vyskytují ve sklenících rezistentní popula-
ce mšice broskvoňové proti pyretroidům. 
Poznatky o rezistenci mšice broskvoňové 
z polních podmínek jsou nedostatečné. Re-
zistence mšice broskvoňové k pyretroidům 
byla potvrzena v ČR poprvé na několika 
populacích mšic z řepky na podzim 2016. 
V orientačním laboratorním testu byla sta-
novena v rozmezí od 40 do 80 %. V pra-
xi však účinnost pyretroidů při kalamitním 
výskytu mšice broskvoňové byla nedosta-
tečná. 

Také účinnost organofosfátů nebyla v pol-
ních podmínkách příliš dobrá, přestože 
laboratorní testování mšic prokázalo, že 
testované populace mšic jsou dostatečně 
k organofosfátům citlivé. Kontaktně působí-
cí organofosfáty totiž nepronikly na spodní 
stranu listů, kde sála převážná část mšic. 
Mšice v srdéčkách rostlin byly po aplikaci 
organofosfátů vyhubeny. Nejlepší účinnosti 
na mšice v loňském roce dosáhly přípravky 
s účinnou látkou thiakloprid, která má sys-
témový účinek a působila i na mšice sají-
cí na spodní straně listů. Tato účinná látka 
však není v podzimním období do řepky 
registrována.

Předpoklad výskytu virových 
onemocnění v podzimním období 
v letošním roce
Výskyt a škodlivost virových chorob mohou 
ovlivnit 3 faktory:
1     termín infekce v souvislosti  

s růstovou fází rostliny
2    dostupný zdroj virů 
3    výskyt přenašečů (vektorů)  

a vhodné podmínky pro jejich přelet 

ad 1) Čím vývojově mladší rostliny jsou in-
fikovány, tím silnější jsou projevy virového 
onemocnění během celé vegetace a tím 
významnější může být další šíření virové 
infekce v porostu. Ideální situace pro šíře-
ní virů nastane, když vlivem sucha budou 
rostliny pozdě vzcházet a pomaleji se vyví-
jet v průběhu srpna a září.

ad 2) V době psaní tohoto článku nejsou 
laboratorně zmapovány výskyty virů na vý-
drolu řepky, brukvovitých plevelech a dal-
ších potenciálních hostitelských rostlinách. 
Je však vysoce pravděpodobné, že vzhle-
dem k vysokému výskytu virózních rostlin 
během vegetace bude i dostatečný zdroj 
virů. Právě z těchto důvodů je důležité, aby 
byl důsledně a podle potřeby i opakovaně 
potlačován výdrol řepky a dalších potenci-
álních hostitelských rostlin, např. laskavce, 
vlčího máku, kokošky pastuší tobolky, pta-
čince, violky, šťovíků a mnoha dalších dru-
hů rostlin.

ad 3) Výskyt potenciálních přenašečů 
mšice broskvoňové a mšice zelné nelze 
v současné době odhadnout. Doporuču-
jeme sledovat zpravodajství Aphid Bulletin 
na webových stránkách www.ukzuz.cz . Při 
neobvykle vysokém náletu mšic začít co nej-
dříve aplikovat insekticidy, kontrolovat účin-
nost ošetření do 24 hodin po aplikaci a po-
dle potřeby ošetření neprodleně opakovat. 

Insekticidy
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Kdy použít herbicid 
Cleravis® + Dash® HC 
v clearfieldové (CL) řepce?
Plochy clearfieldové (CL) řepky v letošním roce opět  
vzrostly ve srovnání s loňským rokem. Proč je tomu tak? 

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor

Domnívám se, že je to především 
z těchto důvodů:

 � vzrůstající problémy se zaplevelením 
řepek - brukvovité, kakosty, zemědým, 
merlíky aj.
 � výdrol konvenční řepky v řepce jako 
plevel zaujímá místy i více jak 20% ploch
 � větší výskyt řepice a dalších nových 
plevelů - úhorník, bolehlav aj.
 � časová a technická nenáročnost 
aplikace
 � jediný herbicid, který řeší zároveň 
i výdrol obilnin z předplodiny
 � cenová dostupnost i díky podpoře 
osivářských firem a BASF (herbicid 
Cleravis®)
 � vysoká výnosová úroveň CL hybridů 
srovnatelná se špičkovými klasickými 
hybridy
 � odolnost k sulfonylmočovinám použitým 
v předplodinách v obilninách - případná 
rezidua CL řepce nevadí
 � jednoduchá likvidace CL výdrolu 
v následných plodinách - při dodržení 
stanovených zásad
 � hledání nových možností v pěstování 
řepky - inovativní přístup celé technologie
 � propagace osivářských firem, kterých 
přibývá (nově LG), a stále větší nabídka 
odrůd 
 � jednoduchá likvidace CL výdrolu 
v následných plodinách
 � spokojenost uživatelů s touto novou 
revoluční technologií

Velký vliv na zvýšení plochy CL řepky má 
i to, že se nepotvrdily obavy ze zavádění této 
technologie, především s likvidací výdrolu CL 
řepky v jiných plodinách. Nakonec je dnes 
zcela běžné, že v poloprovozních odrůdo-
vých pokusech se vedle klasických odrůd 

zařazují i odrůdy CL. Ukazuje se, že převlá-
dají pozitiva nad případnými problémy, které 
může rozšíření této technologie přinést. Kaž-
dopádně agronomická kázeň na polích a vý-
běr účinných a správných herbicidů na těch-
to plochách je samozřejmostí a nezbytností. 

