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Poslední možnost využití osvědče-
ného insekticidu Vaztak® Active
V úvodu bychom rádi upozornili na ukončení 
výroby insekticidu Vaztak® Active. Rozhod-
nutím Evropské Komise byla výroba tohoto 
osvědčeného přípravku v letočním roce 
ukončena. Evropská Komise totiž ukončila 
registraci účinné látky alfa-cypermethrin 
v ochraně rostlin a v návaznosti na toto roz-
hodnutí vydal Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský rozhodnutí ze dne 23. 6. 
2021 o konečných termínech pro uvádění 
na trh a používání přípravku Vaztak® Active. 
Z rozhodnutí plyne, že datum ukončení re-
gistrace výše uvedené učinné látky je 31. 7. 
2021. Lhůta pro doprodej vyrobených zásob 
je stanovena na dobu 6 měsíců, tzn., že 
přípravek smí být prodáván konečným spo-
třebitelům do 31. 1. 2022. Spotřebitelé (pře-
vážně vlastníci lesů), pak můžou Vaztak® 
Active v lesích používat do 7. 12. 2022.

Ozimé obilniny
K nejvážnějším škůdcům v podzimním ob-
dobí patří přenašeči viróz, mšice a křísci. 
Virové zakrslosti patří k nejzávažnějším one-
mocněním, které mohou postihnout porosty 
obilnin. I při malém napadení dokážou tyto 
choroby způsobit velké hospodářské ztrá-
ty, při velkém až úplnou likvidaci porostu. 
Příznaky se projevují žloutnutím, někdy až 
zčervenáním listů, rostliny jsou zakrnělé 
a mají zredukovaný kořenový systém. Tyto 
rostliny jsou oslabené, a proto i méně odol-
né ke stresujícím faktorům, jako je chlad, 

sucho nebo napadení houbovými patoge-
ny. Ochrana proti virózám je možná jenom 
nepřímá, která spočívá v omezení zdrojů 
infekce a v potlačení přenašečů. Velkým rizi-
kem je fakt, že tito škůdci napadají rostliny již 
na počátku vzcházení a pozdnější aplikace 
insekticidu pak už bývá neúčinná. V této 
fázi je neekonomické aplikovat drahý pří-
pravek s dlouhodobou účinností v podsta-
tě „na holou zem“. Je vhodné použít levný, 
ale spolehlivý pyretroid, který omezí první 
nálet těchto přenašečů. Tuto podmínku vel-
mi dobře splňuje přípravek Vatak® Active, 
který vykazuje díky speciální formulaci ME 
rychlou kontaktní a delší reziduální účinnost. 
Vlastností této formulace je také dokonalé 

ulpívání na rostlině, rychlé a efektivní roz-
prostření po rostlinném povrchu. Aplikační 
dávka je 0,2 l/ha. Podobného účinku dosáh-
nete i při aplikaci letošní insekticidní novinky 
Voodo®. Voodo® obsahuje účinnou látku 
ze skupiny pyrethroidů esfenvalerát, jenž 
vykazuje nejdelší účinnost v této skupině 
účinných látek. 

Řepka ozimá
Přípravek Vaztak® Active lze použít i při 
ochraně řepky ozimé. Vzcházející řepku 
mohou napadnout dřepčíci. Tito 2–3 mm 
velcí brouci mohou okusovat děložní lístky 
těsně pod povrchem, takže rostlinky vůbec 
nevzejdou. Do vzešlých rostlin mohou vyku-

Přenašeči viróz 
v obilninách na podzim 
a možnosti ochrany proti nim
Jsme na konci léta v době, kdy začíná nová sezóna. Ozimá řepka je zaseta 
a chystáme se na zakládání porostů ozimých obilnin. Již v tomto období se 
rozhoduje o budoucí úrodě, a proto je důležité nezanedbat ochranu porostů 
ozimů, které by mohly poškodit hmyzí škůdci. Ze současného portfolia BASF 
můžete proti těmto škůdcům použít přípravky Vaztak® Active a Voodo®.

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

Kyjatka osenní Kohoutek černý
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sovat dírky a při silnějším výskytu je úplně 
zničit. Dřepčíkům vyhovuje teplé a suché 
počasí, ochranu je proto vhodné provádět 
za teplého počasí, kdy jsou tito brouci nej-
aktivnější. Pokud ovšem ochranu provádí-
me pyretroidním přípravkem, je vhodné jej 
aplikovat do teploty kolem 20 °C, jinak se 
účinnost snižuje.

Řepku mohou vážně poškodit housenky 
osenice. Jejich nebezpečnost spočívá 
také v tom, že se mohou vyskytovat ohnis-
kově, takže jejich výskyt nemusí být v první 
fázi zaznamenán. Zpočátku malé housen-
ky způsobují žír na nadzemních částech 
rostlin, v pozdnějších vývojových stadiích 
housenky zalézají do půdy, kde poškozují 
kořenový systém, případně okusují řapíky 
listů. Ochranu je vhodné provádět na za-
čátku vývoje housenek, dokud se nacházejí 
na povrchu půdy. Proti vyšším vývojovým 
stadiím je vhodné ochranu provádět v noč-
ních hodinách, kdy tato vylézají na povrch 
půdy a tím je možné je zasáhnout.

V pozdnějších fázích vývoje řepky mohou 
být rostliny napadeny housenicemi pilatky 
řepkové. Tyto mohou škodit okusováním 
listů a lodyh. Při vyšším výskytu může dojít 
k závažnému poškození. Housenice se na-
cházejí na povrchu rostlin, kde jsou snadno 
zasažitelné insekticidem. Z tohoto důvodu 
je vhodné tohoto škůdce hubit pyretroidními 
přípravky, které mají spolehlivý kontaktní 
účinek.

Proti pilatce řepkové je registrován přípravek 
Vaztak® Active. Velmi dobře však účinkuje 
i na ostatní uvedené škůdce, ovšem použití 
proti nim není registrováno. Nová formulace 
tohoto přípravku umožňuje kvalitní pokryv-
nost na povrchu rostlin i škůdců a tím i spo-
lehlivý kontaktní účinek. Dávka je 0,3 l/ha.

Více o účinku přípravku Vaztak® Active se 
můžete dočíst v článku Ing. Jana Kazdy 
v tomto čísle časopisu na str. 12.

Proti podzimním škůdcům v řepce spolehlivě 
účinkuje také Voodo®. Ačkoliv nemá v této 
plodině a období registraci, velmi dobře kon-
troluje dřepčíky, osenice a také pilatky.

Kůrovec
Přípravek Vaztak® Active se dlouhodobě 
používá také v lesích k hubení lýkožrouta 
smrkového. Pro svoji výbornou účinnost 
a delší dobu působení je uživateli lesů ob-
líben a široce používán. Z výše uvedené 
informace o ukončení registrace účinné látky 
alfa-cypermethrin v ochraně rostlin vyplývá, 
že poslední sezóna, kdy bude možné apli-
kovat ošetření proti lýkožroutu smrkovému  
přípravkem Vaztak® Active, je rok 2022.

Kyjatka osenní Kohoutek modrý
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Účinnost podzimního  
použití inhibitoru Vizura®  
na stabilizaci dusíku v půdě 
V březnovém čísle Agrotipu jsme vás seznámili s velkorysým poloprovozním 
pokusem, který byl založen ve spolupráci firem BASF spol. s r.o., AGROEKO 
Žamberk spol. s r.o. a AGRO Posázaví, a.s. s cílem ověřit v praxi účinnost 
inhibitoru nitrifikace Vizura®. Poprvé v České republice je takovýto pokus prováděn 
s použitím aplikačního zařízení, které je schopné zajistit kvalitní promísení inhibitoru 
s organickým hnojivem v cisterně aplikátoru nebo přepravního prostředku. 

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS., AGROEKO Žamberk spol. s r.o., Ing. Libor Svatoň, BASF, foto Ing. Domkář

Už z jarní části pokusu vyplynulo, že po-
užití inhibitoru Vizura® je efektivní cestou, 
jak snížit ztráty dusíku příliš rychlou mine-
ralizací a zejména nitrifikací a následným 
proplavením nitrátů (N-NO3-) z půdního 
profilu. Zbrzdění mineralizace zhruba 
o čtyři týdny v období pomalého růstu 
kukuřice a následně obnovená a zinten-
zivněná nitrifikace v intenzivním růstu ku-
kuřice vedla ke zvýšení výnosu silážní 
kukuřice o 4,9 t/ha (57,3 t/ha) při opti-
mální sklizňové sušině 31,4 % (+1,5 %). 
V nutriční kvalitě píce bylo zjištěno zvýše-
ní obsahu škrobu o 2,9 % (33,2 %) a du-
síkatých látek o 0,4 % (7,7 %) v sušině 
v porovnání s aplikací digestátu bez sta-
bilizace dusíku. Čistý přínos z aplikace 
inhibitoru Vizura® před setím kukuřice tak 
činil 1 650 až 2 150 Kč/ha.

Podzimní část pokusu
Druhá část pokusu se věnuje podzimní 
aplikaci organických hnojiv a schopnos-
ti inhibitoru Vizura® snížit ztráty dusíku 
proplavením během zimy. Pokus byl za-
ložen na podzim roku 2019 na pozemcích 
AGRO Posázaví, a.s.

Varianty pokusu: 

1   Kontrola - aplikace digestátu  
v dávce 24 t/ha

2   Vizura® - aplikace řízeně homogenizo-
vané směsi digestátu v dávce 24 t/ha 
s inhibitorem Vizura® v dávce 2 l/ha

Pokus byl navržen jako poloprovozní na po-
zemku LPIS DPB č. 2401/6 v k. ú. Vadín, 
půdní druh lehčí střední půda (HPJ 29 = 
kambizem na rulách), metodou prostých 
dílců o malém rozměru s vyhodnocením 
účinku ve 3 opakováních ve variantě. Od-
běry vzorků byly provedeny z profilu ornice 
0–30 cm a v akreditované laboratoři ČIA č. 
1254 EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. byla 
provedena analýza obsahu minerálních fo-

rem dusíku podle standardních operačních 
postupů (SOP) včetně analýzy obsahu suši-
ny a dusíku v digestátu z bioplynové stanice 
v Okrouhlici (o. HB). 

Aplikace digestátu byla provedena dne 
24. 10. 2020 talířovým aplikátorem Terra-
gator o pracovním záběru 6 m na pozemku 
po sklizni silážní kukuřice. Po aplikaci hno-
jiva s přímým zapravením byla provedena 
orba do hloubky 25–27 cm. Dávka digestátu 
(tekutého organického hnojiva s rychle uvol-
nitelným dusíkem) byla stanovena v maxi-
mální dávce 80 kg N/ha, kterou je možné 
aplikovat ve zranitelné oblasti dusičnany 
v aplikačním pásmu III-a.

Plánek poloprovozního pokusu s inhibitorem
 � Odběr vzorků půdy v parcelách š. 12 x d. 120 m ve 3 opakováních  
 � Odběr vzorků sondovací tyčí z profilu 0–30 cm
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Výsledky účinku na stabilizaci 
dusíku v půdě
Půda 42. den po aplikaci digestátu vy-
kazovala při teplotě půdy již jen 3,7 °C 
(v profilu 0–30 cm) na kontrolní variantě 
s hnojením samotným digestátem vý-
znamný nárůst zásoby dusíku v nitrátové 
(N-NO3

-) formě v průměru o 57 kg/ha. 
Po aplikaci digestátu s přídavkem inhibi-
toru nitrifikace Vizura® bylo zjištěno pod-
statně nižší uvolnění N-NO3

-. Nitrifikace 
digestátem vneseného a z části i v půdě 
obsaženého amonného (N-NH4

+) dusíku 
byla významně a cíleně inhibována a ná-
růst N-NO3

- oproti zásobě před aplikací 
byl o pouhých 7 kg /ha.

