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Rok 2021
- rok REVYSOLU 
Až budete číst můj příspěvek, věřím, že většinu prací v rostlinné výrobě 
budete mít hotovou a budete si užívat klid a radost z dobře vykonané práce. 
Rok 2021 byl opět velmi turbulentní a přinesl mnoho nových situací, které jsme 
předtím nikdo nezažil. První třetinu roku velmi silně ovlivnil vývoj covidu, kdy 
se epidemie plně rozvinula. Bohužel v mnoha případech byly dopady fatální 
a někteří z nás se s důsledky nebyli schopni dosud vyrovnat.

V BASF jsme se rozhodli, 
že rok 2021 bude rokem 
REVYSOLU a pokusíme 
se závést několik nových 
produktů, které nahradí 
fungicidy obsahující 
epoxiconazol. 

Připravili jsme pro 
vás inovativní řešení 
s novou účinnou látkou 
mefentrifl ukonazol 
- REVYSOL®.

 Tango® Flex
 Revystar® 15 l + Flexity® 5 l

  Revycare®

universální listový fungicid do obilnin

 Cavando® New 
 Revystar® 5 l + Alterno® 10 l

 Relenya® (40 l) + Kinto® Plus (60 l)
 mořidlo

Zároveň jsme se rozhodli doplnit naše 
portfolio o další novinky: 

 Osiris® Pack
 Curbatur® 10 l + Alterno® 10 l
 - klasový fungicid v obilninách

 Butisan® Aqua
 Butisan® Star 15 l + Stomp® Aqua 5 l
 PRE herbicid v řepce

 Voodo®

 univerzální insekticid

 Kelvin® Duo
 postemergentní herbicid do kukuřice

 Copac®

 mědňatý fungicid

 Samiron®

 fungicid do brambor 

 Tessior®

fungicid do révy proti chřadnutí a odumírání 
(ESCA), který znamená novou technologii 
proti chorobě decimující naše vinice

Jinými slovy řečeno - 11 nových přípravků, 
které jsme se rozhodli uvést na trh v době, 
kdy vás fyzicky nemůžeme navštívit. 
I ve standardním roce by to byl obrovský 
výkon a během mých 17 let u BASF jsme 
nikdy nepřinášeli tolik produktů najednou. 

Neobvyklá doba znamená najít inovativní 
řešení. V danou chvíli nám pomohl digitální 
on-line prostor, který znamenal připravit pro 
vás on-line konference, webináře, natočit 
informační videa, zvýšit intenzitu e-mailové 
korespondence a využít nových kanálů ko-
munikace, jako je např. WhatsApp. Z vašich 
reakcí víme, že jste byli ochotni akceptovat 
novou formu komunikace. On-line komuni-
kace se stává plnohodnotným způsobem, 
jak s vámi komunikovat.

Na druhou stranu jsme ukončili prodej 
komplexního jarního herbicidu v obilninách 
Ataman® a byla ukončena registrace fungi-
cidu Acrobat® (ukončení registrace účinné 
látky mancozeb) s velmi širokou registrací 
proti pravým plísním v mnoha plodinách. 

V letošním roce bylo rozhodnuto i o ukon-
čení účinné látky alfa-cypermethrin, což 
znamená ztrátu další insekticidní látky 
s ojedinělou registrací v potlačování škůdců 
v našich lesích. Do 31. 1. 2022 máte ještě  
šanci koupit si insekticid Vaztak® Active 
nebo Alfametrin®.

Naštěstí covidová situace během května po-
minula a mohli jsme se vrátit ke standardní 
spolupráci včetně konání polních dní. 

Ing. Aleš Raus, Ph.D., BASF

Aktuálně
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Pracujeme v zemědělství, které vždy bude 
závislé na počasí. Zima byla velmi studená 
a přízemní mrazíky nás provázely až do půl-
ky května. Ani průběh žní nebyl optimální 
a v srpnu přišlo až 25 deštivých dní. Teplý 
průběh podzimu umožnil včas zasít ozimé 
obilniny.

Z hlediska výnosů bude letošní rok hod-
nocen pozitivně a jedinou výjimkou bude 
řepka.