Uživatelů přípravku Cleravis® je tedy pod-
statně více a nyní je na nás, abychom nové 
zákazníky naučili s tímto herbicidem praco-
vat. Není to nic složitého, jen je třeba, tak 
jako i u jiných nových produktů, respektovat 
a zvyknout si na několik důležitých pravidel:

Clearfield®

Kde se nabízí využití systému Cleravis®

1   Oblasti, kde dlouhodobě selhávají půdní  
herbicidy (aridní oblasti, horší kvalita  
zpracování půd)

2   Pozemky s výskytem plevelů odolných  
konvenčním herbicidům (vyjma violky)

3   Pozemky s vysokým výskytem výdrolu  
konvenční řepky a obilnin

4   Při uplatňování bezorebných systémů  
s velkým množstvím organických  
zbytků na povrchu

5   Při použití sulfonylmočoviny s dlouhou  
perzistencí v předplodině

Řepkové 
obzory

 � Aplikace ve správný čas - mezi 2 až 4 listy plevelů bez ohledu na fázi řepky
 � Aplikace správné dávky - sólo aplikace nebo kombinace s partnerem 
na přerostlé plevele, zvláště heřmánky. V případě kombinace s partnerem jsou 
vyzkoušené i jiné spolehlivé dávky přípravku Cleravis®

 � Aplikace za správného počasí 
Vhodná teplota (>10–12 °C), vlhkost vzduchu nad 70 %, vlhká půda. Po období 
nízkých teplot* nebo sucha** delších než 3 dny počkat s aplikací až po 2–3 dnech 
příhodných podmínek (nehrozí přerůstání plevelů, proto raději počkat s aplikací). 
Podmínky počasí jsou důležitým kritériem dobré účinnosti, i když jejich definování 
není jednoduché
 � Herbicid má díky složení (metazachlor, quinmerac) výrazný půdní účinek, 
imazamox více účinkuje přes list
 � Herbicid Cleravis® se může použít jen do clearfieldové řepky s označením 
„CL“, klasickou řepku likviduje velice spolehlivě.
 � Aplikace herbicidu Cleravis® je podstatně méně náročná než u klasických herbicidů
 � Aplikace přichází v úvahu zpravidla okolo 1 měsíce po zasetí, rozhoduje fáze 
plevelů, ne řepky

* ranní mrazíky nebo průměrná teplota pod 6 °C; **suchá půda, suché proudění vzduchu
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70%30%

30%70%

Složka s účinkem přes listy  
- imazamox
Příjem především listy

Složka s účinkem přes půdu
- metazachlor + quinmerac
Příjem především kořeny

Situace 1: běžné plevele

Model pro podniky, které mají na pozemcích 
běžné dvouděložné plevele jako merlíky, 
ptačince, heřmánky, kokošky, penízky, ale 
i kakosty a další. U těchto plevelů je dobré 
dodržet vývojovou fázi do 4 (maximálně 6) 
listů, čím dříve, tím rychlejší účinnost. Pou-
ze u heřmánkovitých plevelů je třeba re-
spektovat vývojovou fázi maximálně 2–3 
listů v sólo aplikaci. V případě, že přidáte 
na větší heřmánkovité např. Galeru Podzim 
nebo clopyralid, stačí dávka max. 0,15 l/ha, 
mnohdy jen 0,1–0,125 l/ha . Zároveň v tomto 
tankmixu používáme i nižší dávku přípravku 
Cleravis®, zpravidla 1,75–1,8 l/ha. 

Budete-li chtít likvidovat i výdrol obilniny, 
není dobré snižovat dávku přípravku Clera-
vis®, protože na výdrol funguje jen účinná 
látka imazamox. Jakékoliv snížení dávky 
přípravku Cleravis® tedy snižuje dávku ima-
zamoxu a tím i účinnost na výdrol.

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

Účinek na merlík

Účinek na penízek

Účinek na zemědým

Účinek na kakost maličký

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

Cleravis® je kombinací tří účinných látek, které umožňují herbicidu vyvážené působení 
přes list a půdu, jakož i okamžitou a dlouhodobou reziduální účinnost. Toto kombinované 
působení zaručuje likvidaci již vzešlých plevelů a brání vzcházení dalších plevelů.
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Řepkové 
obzory

V této situaci je potřeba vědět, že řepice 
vzchází etapovitě a je třeba s aplikací maxi-
málně počkat, až vzejde téměř vše. Nabízí 
se i otázka dělené aplikace, ale u řepice 
nemáme dostatek zkušeností a celková 
dávka přípravku Cleravis® by byla určitě 
vyšší než maximální registrovaná. Na ře-
pici funguje především imazamox a jak 
je patrné ze schématu na předchozí stra-
ně, účinkuje především přes list. Vývojová 
fáze řepice by měla být opět okolo 4 lis-
tů, čím větší, tím lze očekávat pozvolnější 
účinnost. U přerostlých řepic může dojít 
k případnému obrůstání. I když jsem dělal 
pokusy i s nižšími dávkami přípravku Clera-
vis® a s tankmixy s partnery, ukázalo se, že 
rozhodující je plná dávka herbicidu Clera-
vis® na řepici. Další podmínkou je splnění 
teplotních nároků tak, jak je uvedeno výše. 
Přidání partnera na řepici (Galera Podzim) 
nepřineslo očekávaný efekt. Na větší heř-
mánky samozřejmě Galera Podzim či Lon-
trel patří, ale v podstatně nižších dávkách 
(0,1–0,15 l/ha).

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

Doporučení: Řepice je úporný plevel a je 
třeba se „správně trefit“. Zároveň i respek-
tovat teplotní podmínky v době aplikace. 
Aplikaci každopádně neuspěchejte, půdní 
účinek imazamoxu na řepici není tak silný 
jako přes list. V případě, že přerůstají heř-
mánkovité, doporučuji přidat účinnou látku 
clopyralid nebo Galeru Podzim v redukova-
né dávce. Dávka vody vždy max. 200 l/ha.