Stabilizace dusíku v půdě na úrovni 
50 kg N-NO3

-/ha inhibitorem Vizura® byla 
zajištěna ponecháním dusíku v nemobil-
ních formách, převážně v organické vazbě 
a částečně ve formě N-NH4

+ (graf 1).

Další výsledky účinku inhibitoru 
Vizura® v půdě
Působení inhibitoru v půdě po aplikaci 
s digestátem diskovým kypřičem a po ná-
sledné orbě se projevilo v lehčí střední 
půdě také mimo aplikační zónu, tj. v pod-
orničí, v profilu 30–60 cm. Snížení inten-
zity nitrifikace v podorničí bylo 38 %, tj. 
inhibice N-NO3

-  dosahovala 52 kg /ha 
(graf 2). 
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Graf 1. Vliv řízeného přídavku inhibitoru nitrifikace Vizura® v dávce 2 l/ha 
do digestátu z bioplynové stanice na nitrifikaci dusíku v půdě  
(aplikace 24. 10. 2020, Okrouhlice)

Graf. 2. Vliv řízeného přídavku inhibitoru nitrifikace Vizura® v dávce 2 l/ha  
do digestátu z bioplynové stanice na nitrifikaci dusíku v podorničí  
(aplikace 24. 10. 2020, Okrouhlice)
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Celkové snížení minerálního dusíku (Nmin.) 

v podorničí bylo o 54 kg/ha. Je patrné, že 
účinná látka inhibitoru Vizura®, kterou je 
DMPP, je v půdním profilu mobilní podobně 
jako vlastní N-NO3

- forma dusíku. Protože 
přímý vstup inhibitoru (hnojiva) do podorni-
čí (profilu 30–60 cm) nebyl aplikací možný, 
je zřejmě hlavní cestou distribuce inhibitoru 
profilem půdy vliv podzimních srážek (po-
sunem z ornice).

Aplikace digestátu s inhibitorem Vizura® 
s obsahem účinné látky DMPP vykazovala 
rovněž vedlejší pozitivní účinek na zvýšení 
obsahu lehce přijatelného vodorozpustného 
fosforu PH2O v půdě. Pravděpodobně inhibice 
nitrifikačních bakterií látkou DMPP synergic-
ky podpořila jinak omezenou aktivitu mine-
ralizačních bakterií rozkládající jednodušší 
organické formy fosforu v půdě (fosfolipidy) 
(tab. 1).

Pro celkové vyhodnocení pokusu je ovšem 
nejdůležitější, jak ovlivnilo použití přípravku 
Vizura® množství dusíku dostupného pro rost-
liny na jaře, tedy zda dokázal inhibitor Vizura® 
omezit ztráty dusíku proplavením z půdního 
profilu během zimy. I při jarních odběrech 
vzorků půd prováděných 12. 3. 2020 se uká-
zalo, že ano. Díky mírné zimě s promyvným 
režimem zásoba půdního dusíku poklesla 
v obou variantách, nicméně zimní ztráty mo-
bilní dusíku (N-NO3

-) dosahovaly 113 kg/ha 
po podzimní aplikaci samotného digestátu 
a 72 kg/ha po aplikaci digestátu s inhibitorem 
Vizura®. Vlivem inhibičního účinku přípravku 
Vizura® na podzim byly sníženy zimní ztráty 
nitrátů pro jarní období o 41 kg/ha. Převážná 

část dusíku z podzimní aplikace digestátu 
nebyla nitrifikována, a byla tedy chráněna 
před ztrátami až do jara pro založení násled-
né plodiny.

Závěr
Přípravek Vizura® v doporučené dávce 2 l/ha  
pro celoplošnou aplikaci na podzim s teku-
tým organickým nebo statkovým hnojivem 
s rychle uvolnitelným dusíkem (digestátem 
nebo kejdou) prokázal účinnou inhibiční 
schopnost pro nitrifikační proces těchto 
hnojiv v půdě. Přídavkem inhibitoru do di-
gestátu bylo stabilizováno v půdě 50 kg  
N/ha v průběhu podzimu před nástupem 
zimního počasí. Po mírném průběhu zimy bez 
delšího zámrzu půdy pokračovala inhibice 
nitrifikace se stabilizací dusíku pro jarní 
plodinu 41 kg N/ha. 

Použitím inhibitoru Vizura® při podzimní apli-
kaci tekutých organických nebo statkových 
hnojiv bylo v pokusu dosaženo ekonomické-
ho přínosu 800–900 Kč/ha pro „uzamknutí“ 
dusíku z aplikovaného hnojiva v půdě v ne-
mobilních formách, tedy  chráněného před 
ztrátou intenzivní nitrifikací a následným pro-
plavením, a to už při povolené dávce 80 kg 
N/ha ve zranitelných oblastech dusičnany 
(ZOD). Protože v praxi mimo ZOD mohou 
být aplikované dávky dusíku v tekutých orga-
nických a statkových hnojivech vyšší, může 
být ekonomický přínos přídavku inhibitoru 
Vizura® ve skutečnosti podstatně vyšší.

Tab. 1 Vedlejší vliv přídavku inhibitoru Vizura® do digestátu na dostupnost fosforu 
v půdě po účinku inhibice nitrifikace. Vliv aplikace inhibitoru nitrifikace Vizura® na obsah 
lehce přijatelného (PH2O) a přístupného (PMehlichIII) fosforu v půdě a na aktivní půdní reakci (pH)

Uvolnění přijatelného (PH2O) a přístupného 
fosforu (PMehlichIII) a ovlivnění pH v půdě

PH2O

mg/kg

PMehlichIII

mg/kg

pHH2O

–

Digestát 24 t/ha (80 kg N/ha) 3,83 145 6,39

Hodnocení velmi malá vysoká slabě kyselá

Digestát 24 t/ha + Vizura® 2 l/ha  
(80 kg N + DMPP 14 %)

4,59 166 6,25

Hodnocení velmi malá vysoká slabě kyselá

Podmínkou pro dosažení úplné účinnosti 
inhibitoru nitrifikace Vizura® je řízená ho-
mogenizace dávky do tekutých organic-
kých nebo statkových hnojiv před aplikací, 
která je i legislativní podmínkou pro jejich 
použití ve zranitelných oblastech (stacio-
nární verze aplikátoru). Foto: Tomáš Javor
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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? Domnívám se, že je tomu tak hlavně 
pro mnoho praktických přínosů, které zákazník touto technologií získává.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto autor a archiv firmy

Velký vliv na zvýšení plochy CL řepky má 
i ta skutečnost, že se nepotvrdily obavy 
ze zavádění této technologie, především 
obavy z likvidace výdrolu CL řepky v ji-
ných kulturních plodinách. Nakonec je 
dnes zcela běžné, že v poloprovozních 
odrůdových pokusech se vedle „klasic-
kých“ odrůd zařazují i odrůdy „CL“. 

Ukazuje se, že spíše převládají pozitiva 
nad případnými problémy, které může roz-
šíření této technologie přinést. Každopád-
ně agronomická kázeň na polích a výběr 
účinných a správných herbicidů na těchto 
plochách je samozřejmostí a nezbytností 
do budoucna.

Účinek na merlík Účinek na zemědým

Základní pravidla pro spokojenost s technologií Clearfield®

 � 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 mám vyzkoušené i nižší 

spolehlivé dávky Cleravisu)

 � Vždy použít se smáčedlem Dash® HC a maximem vody 200 l/ha                   

 � 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 trvání příhodných podmínek (nehrozí přerůstání plevelů, 

proto raději počkat s aplikací) 

* ranní mrazíky nebo průměrná teplota pod 6 °C;  

** suchá půda, suché proudění vzduchu

 � Podmínky počasí jsou důležitým kritériem dobré účinnosti, i když jejich definování není 

jednoduché

 � Herbicid má díky složení (metazachlor, quinmerac) výrazný půdní účinek, imazamaox 

více účinkuje přes list

 � Herbicid Cleravis® se může použít jen do clearfieldové řepky s označením „CL“  

- (např. InV1266 CL...), klasickou řepku likviduje velice spolehlivě

 � Aplikace herbicidu Cleravis® je podstatně méně náročné než u klasických herbicidů

 � Aplikace přichází v úvahu zpravidla okolo 1 měsíce po zasetí, rozhoduje fáze plevelů, 

ne řepky

 � Někteří zákazníci z důvodu rozvleklého vzcházení např. řepice používají tzv. dělenou 

dávku Cleravis® + Dash® HC. Ve fázi cca 2–3 listů řepice první dávku a cca za 14 dnů 

dávku doplní do celkového množství 2,0 l/ha

Řepka ozimá  Herbicidy
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Praktické doporučení

Situace 1 - běžné plevele

Toto je model pro podniky, které mají 
na pozemcích běžné dvouděložné ple-
vele typu merlíky, ptačince, heřmánky, ko-
košky, penízky, ale i kakosty aj. U těchto 
plevelů je dobré dodržet vývojovou fázi 
do 4 (maximálně 6) listů, čím dříve, tím 
rychlejší účinnost. Pouze u heřmánko-
vitých plevelů je třeba respektovat vý-
vojovou fázi maximálně 2–3 listů v sólo 
aplikaci. V případě, že přidáte na větší 
heřmánkovité např. Galeru Podzim nebo 
clopyralid, stačí jejich dávka maximálně 
0,15 l/ha. Zároveň v tomto tank-mixu pou-
žíváme i nižší dávku Cleravisu, zpravidla 
1,75–1,8 l/ha. 

Budete-li chtít zároveň likvidovat i výdrol 
obilniny, není dobré snižovat dávku Clera-
visu, protože na výdrol funguje jen účinná 
látka imazamox. Jakékoliv snížení dávky 
Cleravisu tedy snižuje dávku imazamoxu, 
a tím i účinnost na výdrol. Rychlost účin-
ku je o něco pomalejší než u klasického 
graminicidu, přesto spolehlivost je jistá.

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

Situace 2 - problematické plevele typu řepice a další odolné plevele

Tady je potřeba vědět, že řepice vzchází 
etapovitě a je třeba s aplikací co nejdéle 
počkat, až vzejde téměř vše. Nabízí se 
i otázka dělené aplikace, pozor ale na od-
stup mezi aplikacemi a na celkovou dávku 
Cleravisu. Na řepici funguje pouze imaza-
mox, účinnost je především přes list. Vý-
vojová fáze řepice by měla být opět okolo 
4 listů, čím větší, tím pozvolnější účinnost 
očekávejte. U přerostlých řepic může dojít 
k případnému obrůstání. I když jsem dě-
lal pokusy i s nižšími dávkami Cleravisu 
a s tankmixy s partnery, ukázalo se, že 
rozhodující je plná dávka Cleravisu na ře-
pici. Další podmínkou je splnění teplotních 
nároků, tak jak je uvedeno výše. Přidání 
partnera na řepici (Galera Podzim) nepři-
náší zesílení účinku na řepici.

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

Doporučení: řepice je velice úporný plevel 
a je třeba se „správně trefit“. Zároveň 
i respektovat teplotní podmínky v době 
aplikace. Aplikaci každopádně neuspě-
chejte, půdní účinek imazamoxu na řepici 
není tak silný jako přes list. V případě, že 
přerůstají heřmánkovité, doporučuji při-
dat účinnou látku clopyralid nebo Galeru 
Podzim v redukované dávce. Dávka vody 
vždy maximálně 200 l/ha.