V podzimním období nastává nový fenomén 
- výrazný růst cen komodit a výrazný růst 
cen vstupů - hlavně hnojiv. Cena energií 
prohlubuje nedostatek dodávek mnoha pro-
duktů a výroba dusíkatých hnojiv se úplně 
zastavuje. Opět situace, kterou si asi nikdo 
z nás nepamatuje. Tak uvidíme, jak se vše 
vyvine.

V životě se snažím vždy najít řešení a po-
kud možno objektivně zhodnotit momentál-
ní situaci. Řešením pro naše zemědělství 
z pohledu BASF jsou následující tři přístupy:

První cestou, kterou v BASF stále uplatňu-
jeme, jsou investice vysokých fi nančních 
částek do vývoje nových technologií nebo 
účinných látek. V příštím roce zaregistruje-
me REVYSOL® do dalších plodin a zároveň 
zavedeme na trh biologický přípravek pro 
pěstitele révy proti houbovým chorobám.

Druhou cestou je najít řešení ve spolupráci 
s ostatními dodavateli přípravků na ochranu 
rostlin a vzájemně si doplnit portfólia pro-
duktů v jednotlivých plodinách. Najít nové 
kombinace produktů, které se doplňují.

Poslední možností je snaha dodat produkty 
s končící registrací v co nejpozdějším mož-
ném termínu. Mnohdy tím však riskujeme, že 
se neprodají a budeme je muset likvidovat 
ve spalovně. 

Děkuji vám za skvělou spolupráci v nároč-
ném roce 2021. Přeji vám a vašim rodinám 
příjemné prožití vánočních svátků a v roce 
2022 dostatek zdraví, síly a radosti ze života. 

Zemědělství je a bude nejdůležitější prá-
ce na světě a my, kdo v něm pracujeme, 
si to plně uvědomujeme. Jeden zemědě-
lec v České republice živí více než 100 
lidí, tak snad si to společnost už konečně 
uvědomí a alespoň to ocení nekritikou.

Věříme, že si jak jednotlivci,
tak celá společnost v poslední 
době více uvědomují 
nenahraditelnou roli zemědělství 
a jeho přesah nad rámec mnoha 
jiných profesí. 
Rozhodli jsme se tuto skutečnost 
podpořit další vlnou kampaně 
„Zemědělství, nejcennější práce 
na zemi“, určenou tentokrát 
právě širší veřejnosti. 
Jejím cílem je představit 
zemědělství takové, jaké je. 

Tedy jedinečné a nenahraditelné. 

Zemědělství je tou 
nejcennější prací na zemi... 
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Zkušenosti s novými 
přípravky na bázi 
Revysolu v letošní sezóně
V letošním roce uvedla společnost BASF na trh tři zbrusu nové přípravky 
na bázi nové účinné látky Revysol® (mefentrifl ukonazol) ze skupiny triazolů. 
V prvé řadě se jednalo o dva fungicidní přípravky zaregistrované do obilnin 
- Revycare® a Tango® Flex. Dále se pak podařilo během jarní sezóny 
zaregistrovat i nové mořidlo Relenya®, které představuje nový standard moření 
ozimých pšenic zejména v oblastech s vyšším rizikem výskytu sněti zakrslé. 

Ing. Radek Nevařil, BASF

Přípravek Revycare® představuje současný 
top segment fungicidních přípravků na trhu 
v ČR. Jenom pro krátké připomenutí - jed-
ná se o kombinaci účinných látek Revysol® 
a pyraclostrobin. Tato špičková kombinace 
zajišťuje širokospektrální kontrolu houbových 
chorob v obilninách a zároveň se vyznačuje 
silným AgCelence® (tzv. green) efektem. 
Speciální moderní formulace a vlastnosti 
účinných látek umožňují aplikaci přípravku 
i v menším množství aplikované vody (regis-
trace 100–300 l vody), účinnost i při nižších 
teplotách a méně příznivém průběhu počasí. 
Díky jedinečným vlastnostem Revysolu mají 
přípravky na bázi této účinné látky razant-
nější kurativní účinek než běžně používané 
azoly a dlouhodobé působení v pletivech 
ošetřených rostlin.