Neošetřeno x ošetřeno - Cleravis® na poli s řepicí je k nepřehlédnutí

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

Řepice - nový úporný plevel v řepce

Řepice je podstatně ranější než CL či konvenční řepka,  
tudíž je krásně rozpoznatelná k determinaci

Situace 2: problematické  
plevele typu řepice, další odolné 
brukvovité plevele

Clearfield®
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Situace 3: běžné plevele  
a výdrol řepky

Téměř stejná jako v případě situace 1. 
Výdrolová řepka je spolehlivě likvidována 
i v pozdějších vývojových fázích, účinek 
je sice pozvolný, ale jistý. Zasažená řepka 
nejdříve zfialoví a postupně žloutne, až 
zcela uschne. Vývojová fáze výdrolu řep-
ky nejlépe do 4 listů. Půdní účinek imaza-
moxu by v plné dávce měl být dostatečný, 
to neplatí u řepice.

Situace 4: výdrol obilnin

Plná dávka přípravku Cleravis® kontroluje 
výdrol obilnin do cca 3. listu na 80–90 %. 
Z praktických zkušeností doporučuji: 

 � první vlnu výdrolu likvidovat klasickým 
graminicidem, i případnou nižší dáv-
kou - např. Stratos® Ultra + Dash® HC 
0,9–1,0 l/ha

 � druhou vlnu výdrolu, popř. „dočištění 
výdrolu“ po graminicidu již zvládne 
Cleravis® + Dash® HC. Jak již bylo uve-
deno, na výdrol používejte plnou dávku 
herbicidu Cleravis® 2,0 l/ha.

Závěr
Cleravis® + Dash® HC je herbicidní řešení 
do CL řepky, které přináší mnohé benefity 
ve srovnání s klasickými konvenčními her-
bicidy. Na základě svých několikaletých 
zkušeností s tímto herbicidem musím kon-
statovat, že řešení je to velice jednodu-
ché, komplexní a elegantní. Pevně věřím, 
že všichni, kdo tento herbicid použijí, sami 
zjistí, že není nic jednoduššího. V případě 
potřeby či nejasností se obraťte přímo 
na mě nebo někoho z mých kolegů pro 
praktickou radu a doporučení.

Výdrol obilí - standard x Cleravis®

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

Beze slov

Výborná účinnost nejen na výdrol řepky, 
ale i řepici

Záměrná vynechávka s řepicí v pokusech

Graf: Clearfield® řepka - jak na brukvovité plevele, BASF pokusy 2007–2016 
*  Cleravis® (2 l/ha) + Dash® HC (1 l/ha)
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Herbicidy
Obilniny

Chocker® nedá  
plevelům šanci
Podle čeho správně vybrat herbicidní ošetření 
na podzim? Poměr mezi podzimním a jarním 
herbicidním ošetřením v České republice je už 
několik let stabilní. Pohybuje se kolem 40 % 
ploch ošetřených na podzim a 60 % 
na jaře (studie Kleffmann, 2016). Hlavním 
důvodem podzimních zásahů je širší 
plevelné spektrum a výskyt populací 
odolných k herbicidům. 

Ing. Matúš Czakó, BASF, foto archiv firmy

Při výběru herbicidu je třeba zvážit 
několik důležitých faktorů:

 � poměr mezi příjmem účinné látky 
kořeny a listy - aplikace se prová-
dí za kratšího dne, při nižší intenzitě 
slunečního svitu, při nižších teplotách 
a vyšší vlhkosti vzduchu. Pro tyto 
podmínky jsou ideální půdní a kontaktní 
herbicidy 
 � délku reziduálního působení - může 
zabránit vzcházení nové vlny plevelů 
po aplikaci
 �mechanismus účinku
 � výskyt populací chundelky metlice 
a psárky polní rezistentních 
k herbicidům

Hlavní výhody podzimního 
ošetření:

 � odstranění konkurence plevelů od za-
čátku vegetace ozimých obilnin, jejich 
negativního vlivu na vývoj odnoží
 � eliminace jarní špičky
 � vyšší citlivost plevelů k herbicidům v ra-
ných fázích jejich vývoje

Neoddělitelnou součástí výběru herbicidu 
jsou v posledních letech aplikační omezení. 
Požadavky na účinné látky jsou stále vyšší 

z hlediska ekotoxikologie, omezení aplikace 
či dávkování a také počet herbicidních účin-
ných látek za poslední roky neustále klesá. 

Společnost BASF vám nabízí ideální řešení 
v podobě moderního herbicidu Chocker®, 

který je registrován do všech ozimých obil-
nin - ozimé pšenice, ječmene, žita a tritikale. 

Chocker® je spolehlivé řešení pro kom-
plexní ochranu všech ozimých obilnin proti 
nejvýznamnějším jednoděložným a dvou-

Proč použít Chocker®?
 � kompletní spektrum účinnosti proti plevelům
 � nízké dávkování a jednoduché použití
 � bez výrazných omezení na svazích, podél dre-
náží a v ochranných pásmech vod
 � bez omezení pro následné plodiny

Chocker® - dlouhé reziduální působení - účinnost po 52 dnech od aplikace
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Herbicidy

děložným plevelům včetně rezistentní 
chundelky metlice.

Obsahuje 2 účinné látky (flufenacet a diflu-
fenican) s kontaktní a reziduální půdní účin-
ností. Je ideální pro preemergentní a časně 
postemergentní aplikace. Vykazuje dlouho-
dobou nejstabilnější herbicidní účinnost při 
kontrole většiny důležitých jednoděložných 
i dvouděložných plevelů, ať už klíčících, 
vzcházejících nebo časně vzešlých, a je 
bez závažných aplikačních omezení. Pří-
pravek je ideální volbou proti stále se roz-
šiřujícím populacím rezistentní chundelky 
metlice. 

Plevele citlivé jsou chundelka metlice, 
svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, ko-
nopice napuchlá, merlík bílý, hluchavka 
nachová, plevele heřmánkovité, pohanka 
svlačcovitá, ptačinec žabinec, penízek rol-
ní, violka rolní, pomněnka rolní, mák vlčí, 
výdrol máku setého, výdrol řepky olejky.