Tento heřmánek je už na sólo aplikaci 
velký, raději přidat Galeru Podzim 0,12 l/ha 
nebo Lontrel 0,1 l/ha

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

Výborná účinnost nejen na výdrol řepky, ale i na řepici Řepice je podstatně ranější než CL 
či konvenční řepka, tudíž je krásně 
rozpoznatelná
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Účinek Cleravisu na výdrol obilnin„Klasický“ herbicid na výdrol nefunguje

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

Situace 3 - běžné plevele 
a výdrol řepky

Situace téměř jako v případě situace 1. 
Výdrol řepky je spolehlivě likvidován 
i v pozdějších vývojových fázích, účinek 
je však velice pozvolný, ale jistý. Zasa-
žená řepka nejdříve zfialoví a postupně 
žloutne, až zcela uschne. Vývojová fáze 
výdrolu řepky je nejvhodnější do 4 listů. 
Půdní účinek imazamoxu by v plné dávce 
měl být dostatečný, to neplatí u řepice. 
Výdrol klasické řepky imazamox spoleh-
livě hubí i v nižších dávkách bez nutnosti 
přidávat partnera.

Situace 4 - výdrol obilnin

Plná dávka Cleravisu kontroluje výdrol 
obilnin do cca 3. listu na 80–90 %. 
U technologie, kde je provedena orba, 
je účinek Cleravisu na výdrol dostatečný. 
U minimalizační technologie doporučuji:

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

 � druhou vlnu výdrolu, popř. „dočištění 
výdrolu“ po použitém graminicidu, již 
zvládne Cleravis® + Dash® HC. Jak 
již bylo uvedeno, na výdrol používejte 
plnou dávku Cleravisu 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 zku-
šeností s tímto herbicidem musím konstatovat, 
že je to řešení velice jednoduché, komplexní 
a elegantní. Pevně věřím, že všichni, kdo tento 
herbicid použijí, sami zjistí, že není v odple-

velení nových porostů řepek nic jednoduš-
šího. Navíc v akci s osivy BASF se jedná 
o vůbec nejlevnější ošetření na hektar ze 
všech možných c-post a post řešení v řep-
ce a bonusem navíc je úspora za ušetřený 
graminicid. V případě potřeby či nejasností 
se obraťte přímo na mě nebo někoho z mých 
kolegů pro praktickou radu a doporučení.
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Využití pyretroidů  
při ochraně proti 
škůdcům polních plodin
Samozřejmou součástí pěstitelské technologie všech polních plodin 
se v intenzivním zemědělství stala ochrana proti živočišným škůdcům. 
Specializace zemědělských podniků na několik velkých plodin - pšenici, 
ječmen, řepku a kukuřici v posledních letech ještě zvýšila nebezpečí silného 
výskytu klíčových škůdců těchto plodin.

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha, foto autor

Na základě nařízení EU byly v České re-
publice v minulém desetiletí vypracovány 
metodiky ochrany proti hlavním škůdcům 
uvedených plodin respektující zásady inte-
grované ochrany rostlin.  V těchto metodi-
kách se kladl důraz na preventivní agrotech-
nická opatření a monitoring škůdců, ale vždy 
se počítalo s využitím insekticidní ochrany 
včetně moření osiva.  Zemědělské podniky 
úspěšně využívaly tyto metody k ochraně 
svých plodin a při tom nebyly zaznamená-
na významnější plošná poškození životní-
ho prostředí, např. významně kleslo množ-
ství nahlášených otrav včel. Tento systém 
ochrany se zároveň snažil zpomalit rozvoj 
rezistence hmyzu k insekticidním účinným 
látkám.

Osvědčené postupy při ochraně proti škodli-
vým organizmům jsou však v posledních le-
tech silně narušeny zákazy použití účinných 
mořidel i foliárně aplikovaných základních 
insekticidů. Podle jasných signálů bude ten-
to trend zákazů účinných látek pokračovat 
i v následujících letech a případné nově 
registrované insekticidní látky tento úbytek 
nahradit patrně nedokáží.

Nejpočetnější skupinou insekticidních látek 
registrovaných do všech plodin jsou v sou-
časnosti pyretroidy druhé skupiny - pyre-
troidy esterické. V poslední době se často 
diskutuje, že tyto pyretroidy mají sníženou 
účinnost vůči některým škůdcům v důsledku 
vzniku rezistence - např. mandelinka bram-

borová, blýskáček řepkový nebo různé dru-
hy mšic. Tento závažný problém je široce 
medializovaný, ale již se nezdůrazňuje, že 
v mnoha plodinách se mohou pyretroidy 
úspěšně používat i nadále k ochraně proti 
jejich klíčovým škůdcům. Při aplikaci py-
retroidů je nutné dodržovat vždy určité 
zásady - nesnižovat registrované aplikační 
dávky a neaplikovat je za teplot vyšších než 
23–25 °C.

V blížícím se podzimu je výhodné využít 
pyretroidy v ozimé řepce při ochraně proti 
dřepčíkům. Pyretroidy dosud velmi dobře 
účinkují jak proti drobným dřepčíkům rodu 
Phyllotreta, tak proti dřepčíku olejkovému.

Krytonosec čtyřzubý Dřepčík rodu Phyllotreta Dřepčík olejkový
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Drobní dřepčíci rodu Phyllotreta patří k velmi 
významným škůdcům vzcházející řepky. 

Dospělci ožírají klíčním rostlinkám mělce 
pod povrchem půdy děložní lístky, rostliny 
nevzcházejí. U vzešlých rostlin vyžírají do lis-
tů mělké jamky nebo malé dírky 1–3 mm 
velké. Listy někdy mohou být hustě prodě-
ravělé, je to tzv. dírkování. Rostliny zasychají 
a hynou.

V letech 2000 až 2003 jejich škodlivost 
vyvrcholila a vzcházející porosty byly ně-
kdy během několika dnů tak poškozeny, 
že to občas vedlo až k nutnosti zaorání 
porostu. Později byla jejich škodlivost účin-
ně potlačována mořením osiva. Po zákazu 
neonikotinoidních mořidel populace dřep-
číku na řepce postupně narůstá. Základ-
ní ochranou proti dřepčíkům je stále setí 
mořeného osiva. V ČR je v současnosti 
k dispozici insekticidní mořidlo s ú. l. cy-
antraniliprole. Výhodou mořeného osiva je 
především ochrana klíčících rostlin v půdě, 
které mohou být ještě před vzejitím silně 
poškozeny. Nevýhodou je, že investujeme 
do ochrany, která možná nebude potře-
ba. Výskyt dřepčíků je totiž nepravidelný, 
v době nákupu osiva se nedá předvídat. 
Mořidla ztrácí účinnost po 5 až 6 týdnech 
po zasetí. Zvláště při opožděném vzchá-
zení rostlin vlivem sucha mohou být malé 
rostlinky již zcela nechráněny.

V podzimním období 2019 bylo zkoušeno 
mořidlo Lumiposa (ú. l. cyantraniliprole) 
na pozemcích ČZU Praha a Agritec Šum-
perk. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.

Z výsledků je patrné, že testované mořidlo 
Lumiposa poskytuje porostu významnou 
ochranu v počátečních fázích růstu (během 
vzcházení a po určitou dobu po vzejití). Po-
kud však je výskyt dřepčíků i po vzejití vy-
soký a tlak na porost tak přetrvává (což byl 
právě případ tohoto pokusu), hrozí výrazné 
poškození rostlin, pokud nedojde k posílení 
ochrany insekticidním postřikem. Registro-
vané pyretroidy patří stále k účinné ochraně, 
ale při delším výskytu dřepčíků je nutné 
aplikace opakovat.

Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala) 
patří v současnosti k nejzávažnějším pod-
zimním škůdcům. V poslední sezóně bylo 
poškození řepky tímto škůdcem častým dů-
vodem pro zaorání porostu řepky v jarním 
období.

Brouci škodí perforací listů řepky podobně 
jako ostatní druhy dřepčíků. Při dlouhotrva-
jícím suchém počasí mohou oslabené rost-
liny také značně poškodit. Samička klade 
vajíčka od konce září jednotlivě do půdy 
k patám rostlin. Mírné počasí na podzim 
a v zimě podporuje napadení, samice kla-
dou do poklesu teplot pod 5 °C. V pěstitel-
ském období 2020–2021 bylo pozorováno 
kladení vajíček až do konce dubna a vývoj 
larviček v rostlinách se prolínal s vývojem 

Tab. 1: Účinnost mořidla Lumiposa na dřepčíky poškozující řepku v podzimním období

Lokalita 
Šumperk

Ztráta plochy listu v %

Nemořené 
osivo

Mořené osivo
Nemořené 

osivo, ošetřené 
pyretroidy

Mořené osivo, 
ošetřené 

pyretroidy

Po vzejití,  
15 dní po setí

24,7 14,3
ještě nebylo 
provedeno

ještě nebylo 
provedeno

25 dní po setí 20,3 12,9 14,9
ještě nebylo 
provedeno

35 dní po setí 31,4 30,6 14,1
ještě nebylo 
provedeno

Poškození srdéček rostlin larvami dřepčíka olejkového Pářící se dospělci kohoutka černého
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larev krytonosců. Přezimují tedy všechna 
vývojová stadia dospělci, larvy i vajíčka. 

Vylíhlé larvy se zavrtávají do řapíků nej-
častěji srdéčkových listů, které prožírají. 
Žír pokračuje do kořenového krčku a báze 
lodyhy. Rostliny s poškozenými srdéčky 
snadno vymrzají, listy žloutnou, vadnou 
a zahnívají. K žíru se postupně přidávají 
i larvy vylíhlé z vajíček až v jarním období. 
Později se zevnitř prožrané lodyhy řepky 
snadno lámou a praskají. Odumírající vege-
tační vrchol silnějších rostlin často nahrazuje 
několik výhonů z bočních pupenů, rostliny 
pak mají metlovitý vzrůst. 

Základem úspěšné ochrany je signalizace 
náletu dospělců nejlépe pomocí žlutých 
Mörickeho misek. Doporučuje se přidat 
do vody více smáčedla. Misky musí být 
rozmístěny zásadně před začátkem náletu 
dospělců do porostů, jinak nejsou výsledky 
spolehlivé. Optimální termín je v polovině 
září. K zabránění významných škod v jarním 
období je nutné zabránit vykladení vajíček 
na podzim eliminací dospělců. Ochrana 
proti larvám je v současné době již téměř 
nemožná, vzhledem k zákazu organofosfátů.

Na základě několikaletých pokusů ČZU Pra-
ha, SPZO Praha a Agritec Šumperk byla 
prokázána vysoká účinnost pyretroidů proti 
dospělcům dřepčíka. Naopak byla prokázá-
na nízká účinnost neonikotinoidů. Vzhledem 
k rozvleklému náletu je nutné ošetření podle 
potřeby opakovat.

Pyretroidy je možno využít v ochraně řepky 
i v jarním období proti dospělcům krytonos-
ce řepkového a čtyřzubého. Opět je nutné 
na základě signalizace v Mörickeho miskách 
přesněji určit začátek výskytu dospělců obou 
druhů krytonosců v porostu řepky. Vzhle-
dem k omezenému výběru účinných látek 
proti všem škůdcům řepky v jarním období 
omezuje použití pyretroidů proti krytonoscům 
v prvním jarním postřiku opakované použi-
tí stejných účinných látek. Krytonosci jsou 
k pyretroidům stále citliví, pouze musí být 
aplikace pyretroidů správně načasována. 
Ideální období pro aplikaci je zvýšená akti-
vita dospělců za pěkného teplého počasí 
obvykle v období páření. Proti krytonoscům 
lze na jaře výhodně použít i registrovaný 
pyretroid alpha–cypermethrin v přípravcích 
Vaztak® Active nebo Alfamethrin® ME.