V letošním roce si mnozí zemědělci měli 
možnost vyzkoušet Revycare® i ve svých po-
rostech. Nejčastěji se tento fungicid apliko-
val v období praporcového listu, kdy dochází 
k využití jeho plného potenciálu. Velká část 
pěstitelů vsadila na Revycare® v intenzivně 
vedených porostech ozimých pšenic a ječ-
menů. Revycare® si také našel svůj prostor 
v jarních ječmenech namořených příprav-
kem Systiva® a právě tento fungicidní sled 
znamenal velmi pozitivní nárust výnosů při 
zachování antirezistentní strategie. Pro infor-
maci, jak si naše fungicidy v letošním roce 

vedly, uvádím v rámci tohoto článku i jedny 
z prvních výsledků z letošních pokusů. 

Druhou novinku v rámci tzv. revysolových 
fungicidů představuje fungicidní balíček 
Tango® Flex (Revysol®, metrafenone). Již 
z názvu je patrné, že toto řešení v našem 
portfóliu mělo za úkol nahradit - a věřím, 
že i plně nahradilo - ukončený a léty pro-
věřený standard Tango® Super. Z hledis-
ka obdobného záběru na široké spektrum 
houbových chorob, podobně jako Tango® 
Super, bych rád vyzdvihl daleko razantnější 
účinek na padlí, braničnatky, rez pšeničnou 
a ramulárii. Díky účinné látce metrafenone 
se kromě zmíněného účinku na padlí trav-
ní (a to i kurativního) dá při časné aplikaci 
spoléhat i na kontrolu chorob pat stébel. 

Tango® Flex představuje segment cenově 
velmi dostupných fungicidů. Ideálním termí-
nem pro použití se díky kombinaci účinných 
látek jeví zhruba období počátku sloupková-
ní, kdy se využije kompletní potenciál tohoto 
řešení. Tato kombinace se však dá velmi 
dobře aplikovat i jako kvalitní ošetření pra-
porcového listu, což dosvědčují i výsledky 
letošních pokusů.

Třetím přípravkem, který BASF implemento-
vala na trh v ČR v letošním roce, je mořidlo 
Relenya® (Revysol). Relenya® byla v letoš-

ním roce prodávána ve společném balíč-
ku s mořidlem Kinto® Plus. Toto komplexní 
ošetření kontroluje celou řadu houbových 
chorob přenášených půdou i osivem. Kromě 
standardních houbových chorob bych zde 
rád vyzdvihl velmi solidní účinek na kořeno-
morku, ale hlavně na sněť zakrslou, kterou 
v našich končinách doposud kontrolovala 
pouze jedna účinná látka. Díky tomuto do-
poručení máte pro příští léta možnost pro-
střídání účinných látek i v rámci boje s touto 
chorobou. 

Relenya® v balíčku s Kintem Plus si v letoš-
ním podzimním období našla širokou škálu 
zákazníků v celém našem regionu obdob-
ně jako v jarní sezóně přípravky Revycare® 
a Tango® Flex, které se díky velkému zájmu 
vás, zemědělců, ve svém premiérovém roce 
na českém trhu vyprodaly. 

To bylo tedy krátké pojednání o tří novinkách 
na bázi nejnovější účinné látky Revysol® 
z dílny BASF. Doufáme, že jste byli s tě-
mito přípravky v letošním roce spokojeni, 
a věříme, že na řadu dalších let vám výše 
zmíněné, ale i nově chystané přípravky bu-
dou i nadále dobře sloužit k dosahování 
uspokojivých výnosů v požadované kvalitě.
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Společné pokusy BASF a Limagrain - ozimá pšenice, Hněvčeves 2021 (průměr 17 odrůd)

Společné pokusy BASF + Limagrain - jarní ječmen, Krásné Údolí 2021 (průměr 8 odrůd)

9,68

10,36

10,73

10,96

10,93

9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11

Kontrola

Revycare® 1,2 l/ha

Priaxor® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha; Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha

Tango® Flex  0,75 + 0,25 l/ha; Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha

Revycare® 1,2 l/ha; Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha

Výnos t/ha

6,22

6,8

7,26

7,29

5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5

Kontrola (Kinto® Duo 2 l/t)