Velmi dobře účinkuje také na některé 
na jaře vzcházející plevele, jako jsou ko-
nopice, merlíkovité a rdesnovité plevele, 
laskavec ohnutý a pohanka svlačcovitá (při 
dostatečné půdní vlhkosti).

Chocker® - eliminace jarní špičky - účinnost po 170 dnech od aplikace

Graf 1: Účinnost přípravku Chocker® na hlavní plevele, které se nejčastěji vyskytují 
při inventarizaci porostů v České republice. Jarní hodnocení. Zdroj: pokusy BASF
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Obilniny

Stratos® Ultra + Dash® HC 
- účinné řešení v boji 
s trávovitými plevely  
nejen v řepce
Řepka patří k ekonomicky výhodným plodinám v osevním postupu.  
Z tohoto důvodu následuje téměř bez výjimky po obilnině. Při stále častěji 
využívaných bezorebných technologiích ale i při klasické orbě představují 
závažný problém výdrol obilnin, psárka polní a sveřepy. Z tohoto důvodu 
je potřeba použít kvalitní graminicidní řešení.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF, foto BASF a M. Bašta

Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC nabízí 
možnost spolehlivě potírat trávovité plevele 
a výdrol obilnin v řepce, navíc s účinností 
proti populaci psárky polní s rezistencí vůči 
skupině účinných látek FOP. Přidání smáče-
dla Dash® HC zvyšuje příjem účinné látky 
cyxloxydim a tím i účinek proti trávovitým ple-
velům. Společnost BASF nabízí léty osvěd-
čený balíček Stratos® Ultra + Dash® HC  
s odlišným způsobem účinku od většiny 
ostatních graminicidů na trhu.

Balíček Stratos® Ultra  
+ Dash® HC nabízí:

 � spolehlivý účinek proti výdrolu obilnin 
a trávovitým plevelům
 � potírá psárku polní rezistentní k úč. l. 
ze skupiny FOP
 � nepostradatelný pro prevenci rezistence 
v osevním postupu
 � rychlý účinek
 � větší nezávislost na povětrnostních 
podmínkách

Způsob působení

Stratos® Ultra + Dash® HC patří svou účin-
nou látkou cykloxydim k chemické skupině 
takzvaných DIM. Tím se liší od graminicidů 
chemické skupiny FOP, používaných v řep-
ce, cukrové řepě a bramborách.

Díky smáčedlu Dash® HC, které zlepšuje 
účinek herbicidu Stratos® Ultra, je možné 
snížit aplikační dávku Stratos® Ultra a při-
tom zároveň zlepšit a zrychlit jeho účinek.

Přidáním smáčedla Dash® HC se zvyšuje 
významně příjem účinné látky cykloxy-
dim, obsažené ve Stratosu Ultra, cílovými 
trávovitými plevely. Pro praxi to znamená 
možnost finanční úspory bez ztráty účinku. 
Vyšší účinnost je pozorována u všech trá-
vovitých plevelů. Bezpečně je potírána také 
populace psárky polní, metabolicky rezis-
tentní vůči skupině úč.l. z chemické skupiny 
FOP. Doposud se nevyskytl žádný případ 
metabolické rezistence proti cykloxydimu.

Účinek a jistota účinku

Příjem účinné látky
Stratos® Ultra + Dash® HC je plně systé-
mově působící herbicidní řešení, které se 
používá při postemergentním ošetření proti 
výdrolu obilnin a trávovitým plevelům. Pří-
jem účinné látky probíhá přes zelené části 
vzešlých travin. První příznaky odumírání se 
objeví již po několika málo dnech v podo-
bě zastavení vývoje nebo změny zabarve-
ní. Nástup účinku urychlují vysoké teploty 
a vysoká vlhkost.

Dash® HC podporuje účinnost Stratos® Ultra  
tím, že zvyšuje smáčivost a pokryvnost 

Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC

Produkty Stratos® Ultra Dash® HC

Účinné látky cykloxydim směs metylesterů mastných 
kyselin a alkylesteru  
kyseliny fosforečné Chemická skupina cyklohexandiony („DIM“)

Mechanismy působení
inhibice acetyl-CoA-
karboxylázy (ACCase)

zlepšení přilnavosti 
a smáčivosti přípravků

Registrace

řepka olejka, cukrovka, brambory, slunečnice, krmná řepa, 
kukuřice (s odolností k cykloxydimu), fazole, kapusta, 
růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, len 
setý, hrách, jahody
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postřikové jíchy na povrchu rostlin a tím 
podstatně urychluje pronikání účinné látky 
do pletiv plevelů. Toho je dosaženo jedno-
duchým způsobem, a to snížením hodnoty 
pH a povrchového napětí postřikové jíchy. 
Urychlením příjmu účinné látky do pletiv lis-
tu se výrazně snižuje předčasné odbourá-
vání účinné látky ultrafialovým zářením.

Jistota účinku
Kombinace Stratos® Ultra + Dash® HC se 
vyznačuje rychlým nástupem účinku. Účin-
ná látka cykloxydim je již v průběhu jedné 
hodiny po aplikaci chráněna před smytím. 
První příznaky účinku jsou rozpoznatelné 

již několik dní po aplikaci. Cykloxydim je 
vysoce mobilní a je systémově dopravován 
do všech vodivých pletiv v rostlině (xylém 
a floém). V zásadě postačuje, když se účin-
ná látka dostane pouze na jeden list. Odtud 
je transportována do ostatních listů a ko-
řenů. Vysoké účinnosti je dosahováno jak 
proti širokému spektru trávovitých plevelů, 
tak proti výdrolu pěstovaných obilnin.

Rezistentní psárka polní

Mezi trávovitými plevely se v poslední době 
začíná objevovat ve větší míře psárka pol-
ní, která se šíří ze západní Evropy. U tohoto 

trendu je problematický vzrůstající výskyt 
metabolické rezistence psárky polní pro-
ti široce používaným herbicidům řepky 
z chemické skupiny účinných látek FOP. 
Tato rezistence je v posledních letech velmi 
rozšířená především na západě a severu 
Německa.