Vaztak® Active nebo Alfamethrin® ME je 
možno použít v jarním období také v pše-
nici a ječmeni především proti kohoutkům 
- dospělcům i larvám. Dále můžeme apli-
kovat tento pyretroid proti mšicím od fáze 
metání až do fáze mléčné zralosti pšenice. 
A jestliže se nám podaří vhodně zvolit ter-
mín, tak tato aplikace omezí i kladení vají-
ček dospělci bejlomorky sedlové. Červené 
larvy této nenápadné drobné bejlomorky 
sají nepozorovaně ve stéblech.  Snižují ve-
likost zrna a jeho kvalitu. V nížinách jsou 
poměrně častým škůdcem, ale pěstitelé si 
jejich přítomnost většinou neuvědomují. Při 
silnějším napadení pak těžko hledají příčiny 
nízké HTS a kvality zrna.

U třetí naší nejvýznamnější plodiny - kukuři-
ce, se může Vaztak® Active úspěšně využít 
v ochraně proti dospělcům zavíječe kuku-
řičného před nakladením vajíček. Aplikace 
se provádí na základě zjištěného letu do-
spělců tohoto motýla do světelných lapačů.  
Vzhledem k tomu, že ochrana probíhá až 
na začátku letního období, kdy mohou být 
teploty poměrně vysoké, je vhodná aplikace 
Vaztaku Active v ranních nebo večerních 
hodinách.

V hrachu je účinná aplikace proti dospělcům 
obaleče hrachového na základě signalizace 
letu pomocí feromonových lapáků.

V závěru je nutné znovu zdůraznit, že apli-
kace pyretroidů je účinná pouze na škůdce 
aktivně se pohybující v porostu a v regis-
trovaných nesnížených dávkách. Někdy je 
potřeba ošetření i několikrát opakovat podle 
délky náletu škůdců do porostu.  Při poru-
šení těchto aplikačních zásad hrozí rych-
lý vznik rezistence dalších druhů škůdců 
k těmto látkám. Preventivní aplikace pyre-
troidů nejsou účinné. Tyto nevýhody pyre-
troidů alespoň částečně vyváží tyto účinné 
látky přijatelnou cenou ošetření jednoho 
hektaru a v případě, že nehrozí ohrožení 
včel, i možností tank-mix aplikací např. s fun-
gicidy nebo regulátory růstu.

Silné poškození rostlin žírem dospělců 
dřepčíka olejkového

Larva bejlomorky sedlové Housenka zavíječe kukuřičného
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Caryx® a Efilor®  
- kdy a jak je použít?
Vážení kolegové pěstitelé, i když plochy řepky v současné době zaznamenávají každoroční 
mírný pokles, je to stále plodina, která za posledních cca 20 let (co moje paměť sahá), 
téměř nikdy ekonomicky nepropadla. Snad jen jednou byla cena kolem 6 000 Kč za tunu 
a vzpomínám si i na ročník s velkými zaorávkami po vymrznutí.

Ing. Jan Truneček, BASF, foto archiv firmy

Za dobu, kdy se v České republice pěstuje 
řepka úspěšně, si každý agronom „vyladil“ 
svoji technologii dle místních podmínek. Té-
měř každému se při vyslovení názvu Caryx® 
vybaví, že se jedná o standardní součást 
technologie podzimního ošetření řepky, 
a stejně tak i u přípravku Efilor®. 

Protože opakování je matka moudrosti, 
připomeňme si důležitá fakta o obou pří-
pravcích spolu s možnostmi, jak a kdy je 
nejlépe použít.

Caryx®

Jedná se především o regulátor, ale také  
fungicid (účinek na fomovou hnilobu).

Registrované použití je možné 2× za ve-
getační období řepky. Doporučuji využít 
v podzimním období dle příměru „Na pod-
zim regulovat, na jaře léčit“. Max. dávka 
pro aplikaci je 1 l/ha, doporučená v rozmezí 
0,7–1 l/ha dle stavu porostu. Velmi dobrých 
výsledků dosahuje v případě nevyrovna-
ných porostů řepek dělená dávka Caryxu: 

v období převažujícího 3. až 4. listu aplika-
ce 0,5–0,7 l/ha, kterou je nutno zopakovat 
v průběhu následujících cca 10–14 dní další 
dávkou 0,5–0,8 l/ha (dle vývojového stavu 
porostu).

Obecně platí, že nejefektivnějším obdobím 
pro zahájení aplikace Caryxu je převažující 
fáze porostu mezi 3. až 4. listem. U dřívější 
aplikace je problém s nedostatečnou po-
kryvností porostu a podstatná část účin-
ných látek dopadá na povrch půdy, kde je 
degradována.

Často se setkávám s otázkou, zda Caryx®, 
který je velmi silný regulátor, nezabrzdí 
v růstu malé rostlinky, u kterých naopak 
potřebujeme, aby co nejrychleji dohnaly vý-
vojový skluz. Tato obava je zbytečná, neboť 
malé rostlinky přijmou méně přípravku než 
velké, a porost se tím sjednotí.

Omezení
- nelze použít v OP II povrchových vod.

Efilor®

S trochou nadsázky lze říci, že se jedná 
o „zrcadlový“ přípravek k již popsanému 
Caryxu - tj. jde převážně o fungicid s men-
ším regulačním účinkem.

Registrované použití je možné 2× za vege-
tační sezonu. Na podzim v případě silnější-
ho výskytu fomové hniloby lze aplikovat až 
v dávce 1 l/ha (v praxi doporučuji 0,7 l/ha),  
častěji se však volí kombinace s Caryxem 
- a to dle aktuální situace v porostu (např. 
0,5 l/ha Caryx® + 0,3 l/ha Efilor®). Dopo-
ručuji však tyto kombinace zkonzultovat 
s příslušným regionálním zástupcem BASF 
dle konkrétních podmínek (výskyt choroby, 
fáze rostlin, teplotní průběh podzimu apod.).

Omezení
- nelze použít v OP II povrchových vod.

Různé vývojové fáze rostlin při aplikaci Caryxu Stejné místo po 28 dnech - došlo ke sjednocení porostu

V době aplikace přípravku Caryx® jsou rostliny v různých vývojových fázích 

Řepka ozimá  Fungicidy
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Jaké ošetření zvolit pro 
podzimní regulaci plevelů 
v ozimých obilninách?
Řešení plevelů ozimých obilnin závisí nejen na lokálních podmínkách 
na konkétním poli, ale také závisí na vývoji počasí. Poslední dobou se 
dostávají do popředí rozšiřující se výskyt rezistentních populací chundelky 
metlice a stále častější problémy s jarními vlnami vzcházejících plevelů 
(opletka, chrpa, konopice, merlíky, heřmánky, svízel atd.) po odeznění či 
selhání účinnosti některých herbicidů. 

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., foto autor

 
Dříve bylo zvykem pro posílení účinku 
podzimních herbicidů na výdrol řepky, 
heřmánky nebo svízel přítulu přidávat 
5 až 7 gramů herbicidu Glean. Tento 
herbicid je však již zakázán a je proto 
třeba hledat náhradní stejně efektivní 
řešení. Nejenom na tyto problémy má 
BASF osvědčené řešení v podobě dvou 
komplexních podzimních herbicidů, aby 
si každý mohl vybrat nejvhodnější varian-
tu pro potřeby v lokálních podmínkách.

Prvním z nich je nedávno zavedený her-
bicid Pontos®, který si již našel mnoho 
zákazníků a který přináší velmi zajímavé 
výsledky, především co se týká spolehli-
vé kontroly chundelky metlice (včetně 
rezistentních populací k sulfonylmo-
čovinám) i dalších významných ple-
velů, a to již při nízké dávce a za pří-
znivou cenu. Navíc máte zajištěnou 
poměrně vysokou účinnost na výdrol 
řepky ve vývojové fázi až do čtyř listů 
(viz tabulku).

Dalším, dnes již bezesporu osvědčeným 
řešením, je herbicid Chocker®, který vy-
niká svou spolehlivostí, komplexním 
záběrem a především možností po-
užití v lokalitách, kde je nutné řešit 
tak často obávaná omezení z hlediska 
svažitých pozemků a ochrany vodních 
zdrojů.

Pontos®

Pontos® obsahuje účinnou látku flufena-
cet v množství 240 g/l a navíc obsahuje 
i účinnou látku picolinafen v množství 100 
g/l, která je přijímána prostřednictvím lis-
tů a kořenů. Přípravek je účinný v rozmezí 
několika týdnů a působí tak i proti pozdně 
klíčícím plevelům. Výhodou přípravku Pon-
tos® je, že se může aplikovat i na pozemcích 
v ochranných pásmech podzemních vod 
a nemá žádná omezení pro výsev násled-
ných plodin. 

Herbicid Pontos® je registrován ve všech 
ozimých obilninách. V praxi se většinou po-
užívá pro postemergentní aplikaci, kdy obil-
nina má 2–3 listy a plevele jsou v děložních 
listech až prvních pravých listech. Díky tomu 
se využije výhody kombinovaného efektu 

účinnosti přes listy a kořeny. V této fázi je 
používána nejčastěji dávka 0,5 l/ha. V této 
dávce dodáte 120 g/ha flufenacetu a navíc 
50 g/ha picolinafenu, který významně zesi-
luje účinnek na výdrol řepky. V této dávce 
řeší výdrol řepky až do fáze 4 listů.

Dalšími rozšiřujícími se problematickými ple-
vely jsou jílek mnohokvětý či lokálně psárka 
polní. Některé podniky úspěšně vyzkouše-
ly možnost aplikovat plnou registrovanou 
dávku 1 l/ha, která významně zvyšuje účin-
nost na tyto trávovité a další problematické 
dvouděložné plevele. Pokud použijete tuto 
dávku, pak je nutné podle registrace pro-
vést aplikaci preemergentně s optimálním 
množstvím vody 300 l/ha a více.

Účinnost herbicidu Pontos® (v %) na výdrol řepky v různých fázích vývoje,  
poslední podzimní hodnocení a poslední jarní hodnocení (pokusy BASF 2015–2019)

Fáze vývoje
1. list  

výdrol řepky 
(n=13)

2. list  
výdrol řepky 

(n=12)

3. list  
výdrol řepky 

(n=3)

4. list  
výdrol řepky 

(n=3)

Hodnocení podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro

Účinnost
Pontos®  
0,5 l/ha

67 % 93 % 82 % 88 % 62 % 80 % 63 % 84 %
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Chocker®

Chocker® kombinuje dvě účinné látky – flufe-
nacet (280 g/l) a diflufenican (280 g/l), které 
se velmi dobře doplňují jak v účinku na jed-
notlivé skupiny plevelů, tak i v mechanizmu 
účinku: kontaktní a reziduální půdní účinnost 
(plevele přijímají uč. látky kořeny, hypokoty-
lem a listy). Herbicid tak dosahuje nejlepší 
účinnosti na klíčící, vzcházející a časně vze-
šlé plevele. Jeho reziduální účinnost v půdě 
je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je 
ideální pro preemergentní a časně post-
emergentní aplikace. Optimální je zejmé-
na časně postemergentní aplikace v plné 
dávce 0,5 l/ha v době, kdy obilniny jsou 
ve fázi 1–3 listů a plevele ve stadiu vzchá-
zení až dvou pravých listů. Přípravek má 
registraci do pšenice ozimé a dále do ozi-
mého ječmene, žita a tritikale. Chocker® 
nemá žádné omezení pro výsev následných 
plodin v běžném osevním postupu a lze ho 
aplikovat v ochranných pásmech vodních 
zdrojů a na svažitých pozemcích. Při použití 
90% nízkoúletových trysek jej lze stejně jako 
Pontos® použít již 4 m od povrchové vody.