Kinto® Duo 2 l/t + Systiva® 0,75 l/t

Kinto® Duo 2 l/t + Systiva® 0,75 l/t; Tango® Flex 0,75 + 0,25 l/ha

Kinto® Duo 2 l/t + Systiva® 0,75 l/t; Revycare® 1,2 l/ha

 přípravek s ú.l. Revysol

 přípravek s ú.l. Revysol
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Kelvin® Duo 
- záchranná brzda 
v ochraně kukuřice
Pokud to vláhové podmínky dovolí, dáváte v herbicidní ochraně kukuřice přednost 
ošetření preemergentnímu; je to spolehlivé a s účinkem jste většinou spokojeni. 
Počasí je velmi nespolehlivý partner a je proto dobré být připraven i na variantu 
postemergentní, kterou preferujete, pokud jsou sušší podmínky. Velmi často ani 
nerozhoduje počasí, ale musíte volit přípravky, které mají minimum omezení, 
v kukuřici hlavně vyhledáváte přípravky, které mohou na svažité pozemky.

Ing. Ivana Poňuchálková, BASF, foto autor

V letošním roce jsme postemergentní varian-
tu rozšířili o Kelvin® Duo s účinnými látkami 
rimsulfuron a nicosulfuron. Je to specialista 
na trávovité plevele včetně pýru plazivého. 

Po zkušenostech z letošního roku jste oce-
nili na Kelvinu Duo jeho fl exibilitu použití; 
jednak možnost aplikace do 6. listu a hlavně 
to, že je povolen na svažité pozemky. Kel-
vin® Duo v dávce 50–70 g/ha nám odstraní 
vytrvalé trávovité a dvouděložné plevele, 
jako jsou heřmánky, zemědým, bažanka, 
konopice, brukvovité plevele, laskavce 
i durman. Na pýr je potřeba dávku zvýšit 
na 90 g/ha.

Kelvin® Duo je vhodný i do kombinací s pre-
emergenty. Nejlepší variantou je kombinace 
s naším přípravkem Akris® v dávce 2 l/ha Akris® 
a 50 g/ha Kelvin® Duo. Touto kombinací vyřešíte 
přerůstající vytrvalé trávovité plevele. Nejlepší 
je použít ji ve 4. listu kukuřice, kdy plevele ještě 
nejsou moc přerostlé, možné je tuto kombinaci 
využít až do 6. listu. 

Pokud vás trápí přerostlé merlíky a opletky, je 
dobré ke Kelvinu Duo přidat Slalom™ v dávce 
0,3 l/ha. Pokud vás trápí jen ježatka, pak bude 
stačit dávka 50 g/ha Kelvinu Duo. Na větší trá-
vovité plevele je nutné dávku zvýšit na 70 g/ha. 

Kelvin® Duo našel uplatnění zvláště tam, kde 
nelze použít glyfosát. Je to jedna z mála mož-
ností, jak vyhubit pýr v kukuřici. Akris® v dávce 2 l/ha preemergentně, ve fázi 4. listu Kelvin® Duo 50 g/ha

8 Agrotip 11–12/2021
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Tento rok bylo sázení brambor opožděné kvůli chladnému a deštivému jaru. Podle 
statistických údajů dosáhla osázená plocha brambor v zemědělském sektoru v roce 
2021 23 tisíc ha. Minulý rok byly ceny a odbyt brambor ovlivněny koronavirem, 
což je jeden z faktorů poklesu osázené plochy oproti minulému roku. Tento rok se 
museli pěstitelé brambor potýkat stejně jako předcházející rok s deštivým počasím, 
které ovlivňuje výskyt plísně bramborové. Tato choroba poškozuje listy i plody.