Problematika rezistence
Rezistence vůči herbicidům je dědičná 
vlastnost jednotlivých biotypů plevelů odo-
lávat ošetření herbicidy, jimiž jsou za nor-
málních podmínek použití tyto biotypy účin-
ně likvidovány, přičemž k jejímu výskytu 
dochází spontánně nebo je již přítomná 
v přirozené populaci trávovitých plevelů. 
Rozlišujeme dvě formy rezistencí - metabo-
lická rezistence a rezistence v místě účinku.

Při metabolické rezistenci může plevel, 
popř. trávovitý plevel, částečně nebo zcela 
odbourávat účinnou látku herbicidu, takže 
účinná látka může svůj účinek rozvinout jen 
částečně. Herbicidní účinek se snižuje po-
dle míry a rychlosti rozkladu. Při rezistenci 
místa účinku se molekulární místo účinku 
v rostlině, na němž se herbicid běžně na-
sazuje, genetickou úpravou změnilo tak, že 
účinná látka v něm již není schopná zasáh-
nout a účinek nenastává vůbec. U psárky 
polní převládá metabolická rezistence.

Účinek nejpoužívanějších graminicidů proti metabolicky rezistentní 
psárce polní v řepce ozimé

Produkt Účinná látka Chemická skupina Účinek

Standard 1 fropaquizafop FOP ��

Standard 2 fluazifop-P FOP ��

Standard 3 quizalofop-P FOP ��

Standard 4 quizalofop-P FOP ��

Stratos® Ultra + Dash® HC cykloxydim DIM ����

Snížený účinek �� Plný účinek ����
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Metabolickou rezistencí jsou silně ovlivně-
ny skupiny účinných látek takzvaných FOP 
a DEN s mechanismem působení ACCase. 
Skupina účinných látek DIM, k nimž patří 
i cykloxydim jako účinná látka přípravku 
Stratos® Ultra, nevykazuje žádnou meta-
bolickou rezistenci, a je proto ještě neome-
zeně účinná proti psárce polní metabolic-
ky rezistentní vůči skupinám FOP a DEN. 
V případě výskytu rezistence v místě účinku 
nevykazuje účinnost ani přípravek Stratos® 
Ultra.

Antirezistentní strategie
Rezistentní biotypy se v zásadě nacházejí 
v každé větší populaci trávovitých plevelů. 
Zda a jak rychle se tyto biotypy zvětšují, zá-
visí na četnosti a intenzitě používání herbi-
cidů. Každoroční používání herbicidů za ne 
vždy optimálních povětrnostních podmínek 
a při nižších aplikačních dávkách může 
vést k selekci metabolické rezistence a tím 
ke ztrátě účinnosti již po 4–5 letech.

Pouze kombinací opatření při pěstování 
rostlin a cílenou herbicidní strategií, tzn. 
vědomým a uvážlivým používáním růz-
ných účinných látek s různými mecha-
nismy účinku, lze vytvořit udržitelný stav 
v osevní postupu. V zájmu prevence a re-
gulace a při již patrné metabolické rezis-
tenci by se v řepce neměly používat žádné 
účinné látky FOP. Balíček Stratos® Ultra + 
Dash® HC je v tomto případě účinnou al-
ternativou.

Pokusy BASF s různými aplikačními dávkami. Doporučená dávka v závislosti  
na vývojové fázi plevelů 1–2 l/ha Stratos® Ultra + 1–2 l/ha Dash® HC

 Spektrum účinku
Stratos® Ultra + Dash® HC

0,75 + 0,75 l/ha 1,2 + 1,2 l/ha 2,0 + 2,0 l/ha

Výdrol obilnin

Oves setý � � � � � � � � �

Ječmen setý � � � � � � � � �

Ječmen ozimý � � � � � � � � �

Žito ozimé � � � � � � � �

Pšenice ozimá � � � � � � � �

Pšenice tvrdá � � � � � � � �

Pšenice setá � � � � � � � �

Tritikále (žitovec) � � � � � � � �

Jednoleté trávovité plevele

Jílek vytrvalý � � � � � � � �

Jílek mnohokvětý � � � � � � � �

Jílek jednoletý � � � � � � � �

Sveřep rolní � � � � (�) � � �

Sveřep jalový � � � � (�) � � �

Sveřep obrovský � � � � (�) � � �

Chundelka metlice � � � � � � � � �

Oves hluchý � � � � � � � � �

Psárka polní � � (�) � � � � � �

Lipnice obecná � � � � (�) � � �

Lipnice roční - - -

Prosa

Ježatka kuří noha � � � � � � � � �

Rosička krvavá � � � � � � � � �

Proso seté � � � � � � � � �

Proso vidlicokvěté � � � � � � � � �

Proso vláskovité � � � � � � � � �

Bér italský � � � � � � � � �

Bér zelený � � � � � � � � �

Bér přeslenitý � � � � � � � � �

Bér sivý � � � � � � � � �

Vytrvalé trávovité plevele

Pýr plazivý - � � �

Troskut prstnatý � (�) � � (�) � � �

Vysvětlivky k účinnostem

� � �
vynikající

� �
dobrá

�
dostatečná

-
nedostatečná

Herbicidy
Obilniny

Psárka polní

Výdrol obilnin
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Přípravkem Stratos® Ultra + Dash® HC je 
úspěšně potírána také psárka polní s vy-
tvořenou rezistencí v místě účinku proti her-
bicidům s úč. l ze skupiny sulfonylmočovin, 
která se hojně vyskytuje v obilninách.

Doporučení k aplikaci

Proti jednoletým trávovitým plevelům 
a výdrolu obilnin se aplikuje 1–1,2 l/ha 
Stratos® Ultra + 1–1,2 l/ha Dash® HC ne-
závisle na vývojové fázi pěstované plodiny, 
jakmile se trávovité plevele a výdrol obilnin 
nacházejí ve stádiu od 2. listu až do konce 
odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba 
použít horní hranici doporučené dávky.