Oba herbicidy jsou mísitelné s běžně po-
užívanými insekticidy a herbicidy. Ideální 
z hlediska načasování je kombinace s insek-
ticidem proti přenašečům virových chorob 
obilnin, například Vaztak® Active v dávce 
0,2 l/ha. To je u časných výsevů téměř po-
vinnost.

Jak si poradit s problematickými 
plevely po ukončení registrace 
herbicidu Glean?
Pokud používáte pro podzimní ošetře-
ní pouze levnější varianty a podle potře-
by na jaře opravujete, můžete přípravky 
Pontos® a Chocker® použít ve snížených 
dávkách. Pontos® v dávce 0,4 l/ha (cena 
ošetření v ceníkových cenách 640 Kč/ha*) 
a Chocker® v dávce 0,35 l/ha (cena ošetření 
v ceníkových cenách 720 Kč/ ha*). Ve sní-
žené dávce vyřeší oba přípravky chundel-
ku metlici a dvouděložné plevele spodního 
patra. Pro další ošetření se rozhodnete až 
na jaře a podle případného zaplevelení 
můžete použít např. Biathlon® 4D v dávce 
40–50 g/ha (460–575 Kč/ha*). Tento kom-
plexní systém je velmi vhodný pro řešení 
sekundárně vzcházejících vln plevelů (včet-
ně vytrvalých šťovíků a pcháčů), které bývají 
častým problémem především na pozem-
cích s kejdovým hospodářstvím nebo při 
pravidelném využívání digestátu pro jarní 
přihnojení. Tento dvoufázový systém herbi-
cidní ochrany dosahuje podobných či do-
konce levnějších hektarových cen ošetření 
v porovnání na různé komplexní podzimní 

varianty. Dalším ekonomicky zajímavým 
řešením, kde se v praxi úspěšně používají 
snížené hektarové dávky podzimních kom-
plexních herbicidů (Pontos® 0,5 l/ha, Choc-
ker® 0,4 l/ha), je například pěstování žita pro 
sklizeň na senáž v pozdnějším termínu při 
mléčně voskové zralosti. 

*Ceníková cena Agrofert 2021

Lze předpokládat, že do budoucnosti bude 
kombinace podzimního a jarního herbicidu 
nezbytná z několika důvodů:

1   Ukončením registrace herbicidu 
Glean® 75 PX nebude efektivně 
řešena řepka v podzimním období

2   Rozšiřují se některé plevele 
neřešitelné v podzimním období 
- chrpy, šťovíky, pcháče

3   Pravidelně suché dubny vytvoří 
podmínky pro  prořídnutí porostů, 
které jsou následně zapleveleny 
dvouděložnými plevely

4   Zákaz používání předsklizňových 
aplikací desikantů a glyfosátů 
- nutnost zabezpečit čisté porosty

5   Půdoochranné zpracování půdy 
s posklizňovými zbytky na povrchu 
půdy

Z portfolia BASF je dle mého názoru nej-
vhodnější kombinací podzimního a jarního 
herbicidu technologie Pontos® 0,4–0,5 l/ha  
(podzim) - Biathlon® 4D 40–50 g/ha (jaro), 
které se vzájemně účinnostně doplňují, jsou 
flexibilní a cenově výhodné. Pontos® se 
nabízí jako velmi vhodný partner, protože 
v podzimním období zajistí s vysokou prav-
děpodobností 100% účinnost na chundelku 
metlici (včetně rezistetntní populace) a dob-
rou účinnost na dvouděložné plevele včetně 
výdrolu řepky. Biathlon® 4D pak následně 
vyřeší plevele vzešlé v jarním období nebo 
obtížně hubitelné na podzim (svízel, mák, 
výdrol řepky, chrpa, šťovík, pcháč a další). 
Vynikající účinnost byla potvrzena i v malo-
parcelkových pokusech založených na více 
lokalitách na podzim 2020 (viz foto a tabulka 
s účinností). Plevele, které nebyly naplno 
potlačeny na podzim, byly dořešeny jarní 
aplikací přípravku Biathlon® 4D. V nejbliž-
ších letech, kdy se očekává ukončení použití 
účinné látky chlortoluron, se pak Pontos® 
stává významnou alternativou pro české 
zemědělce v podzimním období.

Účinnost solo herbicidů Chocker® 
a Pontos®, zdroj: Katalog Přípravky 
na ochranu rostlin Agromanuál 2021

Plevel Chocker® Pontos®

Chundelka ■■■ ■■■
Psárka polní ■■ ■■■
Sveřepy □ ■
Pýr □ □
Heřmánkovec ■■■ ■■■
Hluchavka ■■■ ■■■
Chrpa modrá ■■■ ■■
Kakost ■■ ■■■
Kokoška ■■■ ■■■
Locika kompasová ■■
Mák ■■■ ■■■
Merlík ■■■ ■■■
Opletka obecná ■■ ■■■
Penízek rolní ■■■ ■■■
Pomněnka rolní ■■■ ■■■
Ptačinec ■■■ ■■■
Rozrazil ■■■ ■■■
Řepka ■■■ ■■
Slunečnice ■■ ■■■
Svízel přítula ■■■ ■■■
Úhorník ■■■ ■■■
Violka rolní ■■■ ■■■
Zemědým lékařský ■■ ■■■
Pcháč oset □ □
Svlačec rolní □ □
Šťovík □ □
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Účinnost herbicidní technologie Pontos® 0,4 l/ha podzim a Biathlon® 4D 40 g/ha +  Dash® HC 0,5 l/ha jaro  
(pokusy BASF 2020/21)

Druh plevele

Hodnocení na podzim Hodnocení na jaře

Počet 
pokusů

Check 
(pokryvnost) 

%

Standard 
0,5 l/ha

Pontos® 0,4 l/ha 
podzim  

Biathlon® 4D  
40 g/ha  
+ Dash®  

0,5 l/ha jaro

Počet 
pokusů

Check 
(pokryvnost) 

%

Standard 
0,5 l/ha

Pontos® 0,4 l/ha 
podzim  

Biathlon® 4D  
40 g/ha  
+ Dash®  

0,5 l/ha jaro

Chundelka metlice
(APESV)

– – – – N3 23 96 % 96 %

Svízel přítula
(GALAP)

N2 5 91 % 91 % N2 5 100 % 100 %

Heřmánkovec nevonný
(MATIN)

N2 5 97 % 92 % N2 9 100 % 100 %

Rozrazil perský
(VERPE)

N1 10 93 % 80 % N1 12 100 % 100 %

Konopice polní
(GAETE)

– – – – N1 50 10 % 62 %

Mák vlčí
(PAPRH)

N1 12 97 % 100 % N1 15 73 % 100 %

Ptačinec prostřední
(STEME)

N1 2 87 % 83 % N1 2 100 % 100 %

Violka rolní
(VIOAR)

N1 2 98 % 100 % N1 1 90 % 99 %

Pomněnka rolní
(MYOAR)

– – – – N1 1 100 % 100 %

Řepka výdrol
(BRSNW)

N1 1 93 % 93 % – – – –

Maloparcelkový pokus Hořice (okr. Pelhřimov) 10. 5. 2021

Neošetřená kontrola Pontos® 0,4 l/ha (podzim) + Biathlon® 4D 40 g/ha  
+ Dash® HC 0,5 l/ha (jaro)
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Také podzimní kombinace našeho herbicidu 
Chocker 0,5 l/ha s přípravkem obsahujícím 
florasulam (Fragma) v dávce 0,075 l/ha se 
jeví jako velice efektivní řešení. Tato a další 
kombinace přípravků Pontos a Chocker byly 
testovány v pokusech ADW Agro Lesonice 
v letech 2019 až 2021.

S přáním úspěšného založení porostů 
ozimých obilnin

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

Účinnost různých kombinací přípravků Pontos a Chocker (výsledky z pokusů ADW Agro v Lesonicích v letech 2019 a 2020)

Hodnocení 17. 6. 2019 Dávka
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kontrola 20 ks/m2 1 ks/m2 2 ks/m2 1 ks/m2 1 ks/m2 5 ks/m2 2 ks/m2 5 ks/m2 3 ks/m2 5 ks/m2

Pontos® + Glean® 75 PX 0,5 + 10 g 90 98 100 100 100 100 100 98 100 92

Pontos® + Fragma® 0,5 + 0,05 92 100 100 100 100 100 100 98 100 95

Pontos® + Chocker® 0,25 + 0,25 95 100 100 100 100 100 100 99 100 95

Hodnocení 23. 6. 2020 Dávka
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kontrola 5 ks/m2 3 ks/m2 2 ks/m2 5 ks/m2 50 ks/m2 2 ks/m2 2 ks/m2 5 ks/m2 2 ks/m2 1 ks/m2

Chocker® + Glean 0,5 + 5 g 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100

Pontos® + Glean® 0,5 + 5 g 100 100 100 100 98 100 100 95 100 100

Pontos®  
+ jaro Biathlon® 4D  
+ Dash® HC

0,4  
+ jaro 50 g 

+ 0,5
100 100 100 100 100 100 100 90 100 100

Jak lze vidět, je možné 
úspěšně řešit problematické 
plevele i bez přípravku Glean 
75 PX, záleží pouze na tom, 
která technologie se nejlépe 
hodí na vaše pozemky.

Fotografie účinku řešení Pontos® + Biathlon® 4D a Chocker® + florasulam, ADW Agro Lesonice 2021
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Oslovila jsem agronoma, který se s tou-
to problematikou potýká  také, pana 
Ing. Zdeňka Beneše, jednoho z majitelů 
podniku Botep Plus spol. s r.o. v Lubenci.

Můžeš prosím představit našim 
čtenářům strukturu vašeho 
podniku?
Botep Plus spol. s r.o. hospodaří společně 
s První Valečskou na 2000 ha orné půdy 
a 340 ha luk. Největší podíl zaujímají obil-

niny: pšenice ozimá 900 ha se zaměřením 
na potravinářskou produkci, žito ozimé 350-
400 ha, pěstujeme pouze hybridní odrůdy, 
ječmen jarní 250 ha u toho se zaměřujeme 
na sladovnické odrůdy, řepka 400 ha, jetel 
inkarnát 60 ha, oves 20 ha. 

V osevním postupu máme zastoupeny lus-
koviny, prozatím hrách, bob cca 50 ha. Ži-
vočišnou produkci nemáme.

Jakou technologii zpracování půdy 
preferuješ?
Od roku 1998 jsme začali zpracovávat půdu 
bez orby. Strategie je velmi jednoduchá, 
po sklizni každé plodiny je sláma rozdrce-
na, ponechána na pozemku a následuje 
okamžitá podmítka v současné době pou-
ze radličkovými podmítači. Další příprava 
spočívá ve středně hlubokém až hlubokém 
kypření, např. při setí řepky až 40 cm. Sa-
mozřejmostí je použití glyfosátu pro chemic-
kou likvidaci výdrolu předplodin. Prioritou je 
zasetí plodiny do velmi kvalitně připravené 
půdy a 100% odpleveleného pozemku me-
chanicky či chemicky.

S jakými plevely bojuješ?
Obdobně jako v ostatních podnicích se 
dlouhodobě potýkáme s trávovitými plevely 
různých druhů. Rezistentní kmeny chundel-
ky, sveřepy, mrvka myší ocásek, přibývají 
nám nové rezistentní kříženci jílků odolných 
téměř ke všemu. S těmito plevely je potřeba 

zahájit likvidaci již na podzim, protože jarní 
likvidace těchto trávovitých plevelů nestačí. 
Na podzim jsem zkoušel různé přípravky 
a jejich kombinace, s výsledkem jsem nebyl 
spokojen. Před dvěma lety jsi mi doporučila 
Pontos® s tím, že by mohl tento problém 
vyřešit. Vyzkoušel jsem ho a účinek oproti 
ostatním přípravkům nebo jejich kombinacím 
byl excelentní. 

Po ošetření Pontosem dochází téměř k 100% 
likvidaci jílků a jejich kříženců, k silnému 
omezení výskytu sveřepů i mrvky myší ocá-
sek. Samozřejmostí je likvidace rezistentních 
kmenů chundelky metlice. Pokud je potřeba 
na jaře opravit vzešlé plevele při teplém prů-
běhu zimního počasí nebo vzešlé v časném 
jaře, jsou tyto trávovité plevele velmi citlivé 
a snadno se likvidují přípravky na trávovité 
plevele.

Jakou dávku Pontosu používáš?
1 l/ha preemergentně na problémové jed-
noděložné plevele. Zároveň to řeší celé 
spektrum dvouděložných plevelů. Při rovno-
měrném zapojení obilniny a dobrém počasí 
nebývá na jaře nutná oprava dvouděložných 
plevelů.  V dávce 0,5–0,6 l/ha hubí Pontos® 
spolehlivě chundelku metlici a dvouděložné 
plevele, ale s kratším reziduálním účinkem. 
S Pontosem počítám i pro letošní podzimní 
ošetření obilnin.  

Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví.

Jak bojovat 
s trávovitými plevely?
Význam trávovitých plevelů v Evropě narůstá. Také v České republice je tento trend 
patrný. Důvodem jsou omezené možnosti herbicidní regulace těchto plevelů v obilninách 
a s tím spojený nárůst ploch rezistentních populací, dalším důvodem může být ale 
také měnící se podnebí (střídání dlouhých suchých period s obdobími s přívalovými 
srážkami). V mém severozápadním regionu republiky na tom nejsme jinak. Farmáře trápí 
chundelka metlice, sveřepy, mrvka myší ocásek, psárky, jílky i lipnice. Ti z vás, kteří 
již mají zkušenosti z likvidací některých z těchto úporných trávovitých plevelů, vědí, že 
je velmi důležité tento fakt výskytu nepodcenit a včas zahájit likvidaci. Velmi často je 
potřeba zahájit aplikaci již na podzim a na jaře zopakovat.

Ing. Ivana Poňuchálková, BASF, foto autorka

Agronom v porostu pšenice  
(odrůda Annie)

Reportáž  Botep Plus spol. s r.o.
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Vzhledem k významu účinné látky Revysol® 
byla pochopitelně většina plochy věnová-
na fungicidům v obilninách. Nové přípravky 
Tango® Flex a Revycare® byly předvedeny 
v ozimé pšenici, v ozimém i jarním ječmenu. 
K tomu se přidaly ještě relativně nedávné 
novinky Priaxor® EC, Flexity® a Osiris® 
Pack. BASF v několika málo letech kom-
pletně obměnila portfolio svých obilných 
fungicidů a dnes prakticky žádný náš pří-
pravek v tomto segmentu není na trhu déle 
než čtyři roky. 

Aby byla naše expozice zajímavá pro co nej-
širší okruh návštěvníků, rozšířili jsme ji letos 
i o další plodiny. V kukuřici dnes můžeme 
díky novému herbicidu Kelvin® Duo nabíd-
nout kompletní řešení pro všechny termíny 
a situace. V hrachu patří BASF díky příprav-
kům Escort® Nový a Corum®  dlouhodo-
bě k lídrům trhu a i v sóji můžeme ukázat 
celou paletu řešení založenou na příprav-
cích Outlook®, Stomp® Aqua, Pulsar® 40 
a Corum®. Už několik let v Nabočanech 
rovněž prezentujeme naše hybridy ozimé 
řepky ve spojení s ošetření našimi příprav-
ky Butisan® Complete, Efilor® a Pictor®. 
A porosty řepek se letos opravdu povedly. 

V části věnované mořidlům v obilninách 
byla představena horká novinka - mořidlo 
Relenya® založené opět na účinné látce 
Revysol®. Relenya® má špičkovou účinnost 
proti sněti zakrslé a spolu s třísložkovým 
mořidlem Kinto® Plus poskytuje komplet-
ní a vysoce účinné ošetření osiva pšenice 
ozimé. Ostatně účinná látka Revysol® se 
velmi brzy objeví i v dalších plodinách. 
Pro příští rok to bude cukrovka a kukuři-
ce a brzy bude následovat i řepka.

Přípravky na ochranu rostlin nebyly zdaleka 
všechno, co expozice BASF nabízela. Pří-
mo u vchodu do našeho areálu jste mohli 
narazit na stánek obhospodařovaný třemi 
kolegyněmi z oddělení digitalizace. Kdo měl 
zájem, mohl se blíže seznámit s aplikací  
xarvioTM, která má využití například v přes-
ném zemědělství při variabilní aplikaci pří-
pravků a hnojiv nebo při prognóze a iden-
tifikaci škodlivých činitelů. A kdo si přímo 
na místě naistaloval do svého smartpho-
nu naše aplikace AgAssist nebo BASF  
WhatsApp, dostal za odměnu láhev vína. 

Letos poprvé mohli návštěvníci také vidět 
nabídku osiv pro výsev nektarodárných 

pásů a ve stejném stánku bylo možné si 
naživo osahat a vyzkoušet plnící zařízení 
Easy connect. Systém, který už v brzké 
budoucnosti umožní bezezbytkové a pro 
obsluhu velmi bezpečné plnění postřikovačů 
přímo z kanystrů.

K větší expozici patři i větší a hlavně lepší 
catering. Ten byl letos skutečně profesio-
nální, z rukou skutečného kuchaře a určitě 
nejlepší, jaký jsme tu kdy měli. A kromě dob-
rého jídla nabídl tentokrát i dostatek místa 
k posezení a k popovídání. A aby bylo s kým 
si povídat, pozvali jsme tentokrát do Nabo-
čan většinu našeho obchodního týmu. Tak, 
aby si pokud možno každý návštěvník našel 
toho svého známého obchodního zástupce. 
A i když účast na polním dnu byla letos díky 
covidu přece jen o něco slabší než v jiných 
letech, zájemců o prohlídku u BASF bylo 
dost a většina kolegů z obchodního týmu 
strávila prakticky celou dobu v debatách 
se zemědělci. 

A protože jsme si Naše Pole v Nabočanech 
skutečně užili, těšíme se za rok na shleda-
nou.

Naše Pole Nabočany 2021
BASF se účastní tohoto největšího polního dne v České republice už od jeho založení 
před 20 lety. Rok 2021 byl ale v mnoha ohledech výjimečný. Jen málokdy uvádíme 
na trh tak významnou novinku, jako je Revysol®, a ještě nikdy neuváděla firma BASF 
na trh v jednom roce tolik nových přípravků jako letos. A ještě nikdy neměla BASF 
na polním dnu v Nabočanech tak rozsáhlou a reprezentativní expozici jako v roce 2021. 

Ing. Libor Svatoň, BASF, foto archiv BASF
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XXII. Polní den  
BASF je minulostí
Již 22 roků se v první polovině června roku setkáváme 
na polních pokusech BASF, které jsou určeny především 
pro konečné zákazníky - naše zemědělce. Nejinak tomu 
tak bylo i v letošním roce. V úterý dne 8. června 2021 
proběhl již tradiční Polní den BASF na nové lokalitě 
v Želatovicích u Přerova. Jak již jistě víte, 20 let jsme 
se setkávali v Rokytnici u Přerova, nyní již 2. rok právě 
v Želatovicích. Dle mého názoru změna nepatrná, 
protože vzdálenost mezi oběma vesnicemi není více jak 
13 km (před a za Přerovem), navíc jsou zde větší parcely 
s rozmanitější nabídkou a prezentací.

Ing. Antonín Dostál, BASF, foto archiv BASF

Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se 
akce zúčastnili a přijeli se 
do Želatovic podívat a zjistit, 
co nového jsme pro ně i letos 
připravili.

Pevně věřím, že se Vám pokusy líbily a i přes 
posunutou vegetaci díky počasí bylo co vi-
dět. Z reakce oslovených zákazníků tomu 
tak bylo - velice nadějné porosty, zajímavá 
řešení, maloparcelkové pokusy nejen s vý-
sevky, ale i mořidly. V neposlední řadě velice 
dobrý a pro polní podmínky odpovídající ca-
tering s výběrem několika pokrmů - svačina, 
oběd, saláty + sladká tečka a více druhů 
nápojů. Doprovodný program s nabídkou 
více jak padesáti odrůd pšenice ozimé v po-
loprovozním odrůdovém pokuse bylo také 
zajímavým zpestřením celé akce. Tak jako již 
téměř standardně pěkné počasí, což zrovna 
v letošním roce nebylo zrovna při nás.
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Řepka ozimá

 � porost kompaktní, silně navětvený 
s vysokým množstvím šešulí a hlavně 
bez jakýkoliv příznaků poškození 
stonků škůdci (krytonosci, dřepčík 
olejkový). Vlivem nepříznivého počasí 
během vegetace, především v předjaří, 
byly řepky o něco nižší než v minulém 
roce
 � prezentace odrůd BASF (novinky 
- InV 1170i, Darling, InV 1188, Armani  
a Delice, stálice Silver a InV 1165. 
Herbicidní varianty, vč. našich nových 
doporučení, byly z pragmatických 
důvodů založeny na další nové odrůdě 
- InV 1266CL
 � prezentace herbicidních programů 
s využitím herbicidu Stomp® Aqua 
v preemergentním systému ošetření 
- Butisan® Aqua Pack, Butisan® 
Complete a Stomp® Aqua v několika 
modelech,  v c-post Butisan® Star 
nebo Butisan® Complete s partnerem 
 � prezentace Clearfield technologie 
- sóĺo aplikace Cleravis® + Dash® HC , 
ale i s partnerem

 � ukázka morforegulačních 
a fungicidních modelů, vč. 
boscalidového štítu  (Caryx®, Efilor®, 
Pictor®), a účinnost nového insekticidu 
Voodo® proti škůdcům   

Na zvolených variantách bylo jasně vidět, 
že v loňském podzimu bylo nejlepší herbi-
cidní řešení Cleravis® + Dash® HC, účinné 
nejen na veškeré spektrum plevelů, ale 
i výdrol řepky a obilnin. Zajímavé bylo 
řešení s využitím Stompu Aqua - Buti-
san® Aqua Pack - bez fytotoxicity a čisté. 
Problémy byly s účinností c-post kombi-
nace s partnerem, a to špatná účinnost 
na ptačinec žabinec. Na morforegulačních 
a fungicidních modelech bylo vidět přede-
vším mírné zkrácení porostu s kontrolou 
jak po Caryxu na jaře, tak i Efiloru a je-
jich kombinacích. Byl zcela patrně vidět 
přínos těchto jarních ošetření na sjed-
nocení kvetení a homogenitu porostu. 
Napadení hlízenkou nešlo v době konání 
polního dne hodnotit.                                                                                       

Ječmen jarní: 

 � bylo zaseto 7 sladovnických odrůd 
(Malz, Bojos, Overture, Sunshine, KWS 
Irina, Spitfire, Francin) - vše mořeno 
Kinto Duo + Systiva
 � vizuálně nebyl vliv morforegulátorů tak 
patrný jako u pšenic
 � výborná účinnost novinky FLEXITY® 
na padlí travní
 � listové skvrnitosti v porostu na velmi 
nízké úrovni díky vlivu zvoleného 
moření
 � rozdíl v účinnosti fungicidů zatím málo 
patrný, ošetření do klasů v době konání 
polního dne nebylo ještě provedeno
 � výsevek u maloparcelek 3,5 MKS 
s třemi mořidly - Kinto® Duo, Kinto® 
Duo + Systiva® a Kinto® Plus 

Ječmen jarní je dobře zapojen a je předpo-
klad vysoké sklizně. V době konání polního 
dne byl nepatrný výskyt chorob, výjimku 
tvořilo padlí travní u citlivých odrůd Malz 
a Spitfire = výborná účinnost fungicidu 
Flexity®.