Proti víceletým trávovitým plevelům se po-
střik 2,0 l/ha Stratos® Ultra + 2,0 l/ha Dash® 
HC provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají 
dostatek zelené plochy pro přijetí účinné 
látky. Postřik je možno provádět bez ohledu 
na vývojové stádium plodiny.

Nejpříznivější účinek je při výšce porostu 
plevelných trav:
- pýr plazivý 15–20 cm
- čirok halepský 20–30 cm
- troskut prstnatý 10–15 cm 

Mísitelnost s jinými produkty BASF

 � Butisan® Complete
 � Caryx®

 � Vaztak® Active

Herbicidy

Účinnost (%) na výdrol obilnin - Stratos® Ultra 1,2 l/ha + Dash® HC 1,2 l/ha
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Účinnost (%) na jednoleté trávy - část 1 - Stratos® Ultra 1,2 l/ha + Dash® HC 1,2 l/ha
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Účinnost (%) na jednoleté trávy - část 2 - Stratos® Ultra 1,2 l/ha + Dash® HC 1,2 l/ha
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Pýr plazivýÚčinnost (%) na vytrvalé trávy - Stratos® Ultra 2,0 l/ha + Dash® HC 2,0 l/ha
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Stratos® Ultra
Dash® HC
Jedinečný systém

  Vysoká a spolehlivá účinnost proti jednoděložným 
plevelům, včetně výdrolu obilnin

   Rychlý počáteční účinek pro včasnou 
eliminaci plevelů

    Jistota účinnosti i za sucha

   Vysoká selektivita v širokolistých plodinách

www.agro.basf.cz
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 Bonusové akce BASF 

Partnerství s BASF  
- Partnerství profesionálů 2017
Již sedmým rokem nabízí společnost BASF výjimečnou možnost přihlásit se 
elektronicky do bonusového programu Partnerství profesionálů. Využijte své body 
a získejte zajímavé bonusy za nákup přípravků BASF! Nezapomeňte, že čas 
na vyplnění dotazníků a zaslání fotokopií faktur je od března 2017 do 31. 10. 2017.

Do programu Partnerství s BASF se mohou přihlá-
sit zemědělští podnikatelé a po splnění pravidel 
i zemědělské podniky sdružené do společností 
a spolků. Noví účastníci Partnerství profesioná-
lů provedou registraci. Ti, co se do úspěšného 
programu BASF přihlásili v minulých letech, se 
pouze přihlásí na již vytvořený účet. 

V roce 2017 máte, vážení zákazníci, možnost 
na základě vašeho rozhodnutí získat za naby-
té body za BASF přípravky poukázku ČEPRO 
opravňující k odběru pohonných hmot, poukáz-
ku Leading Farmers a možnost mít užitečné 
produkty především do zemědělství a poukáz-
ku KASA, kde si můžete vybrat výrobky z široké 

škály sortimentu. Další možností je získat pří-
pravky BASF. V rámci nabízených bonusů mů-
žete získat rovněž bonusy finanční a to formou 
převodu peněz z účtu BASF na váš účet nebo 
převodu peněz z účtu BASF na účet Nadačního 
fondu Krtek, který tak můžete podpořit. Dalšími 
bonusy jsou podpora mládežnického fotbalu 
a osevní směs pro podporu biodiverzity.

Bližší informace, pravidla a přihlášení do Part-
nerství profesionálů najdete na webových 
stránkách http://www.pp.agro.basf.cz

Tým BASF věří, že budete s bonusy a progra-
mem spokojeni i tento rok.

  Partnerství s BASF - Partnerství 
profesionálů 2017 . . . . . . . . . . . 23

  Chocker® - pro odstranění všech 
plevelů, nejen chundelky 2017 . . 24

  Pravidla akce „Hybridní  
pšenice HYFI a HYKING  
+ Chocker® 2017“ . . . . . . . . . . . 26

  Butisan® Complete - Flexibilní 
řešení zaplevelení řepky . . . . . . 27

 Obsah přílohy 
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Dnešní zemědělec musí umět pracovat s com-
putery, znát dopady účinných látek nejen na cí-
lové činitele, ale i na životní prostředí. Vědět, 
kdy a jak použít ten který krmný doplněk v ži-
vočišné výrobě, a já nevím co ještě. Mimocho-
dem, měli bychom být na to hrdí, protože větši-
na ostatní veřejnosti o tomhle často neví, neumí 
si to představit a zemědělce podceňuje.

„Partnerství s BASF“ se za léta existence sna-
ží podpořit vybavení zemědělských podniků 
moderními zařízeními a pomůckami agronoma 
pro lepší rozhodování a efektivitu práce. A tak 
je tomu i letos, když jedním z partnerů projektu 
je opět společnost Leading Farmers CZ, a.s. 
i se svým e-shopem, kde můžete uplatnit své 
poukázky. 

Otázkou dneška je, jak vyhovět nárokům 
na legislativní a ekologické požadavky hos-
podaření v zemědělství a zároveň zachovat 
konkurenceschopnost a intenzitu naší rostlin-
né výroby, která, ať chceme nebo ne, musí 
soutěžit s potravinářskou výrobou na východ 
i na západ od nás.

Odpovědí může být právě systematické a prak-
tické použití nových zemědělských technologií. 
GPS navigační systémy, autopiloty a senzo-
ry mají tu výhodu, že intenzitu mohou provádět 
přesně a cíleně, zároveň snížit náklady, zvýšit 
výkonnost a zlepšit komfort obsluhy. Navíc mo-
hou automatizovat výkaznictví pomocí aplikač-
ních map a usnadnit tak prokazování provede-
ných opatření kontrolním autoritám. Jsou zde 

tedy jak intenzifikační tak i ekologické dopady 
zároveň. Navíc ceny těchto zařízení postupně 
klesají a dostanou se k nim běžné zeměděl-
ské podniky. Tedy toto je výzva i pro účastníky 
„Partnerství s BASF“.