Co bylo především vidět, nebo-li informace pro ty, kteří nepřijeli  
a nemohli si individuálně či s komentářem vše prohlédnout:
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Pšenice ozimá

 � pšenice byla zasetá v agrotechnickém 
termínu 10. října 2020, snaha o sjednocení 
rannosti volených odrůd (Julie, Dagmar, 
Ponticus - je pozdnější, Viriato, Collector 
a KWS Elementary) - jednotné moření 
Kinto® Duo
 � vliv morforegulátoru na kontrolu byl cca 
10 cm
 � výborná účinnost FLEXITY® na padlí, 
ostatní choroby v nízké inenzitě, 
především listové skvrnitosti však 
postupují vzhůru
 � oficiálně byly prezentovány fungicidní 
modely s novým azolem (Tango® Flex 
a Revycare®), jakož i Priaxor® a Flexity® 

 � účinnost nového azolu na skvrnitosti je 
vidět, bude ale jistě zřetelnější později
 � ošetření do klasů (Alterno® + Curbatur®) 
v době konání polního dne nebylo 
provedeno
 � maloparcely pšenice 3,5 MKS (Kinto® 
Plus, Kinto® Duo + Systiva® a Kinto® 
Duo)

Porosty pšenice ozimé jsou nadějné a i v době 
psaní tohoto příspěvku (1/2 července) nejsou 
polehlé - mimo kontrol a odrůdy KWS Ele-
mentary, ty mírně. I nyní je patrný vliv ošetření 
Alterno® a Curbatur® do klasů - je patrný svět-
lejší pás (účinek na černě a klasové choroby).

Nektarodárné směsi a další

 � tak jako vloni byly na Polním dnu 
prezentovány ukázky nektarodárných 
směsí a biopásů
 � zároveň zde byl představen budoucí 
systém vyprazdňováním obalů o přípravků 
na ochranu rostlin - Easyconnect 
- systém pro maximální bezpečnost 

obsluhy a životního prostředí při ochraně 
rostlin, který zcela eliminuje rizika úniku 
při plnění postřikovačů, omezuje zápach 
a umožňuje kvalitní výplach kanystrů. 
Tento univerzální systém bude společně 
podporován většinou členů asociace 
ochrany rostlin. 

Ječmen ozimý

 � výsevek maloparcel 3,0 a 3,5 
MKS, 6 odrůd
 � mořidlo Kinto® Duo a Kinto® 
Duo + Systiva®

 � výborná účinnost fungicidu 
Revycare® na ramulárii
 � některé odrůdy mírně proléhávají 
- aplikace morforegulátorů se 
přizpůsobovaly pšenici, zde se 
aplikace prováděla zpravidla 
později

 � po delší odmlce se kukuřice vrátila 
na stacionár. Díky zajímavé nabídce 
herbicidů a letošní novince Kelvin® Duo 
jsme schopni praxi nabídnou všechny 
herbicidní modely ošetření
 � v premergentním systému především 
Akris® 3,0 či Akris® 2,0 a následně c-post 
Slalom® či Kelvin® Duo. Letos díky dobrým 
vláhovým podmínkách byla dostatečná 
i snížená dávka Akrisu  
2 l/ha.
 � v c-post systému Akris® + Slalom® 
+ Vivolt®

 � v post systému Akris® + Kelvin® Duo 
+ Vivolt® a Kelvin® Duo + Slalom® 
+ Vivolt®

 � díky silnému zaplevelení bylo zajímavé 
hodnotit účinnost jednotlivých kombinací 
 � součástí pokusu bylo i přisetí ječmene 
jarního a pšenice ozimé po zasetí 
kukuřice jako meziporostní meziplodina 
do meziřádků kukuřice. Zároveň tyto 
porosty obilnin sloužily k imitaci ježatky, 
popř. pýru - hodnocení účinnosti 
jednotlivých kombinací, především 
specialisty Kelvin® Duo.

Meziplodiny v kukuřici jsou perspektivní pře-
devším z hlediska zanechání organické hmoty 
po sklizni (kořenový systém), ale i z hlediska 
pokryvnosti a protierozního řešení na svazích.

Kukuřice setá

Poloprovozní odrůdový
sortiment pšenice ozimé

 � ihned za stacionárem byl zaset 
poloprovozní sortiment 53 odrůd 
pšenice ozimé, které si každý 
(nejen účastník Polního dne) mohl 
individuálně prohlédnout - vše 
značeno
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Závěr

Polní dny BASF 2021 v Želatovicích jsou 
minulostí. Kdo je navštívil, může hodnotit, 
komu to nevyšlo, bude mít možnost tak 
učinit v průběhu příštího roku. Nejen dle 
mého názoru se akce podařila. Nejen já se 
stále zabývám otázkou, co ještě přidat či 
ubrat a jak rozšířit naši celkovou nabídku, 
aby byla ještě atraktivnější pro příští roky. 
Úsilí, které se vkládá do celé akce je velké, 
a rádi vyhovíme vašim potřebám a poža-
davkům. Realistické podněty a nápady jsou 
samozřejmě vítané. Celý Polní den BASF je 
koncipován tak, aby oslovil co nejširší země-
dělskou veřejnost a všechno naše celoroční 
snažení jde právě tímto směrem.

Aktuálně v době psaní tohoto příspěvku je 
sklizeň ozimého ječmene již provedena, 
ostatní plodiny a varianty budou sklizeny 

v nejbližších dnech. V podzimním období, 
nejpozději přes zimu, vás seznámíme s vý-
sledky jak s naším standardními fungicidními 
doporučeními (Priaxor®, Priaxor® + Flexity®), 
ale i s výsledky s novým azolem (Tango 
Flex® a Revycare®). Zcela určitě budou 
zajímavé i výsledky s ošetřením do klasů 
(Alterno® + Curbatur®).  U řepky samozřejmě 
to bude přínos zvolených opatření v řepce, 
včetně boscalidového štítu a výkonu jednot-
livých hybridů, které byly zasety.

Těším se na viděnou na příštích Polních 
dnech BASF v roce 2022.

Ať již sólo či organizovaně, vždy je na Pol-
ních dnech BASF co k vidění  a je dobré vše 
vidět na vlastní oči – jste zde vždy vítáni!!!

 
Ještě jednou děkuji 
těm, kteří se podíleli 
na přípravě a vedení 
pokusů v letošním 
roce a zároveň vám, 
kteří jste přijeli a měli 
možnost posoudit, 
zda se nám vše 
podařilo či nikoliv.
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Pro zemědělce po celém světě je nezbytné 
zvládnout tyto náročné výzvy a zároveň opti-
malizovat rostlinnou produkci, redukovat pro-
vozní náklady, být v souladu s udržitelností.

A přesně proto potřebujeme moderní přístupy 
a chytrá řešení pro zemědělství nabízí potřeb-
né výhody. Jakékoliv výhody poskytované 
prostřednictvím digitálního zemědělství by 
také měly fungovat jako krok k tomu, dělat 
zemědělství pohodlnější a efektivnější. Spo-
lečně s optimalizací rostlinné produkce jsou 
přesně toto hlavní priority pro tým společnosti 
BASF Digital Farming. To je to, co žene podni-
kání kupředu a zajišťuje, že pokročilé nástroje 
pro digitální zemědělství xarvioTM Digital Far-
ming Solutions budou i nadále k dispozici.

BASF Digital Farming také chápe, že ja-
kékoliv produkty pro digitální zemědělství 
potřebují pochopení současných i budou-
cích potřeb farmářů a agronomů. Proto také 

věnujeme čas aktivní spolupráci s farmáři 
a poradci, abychom neustále získavali zpět-
nou vazbu, která podporuje nejen vylepše-
ní stávajícíh produktů xarvioTM SCOUTING 
a xarvioTM FIELD MANAGER, ale také vede 
k vývoji nových produktů.

Jedním z takových příkladů porozumění po-
třebám našich zákazníků je vydání nového 
produktu xarvioTM CONNECT - nového pře-
nosného zařízení, které umožňuje přenášet 
data rychle a bezpečně mezi xarvioTM FIELD 
MANAGER a terminály.

Unikátní řešení CONNECT, které bylo před-
staveno v dubnu 2021, je v současné době 
testováno u vybraných zemědělců v Ra-
kousku, České republice, Francii, Německu, 
Maďarsku, Polsku, na Ukrajině a ve Velké 
Británii. Zpětná vazba byla pozitivní a těší-
me se brzy na představení v daších zemích 
po celém světe.

Moderní zemědělství 
čelí mnoha výzvám. 
Od zvládání dopadů 
změn klimatu po zajištění 
dokumentace v souladu 
s novými předpisy, řešení 
ochrany před rezistentními 
škůdci a chorobami a se 
zvyšujícím se očekáváním 
ohledně zemědělských 
postupů.

Volodymyr Kondratiuk,  
obchodní manažer xarvio™  
Digital Farming Solutions 

Znalost  potřeb zemědělců  
je hnací silou našich 
digitálních inovací 
Nové zařízení xarvio™ CONNECT  
přináší pohodlí a efektivní přenos  
dat bez zastaralých USB disků
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xarvio™ CONNECT
xarvioTM CONNECT je vybaveno SIM kartou 
a s pomocí mobilní sítě tak může komuniko-
vat. Snadně a pohodlně. Uživatel jednodu-
še vytvoří aplikační úkol a mapu v xarvioTM 
FIELD MANAGER, např. pro aplikaci hnojiv 
či pro setí, a poté je nechá bezdrátově ex-
portovat do xarvioTM CONNECT.

Jakmile je uživatel na poli, připojí xarvioTM 
CONNECT do USB portu terminálu a po za-
pnutí zařízení dojde automaticky k přenosu 
dat. Není nutný ISOBUS nebo integrace se 
sběrnicí CAN. Přenesené soubory se nahrají 
během několika vteřin až minut a setí či ap-
likace hnojiv, přípravků pro ochranu rostlin 
či jiných produktů může začít.

Po dokončení úkolu se aplikované mapy ulo-
ží do xarvioTM CONNECT a lze je bezdrátově 
sdílet s xarvioTM FIELD MANAGER. Tím je 
zajištěno zdokumentování úkolů pro vybraná 
pole a zóny polí s přihlédnutím ke specific-

kým informacím pro jednotlivé oblasti. To 
poskytuje zemědělcům další jistotu, protože 
pak vědí, že každá aplikace je v souladu 
s místními předpisy. Zemědělci a poradci 
mohou tyto informace použít také k hodno-
cení a porovnání. To zvyšuje transparentnost 
a zvyšuje celkovou kontrolu kvality.

„Řešení xarvioTM CONNECT spojuje ino-
vativní přenosné hardwarové řešení s naší 
přední platformou pro optimalizaci rostlinné 
produkce xarvioTM FIELD MANAGER, a tak 
napomáhá k pohodlí a větší efektivitě“ říká 
Volodymyr Kondratiuk, obchodní manažer 
xarvio™ Digital Farming Solutions pro Vý-
chodní Evropu.