„Otázkou dneška je, jak vyhovět nárokům 
na legislativní a ekologické požadavky hos-
podaření v zemědělství a zároveň zachovat 
konkurenceschopnost a intenzitu naší rost-
linné výroby.“

Autopiloty využíváme zatím jen na půl 
plynu
Běžné již je využití GPS navigací a autopilotů 
v zemědělství. Autopiloty jsou jedním z prvků 
nutných pro budování konceptu CTF (Contro-
lled Traffic Farming). Česky volně přeloženo 
jako řízená doprava po pozemcích, znamená 
plánovanou a dlouhodobě dodržovanou jízdu 
zemědělských strojů ve stále stejných kolejích 
(kolejových řádcích), samozřejmě po předcho-
zí optimalizaci tras pojezdů tak, aby byla po po-
zemku najeta co nejkratší dráha.

V důsledku těchto opatření nedochází k po-
jíždění půdy mezi těmito kolejemi a technikou 
jsou nadále utužovány pouze tyto kolejové řád-
ky, tedy zlomek plochy půdy oproti dnešnímu 
stavu. Z logiky věci lze předpokládat, a pra-
xe v zemích, kde CTF využívají delší dobu, to 
potvrzuje, že na této nepojížděné půdě bude 
(za předpokladu dodržování správných zásad 
rostlinné výroby) velmi rychle docházet ke zlep-
šování struktury půdy, k jejímu provzdušňová-
ní, rozvoji makro a mikroedafonu a celkovému 
ozdravení půdy, v jehož důsledku dojde ke:

 � snížení tahového odporu pro kultivaci
 � zlepšení zasákavosti a vododržnosti
 � zvýšení obsahu organické hmoty
 � tím zvýšení úrodnosti a snížení nákladů 
na kultivaci

Taktéž při realizaci protierozních opatření 
mohou GPS technologie významně ulehčit 
a zpřesnit práci zemědělcům. Není nic snazší-
ho, než např. výsev protierozního pásu zakres-
lit předem do navigačního systému traktoru, 
který si následně plochu za pomocí autopilotu 
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 Moderní technologie 

Partnerství s BASF 2017 
a moderní technologie

Jistě se shodneme 
v názoru, že také 
zemědělství prochází 
v posledních letech 
rychlým technologickým 
rozvojem. Tak jako vše 
kolem nás. Kdo chce 
hospodařit efektivně 
a se ziskem, nemůže se 
modernizaci vyhnout. 
Zemědělství už dávno 
není jen o tom vědět, co 
a kdy zasít a následně 
sklidit, a nelze na něj 
hledět spatra.

Ing. Václav Jirka, Leading Farmers 
CZ, a.s., foto autor

Zemědělec 21. století musí zvládat 
vše - od biologie až po IT

Problémem je utužení půdy, jehož řešením 
může být řízená doprava po pozemcích



v podstatě sám „najde“ a v hranicích pláno-
vaného pásu zaseje včetně vypínání sekcí 
secího stroje. 

Senzory umožňují dávkovat  
jen co je opravdu třeba
Další částí technologického pokroku rostlinné 
výroby, která v nynějších letech dozná ob-
rovského využití, jsou senzory. Jednak jde 
o senzory pro přesné dávkování podle potře-
by rostlin, např. dávkování dusíkatých hnojiv 
v různých fázích vývoje rostlin, což zajistí ne-
jen optimální výživu s ekonomickými dopady, 
ale zajistí též vyrovnání porostu a menší ná-
chylnost k poléhání. Málo se ví, že stejné sen-
zory zvládají též ohniskovou aplikaci herbici-
dů, s pozitivními přínosy pro ekologii, variabilní 
dávkování desikantů v řep ce a bramborách 
atd. Nedoceněnou službou tzv. N-sensorů je 
pak vytváření map vývoje biomasy porostu, 
což může běžet po celou sezónu a lze pak 
posuzovat úrodnost pozemků podle vývoje 
porostů. Ve spojení např. s výnosovými mapa-
mi nebo snímkováním z dronů pak připravovat 
mapy pro variabilní zásobní hnojení, vápnění 
nebo variabilní výsev neodnožujících plodin 
zvyšujíc tak výnosový potenciál pozemku.

Druhým typem senzorů, které již jsou v ČR 
a SR také k dispozici, je řada strojů pro oka-

mžitou analýzu půdních vlastností přímo 
za jízdy po pozemku. Jde většinou o stro-
je zavěšené za traktorem, které okamžitě 
dokážou analyzovat půdu a vytvářet mapu 
o hustotě desítek až stovek vzorků na hek-
tar. Tedy až stokrát hustěji, než je běžné 
dnes. V současnosti jsou k dispozici za-
řízení pro analýzu pH půdy, kationtové vý-
měnné kapacity a obsahu organické hmoty. 
Manuálně lze pak provádět měření obsahu 
nitrátového dusíku. Další systémy jsou však 
již před uvedením do komerčního provozu 
a cílem je systém, který provede rychlou 
komplexní spektrální analýzu půdy na jeden 
přejezd po poli.

Z programu vybírejte zboží, 
ale i služby
Leading Farmers CZ vám pro realizaci těchto 
nových směrů rostlinné výroby může v rámci 
„Partnerství s BASF“ nabídnout špičkové na-
vigační technologie od firmy Trimble, např. 
displeje řady TMX-2050 a technologie auto-
pilotů pro různé značky traktorů včetně pro-
pojení na ovládání rozmetadel, secích strojů 
a postřikovačů a ISObus komunikaci. Sou-
částí je i softwarová podpora pro optimalizaci 
a plánování tras pojezdu po pozemcích Opti-
Trail, a to včetně odborné podpory, instalace 
a servisu.