"Je to bezpečné a snadno použitelné, může 
to pomoci zemědělcům ušetřit čas a snížit 
riziko chyb, protože integrace zařízení je 
rychlá, jednoduchá a není vyžadován žádný 
USB disk." Kromě toho také není třeba žád-

ných komplikovaných procesů s umístěním 
zařízení, protože xarvioTM CONNECT může 
být v kabině traktoru připevněno pomocí 
magnetu, který je součástí. Všechny tyto 
vlastnosti společně zdůrazňují naši filozofii 
inovativních produktů dle potřeb farmářů.“

Více informací o zařízení 
xarvioTM CONNECT 
a možnosti objednat 

jej za speciální zaváděcí 
cenu naleznete 
na stránkách

 

www.xarvio.com/cz/cs/ 
products/connect.html

Nové hardwarové přenosné zařízení 
xarvio CONNECT podporuje rychlou, 
bezpečnou a hladkou výměnu dat mezi 
systémem  FIELD MANAGER a terminály
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Děkujeme zákazníkům za důvěru a spo-
lupráci v letošní sezoně. Kromě nabídky 
tradičních přípravků BASF byl na konci 
roku 2020 úspěšně zaveden přípravek 
Tessior®, který slouží k ochraně proti 
chorobám kmínku. Čeští pěstitelé mají 
s chorobami kmínku čím dál více pro-
blémů. Jednotlivé části nebo celá rostli-
na mohou odumřít během několika dní. 
Dramatický vývoj může vést ke zničení 
vinice. Přípravek se prodával v 5 l ka-
nystrech. Nově bude k dispozici i v ka-
nystrech 1 l. 

Dále firma zavedla v roce 2021 přípra-
vek Copac® WG. Jedná se o kontaktní 
fungicidní a baktericidní přípravek, který 
obsahuje hydroxid mědnatý. V roce 2021 
byla rozšířena registrace přípravku Sca-
la® proti skládkovým chorobám jádrovin. 
V nadcházející sezoně bude firma BASF 
nabízet biologický přípravek pro pěstitele 
vinné révy. 

Některé momenty z této sezony u pěsti-
telů lze vidět na fotografiích. 

Děkujeme 
za spolupráci
Letošní sezona opět rychle utekla. Pěstování plodin je čím dál náročnější. 
Pěstitel musí čelit rostoucí ceně vstupů, nedostatku sezonní pracovní síly, 
výkupním cenám vypěstované produkce, požadavkům trhu a spotřebitelů. 
Jako každý rok byli zemědělci závislí na nevyzpytatelném počasí. Začátkem 
dubna byly evidované noční mrazy, které poškodily rané odrůdy meruněk 
a třešní. Celkově stromy začaly kvést později než v minulých letech. Poškození 
způsobené mrazy by bylo jinak ještě větší. Bohužel ke konci června poškodily 
a zničily přírodní události na jižní Moravě stromy a keře. 

Ing. Eva Nazárková, BASF, foto Drahomíra Musilová

Speciálky  Aktuálně

Zdravý keř a hrozen a odparník RAK 1+2 
(metoda matení obalečů)

Eutypové odumírání révového keře
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Jmenuji se Marek Šmika. K zemědělství 
a firmě BASF jsem se dostal v podstatě 
náhodou a velkou shodou mnoha okolností. 
Střední průmyslová škola v oboru strojíren-
ství mě nijak zvlášť nebavila, ale měl jsem 
touhu studovat dál a objevit takový obor, 
který by mě naplňoval. Protože jsem od mala 
tíhnul k přírodě a zvířatům, zaujala mě mož-
nost studia na České zemědělské univerzitě 
v oboru Obchod a podnikání s technikou. To 
bylo přesně pro mne - kombinace technic-
kého a ekonomického vzdělání. Pro techniku 
jsem měl dobrý základ ze střední a eko-
nomika, podnikání a čísla mě vždy lákaly. 
Pomalu jsem tak začal zjišťovat, čemu se 
chci jednou věnovat.

Po ukončení bakalářského studia jsem do-
stal možnost vycestovat na Erasmus do Bel-
gie na prestižní univerzitu v Gentu, kde jsem 
nakonec strávil celý školní rok. Tam jsem 
vypiloval angličtinu a v podstatě poprvé 
přivoněl k rostlinné produkci a také marke-
tingu. Z těchto základů těžím dodnes a je až 
s podivem, jak se moje studijní a pracovní 
cesty v životě spojily.

Při škole jsem o prázdninách pravidelně vy-
rážel do Kanady, Mekky světového země-
dělství. Díky svým známým a kamarádům 
jsem se dostal na různé kanadské farmy, 
kde jsem postupně získával praktické zkuše-
nosti jak z živočišné, tak z rostlinné výroby, 
a naučil se ovládat jednodušší zemědělské 
stroje.

V průběhu magisterského studia jsem popr-
vé získal zaměstnání. Na částečný úvazek 

jsem nastoupil k firmě BEDNAR FMT do di-
vize posklizňových linek. Postupem doby 
jsem přešel do vedoucí pozice v marketingu 
v divizi zemědělských strojů a začal pozná-
vat krásy zemědělského sektoru. Po pěti 
letech v české rodinné firmě jsem se rozhodl 
pokračovat dále.

Zalíbila se mi nabídka BASF, která v roce 
2018 sháněla nového produktového ma-
nažera. Měl jsem chuť vyzkoušet si práci 
v korporátním prostředí, od kterého mě 
mnozí odrazovali. Chtěl jsem poznat, jak 
zde fungují firemní procesy, jak se uplatňují 
systémy řízení, a přitom mluvit co nejvíce 
anglicky. A kde jinde než u jedničky na trhu?

Začátky byly opravdu těžké. Téměř okamžitě 
jsem si uvědomil, že předchozí zkušenos-
ti nebo znalosti ze školy mi nebudou moc 
platné, a tak jsem se se zatnutými zuby za-
čal učit novému. Dnes po více jak 3 letech 
u BASF si jsem jistý, že moje rozhodnutí 
bylo správné. Dělám ve stabilní a seriózní 
firmě s velmi přátelským kolektivem a i díky 
tomu se tak rozvíjím nejen pracovně, ale 
i osobnostně. Obstarávám portfolio špičko-
vých produktů s vysokou přidanou hodnotou 
a velmi slibnou budoucností. Snažím se, 
abych byl kolegům spolehlivou podporou 
a aby mě respektovali jako rovnocenného 
parťáka. A věřím, že se mi to postupně daří 
naplňovat.

I mimo práci se snažím žít aktivně. Vrátil 
jsem se k jízdě na koni, běhám a neustále se 
od raného dětství udržuji u ledního hokeje. 
Díky možnostem vzdálené práce z domova 

jsem začal cvičit jógu. V době, kdy píšu 
tento článek se připravuji na svoji svatbu 
po 5 letech vztahu s tou pro mě nejlepší 
osobou na světě, s Terezkou. A pokud jste 
moje představení dočetli až sem, jsem už 
nejspíše ženatý a užívám si života s přibý-
vajícími závazky v novém domě na soutoku 
Jizery a Labe.

Pokud pojedete kolem, stavte se na kávu 6

Mějte se výborně!

Vážení a milí čtenáři,
když jsem si procházel náš plán pro zářijové číslo Agrotipu, s lehkým 
překvapením jsem zjistil, že kolegové nominovali pro tento měsíc mne. 
Na chvíli jsem zapřemýšlel, o čem bych tak mohl psát. Zanedlouho jsem 
si uvědomil, že toho mám vlastně hodně, co bych vám chtěl o sobě říct. 
A tak jsem v mojí mysli začal s potěšením skládat tento krátký příspěvek, 
který už je jen pouhým textovým vyjádřením toho, co jsem v předchozích 
týdnech připravil.

Ing. Mark Šmika, BASF
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Vážení zákazníci,  
v roce 2021 se můžete 
opět přihlásit do 
oblíbeného bonusového 
programu Partnerství 
profesionálů. Použijte své 
nasbírané body a získejte 
zajímavé bonusy za 
nákup přípravků, osiv 
a stabilizátorů BASF.  

Do bonusového programu Partnerství 
s BASF se mohou přihlásit zemědělští 
podnikatelé a po splnění pravidel i ze-
mědělské podniky sdružené do spo-
lečností a spolků. Na vytvořený účet 
se přihlásí zákazníci, kteří se program 
účastnili v minulých letech. Noví účast-
níci provedou registraci.

Čas na vyplnění údajů v programu 
a předání faktur, které můžete zaslat 
i elektronicky, je od března 2021 do  
31. 10. 2021 - v případě stabilizátoru 
dusíku Vizura® a Limus® CL a Limus® 
Clear až do 31. 12. 2021, v případně 
přípravku Systiva® do 6. 1. 2022.  

Bližší informace, pravidla a přihlášení 
do Partnerství profesionálů najdete 
na webových stránkách:

www.pp.agro.basf.cz
Další informace získáte  
u obchodních zástupců BASF.

Partnerství s BASF  
- Partnerství profesionálů 2021

Marketingové akce  Partnerství s BASF - Partnerství profesionálů 2021

  V roce 2021 máte, vážení zákazníci, možnost 
na základě vašeho rozhodnutí získat za nabyté 
body za přípravky tyto bonusy:

1   Přípravky BASF 
V rámci nabízených bonusů můžete zvolit pří-
pravky BASF - odběr produktů ve zvoleném 
množství.
 

2   Bonus finanční - převod peněz z účtu BASF 
na účet zemědělského podniku 

3   Pomocí programu lze podpořit  
Nadační fond dětské onkologie Krtek 

4   Dávkovací zařízení 
Dávkovací zařízení na Vizuru - mobilní nebo 
stacionární, určené k přimíchávání stabilizá-
torů (Vizura®) do statkových a organických 
hnojiv. Dále NOVĚ zařízení Tessior® - určené 
pro aplikaci přípravku Tessior®, který je určen 
proti nemocem kmínku révy vinné.

5   Poukázky 
Poukaz SODEXO. Jedná se o oblíbenou 
poukázku, kterou můžete uplatnit pro nákup 
libovolného dárku nebo služby v široké part-
nerské síti v České republice.  Poukázku 
na pohonné hmoty CSS, která opravňuje 
k odběru pohonných hmot. Voucher Leading 
Farmers s možností získat užitečné produkty 
především do zemědělství. Dále poukázka 
pro xarvioTM Field Manager. 

6   Osevní směs pro podporu biodiverzity 

7   Podpora mládežnického fotbalu
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Speciální nabídka - 2021 

Vizura® a Limus® Clear
Akce Limus® Clear
Platí od 1. října 2021 do 31. prosince 2021

Za nákup 50 litrů 
přípravku Limus® Clear

Získáte 5 litrů 
přípravku Limus® Clear 
zdarma

Akce Vizura®

Platí od 1. září 2021 do 31. prosince 2021

Za nákup 100 litrů 
přípravku Vizura®

Získáte 10 litrů 
přípravku Vizura® 
zdarma

Akce Vizura® a Limus®

Platí do odvolání

Za nákup dohodnutého 
minimálního množství 
přípravku Vizura® a Limus®

v průběhu 3 let

Získáte dávkovač 
přípravku Vizura® 
na 3 roky zdarma

Využijte akční nabídky se slevou10 %



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

Caryx®

  Excelentní morforegulační a fungicidní účinnost
  Formulace speciálně vyvinutá pro řepku
  Účinkuje již od 5 °C
  Podpora tvorby kořenového systému

www.agro.basf.cz

ENERGIE pro           přezimování   vývoj        výnos

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

Vaztak® Active
Poslední možnost nákupu účinné 
látky alfa-cypermethrin 

  Nákup do 31. 1. 2022; použití do 7. 12. 2022
  Podzimní registrace v řepce 0,3 l/ha

a v obilninách 0,2 l/ha
  Vysoký obsah účinné látky Vaztak active

0,3 l/ha – 15 g/ha
  Ojedinělá registrace na škůdce v lese

- kůrovec, klikoroh, dřevokaz

www.agro.basf.cz