Z řady senzorů vyzvihněme zejména v praxi 
prověřený a neustále zdokonalovaný systém 
Yara N-Sensor pro dávkování dusíku podle 
okamžité potřeby rostlin v době produkčního 
a kvalitativního přihnojení, ale též již i pro vari-
abilní regenerační hnojení řepky. 

Důležité je sdělení, že na poukázky „Partner-
ství s BASF“ můžete čerpat též služby, což 
je odpovědí na to, zda je účastníkům pří-
stupné i zapůjčení systému Veris MSP3 pro 
analýzu půdy za pojezdu. Ano, je to možné. 
Právě tak, jako je možné z programu „Part-
nerství s BASF“ uhradit cenu jen částečně 
a zbytek třeba čerpat na bankovní úvěr, což 
vám umožní účastnit se též čerpání dotací 
z Programu rozvoje venkova, kde jsou mo-
derní technologie pro rostlinnou výrobu též 
zahrnuty.

Uzavření objednávky
Pokud máte zboží vybrané, klikněte vlevo 
na Košík BASF. Vidíte rekapitulaci objedna-
ného zboží včetně vyúčtování se započtením 
hodnoty vašich vložených platných poukázek 
z „Partnerství“. Zde ještě můžete změnit počet 
kusů, úplně zrušit některé zboží apod. Ob-
dobně jako v jiných e-shopech. 

Nezapomeňte si vybrat Způsob dodání 
a Způsob platby doplatku, pokud poukázky 
nepokrývají hodnotu celého nákupu. V dolní 
části musíte zaškrtnout výše zmíněný případ-
ný souhlas a taktéž souhlas s obchodními 
podmínkami. Pak již pouze klikněte na Do-
končit nákup a je hotovo.

Celý systém funguje obdobně jako jiné e-
-shopy a umožní vám jednoduše využít vaše 
poukázky a zároveň dokáže hodnotu vašich 
poukázek velmi efektivně spravovat, abyste 
je nemuseli nikde archivovat. Po ukončení 
nákupu se nezapomeňte z e-shopu odhlásit 
kliknutím na příkaz ODHLÁŠENÍ v horizon-
tální liště. V případě jakýchkoliv problémů či 
nesnází při práci s e-shopem neváhejte vy-
užít další kontakty tam uvedené.
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Výkonnou techniku je potřeba řídit tak, aby se zvýšila efektivita a snížily nepříznivé dopady Rozvoj senzorů přinese možnosti vnést 
do půdy jen to, co je opravdu potřeba

Jak na nákup v e-shopu
Adresa shopu je  www.Leadingfarmers.cz. Důležité je vstou-
pit přes tlačítko „Partnerství s BASF“ vpravo nahoře! Vlevo 
ve svislém sloupci se nejdříve přihlásíte svým e-mailem 
a heslem (pokud ještě nemáte registraci, je v rubrice Jak na to 
popsán postup). Vložte zde své poukázky. Potom opět vlevo 
ve svislém sloupci následně klikněte na ESHOP PARTNER-
STVÍ. POZOR! Neklikejte na ESHOP v horizontální liště! 
A následně můžete vybírat zboží a vkládat do košíku.



Chocker® - pro odstranění 
všech plevelů, nejen  
chundelky 2017

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

Výhody použití herbicidu 
Chocker®:

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

Nejen chundelka metlice, svízel 
přítula, penízek a výdrol řepky, ale 
také další plevele dokážou způso-
bit velké škody. Včasné odstraně-
ní plevelů je základem pro výnos 
a budoucí hospodaření. O vaše ozi-
mé porosty musí být dobře postará-
no. Abychom vám kontrolu plevelů 
zpříjemnili, nabízíme vám za nákup 
herbicidu Chocker® bonus.

Máte-li zájem o účast v akci, při-
hlaste se přes webový formulář na 
www.agro.basf.cz. Registrace běží 
od 3. 7. do 31. 10. 2017.
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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, čímž přípravek zkracuje stéblo a zvyšuje odolnost obilnin k poléhání. Nebez-
pečí polehnutí porostů hrozí zejména u náchylných odrůd, při přehuštění a intenzivní výživě. 
Pokud chcete podpořit nárůst kořenové hmoty, zpevnit bázi stébel, zesílit stonek stimu-
lací syntézy zpevňujících látek (ligninu a celulosy) a zkrátit spodní internodia, 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 po-
rosty 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:

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

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  
nerez oceli a rukojetí z neklouzavého mate-
riálu 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.



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 rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 
vložka 32456, zastupující hybridní 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 
1. 5. 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 
kaž dý 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. 8. 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 + Chocker®  
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 in-
formace (včetně zejména všech cen netto 
a ceny brutto produktů) způsobem jedno-
značně znemožňujícím jejich přečtení. 

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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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.

Máte-li zájem o účast v akci, přihlas-
te se přes webový přihlašovací for-
mulář. Vyplněním formuláře zároveň 
souhlasíte s pravidly akce (více na 
www.agro.basf.cz). 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, čímž  přípravek zkracuje 
stéblo a zvyšuje odolnost obilnin k poléhání. Nebezpečí poleh-
nutí porostů hrozí zejména u náchylných odrůd, při přehuště-
ní a intenzivní výživě. Pokud chcete podpořit narůst kořenové 
hmoty, zpevnit bázi stébel, zesílit stonek stimulací syntézy zpev-
ňujících látek (ligninu a celulózy) a zkrátit spodní internodia, je 
ideálním partnerem inovativní a moderní dvousložkový regulátor 
Medax® Max s jistým a spolehlivým účinkem i za měnícího se 
průběhu počasí. Nejen porosty náchylné k poléhání, ale i kvalit-
ní 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)



�  Dlouhodobá nejstabilnější účinnost proti všem 
klíčovým plevelům

�  Finančně výhodné ošetření s pozitivním vlivem 
na výnos

� Bez závažných aplikačních omezení

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.

Nezůstane ani 
rezistentní chundelka

Chocker®