Ing. Markéta Říhová, Ing. Eva Nazárková, BASF, foto archiv BASF

Samiron® - řešení 
v ochraně brambor

V roce 2021 uvedla fi rma BASF na trh pří-
pravek Samiron® působící proti plísni 
bramborové. Přípravek obsahuje účinné 
látky cymoxanil a propamocarb. Účinná 
látka cymoxanil ze skupiny acetomidů 
účinkuje na více místech vývoje pato-
gena. Rychle proniká do rostliny a kom-
plexně se rozmísťuje. Díky cymoxanilu 
má přípravek preventivní a kurativní efekt. 
Propamocarb vykazuje systémové půso-
bení, v rostlinách je rozváděn akrope-
tálně. Účinná látka chrání celou rostlinu 
včetně nových listů. Díky propamocarbu 
je zajištěn antispolurační účinek příprav-
ku. Výhodou přípravku je nízká závislost 
na počasí a časová fl exibilita použití. 

O krátké rozhovory k fungicidu Samiron® 
jsem požádala dva zkušené agronomy, 
kteří ho letos použili do svých porostů 
brambor. 

Na Strakonicku je to podnik Pošumaví 
a.s., kde je agronomem pan Antonín 
Kozák. Podnik hospodaří na 1360 ha 
zemědělské půdy, z toho orné půdy je 
990 ha. Brambory pěstují na 105 ha. Pro-
dukují průmyslové i konzumní brambory 
na odkameněné půdě z důvodu rychlejší 
sklizně. Celkem mají 7 odrůd brambor.

Pane Kozáku, jaký byl letošní rok 
pro brambory?
Letos bylo velice náročné udržet porost 
zdravý, neboť tlak plísně bramborové byl 
silný. Ve spolupráci se Zkušební stanicí 
Kluky získáváme aktuální informace co se 
týče signalizace, monitoringu a doporučení. 
Stanice vydala první signalizaci na plíseň 
bramborovou už 29. 6. a od tohoto data jsme 
začali brambory fungicidně ošetřovat.

Kdy jste použil Samiron®?
Samiron® jsme aplikovali ve druhé polovi-
ně fungicidního sledu pro jeho systémový 
účinek. S tímto přípravkem jsem byl spoko-
jený a svojí účinností nezklamal. K 10. 10. 
máme sklizeno 60 % ploch s výnosem 41 
t/ha a s obsahem škrobu 18,5 %, což je 
na místní podmínky krásný výsledek. 

Další rozhovor jsem pořídila na Klatovsku 
v podniku Vesa Velhartice s technikem 
ve šlechtění brambor panem Ing. Vladisla-
vem Kličkou. Hospodaří na 320 ha orné půdy, 
na 80 ha pěstují brambory, mají i živočiš-
nou výrobu zaměřenou na produkci mléka. 
Podnik se zabývá šlechtěním nových odrůd 
a udržovacím šlechtěním stávajících odrůd. 
Nabízejí 25 odrůd, kde jsou zastoupeny prů-
myslové i konzumní brambory. Sortiment je 
od velmi raných až po polopozdní odrůdy.

Firma své konzumní brambory prodává zají-
mavou formou: před vjezdem do areálu mají 
vybudovaný bramboromat, kde si zákazník 
může zakoupit min. 2 kg brambor.

Pane inženýre, proč jste použil 
Samiron®?
Samiron® má kromě kontaktního účinku 
i systémový účinek, a proto jsem ho zvolil 
do fungicidního sledu. Přípravek jsme apli-
kovali v první polovině ošetření. S účinnos-
tí přípravku jsem byl spokojený, Samiron® 
splnil moje očekávání. V letošním roce byl 
extrémní tlak plísně bramborové oproti před-
chozím letům. Díky signalizaci, kterou prová-
dí Ústav bramborářský metodou Index, jsme 
dokázali udržet brambory relativně zdravé. 
Výnosy v letošní roce jsou průměrné.

Děkuji za rozhovory a ať se daří. 

V roce 2021 byl zaveden také přípravek 
Copac® WG. Tento mědnatý přípravek má 
širokou registraci. Copac® WG má regist-
raci proti plísni bramborové v brambo-
rách. Přípravek je možný použít ve vinné 
révě - plíseň révová, červená spála. Dále 
v ovoci a zelenině.

Firma BASF pracuje na dalším rozšíření pří-
pravků v segmentu brambor.
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Butisan® Aqua Pack
- zkušenosti 2021
Vývoj v osevních sledech a dlouhodobý pokles počtu účinných látek má 
svou odezvu nejen ve společenství lidí, ale také ve společenství plevelů. Mezi 
odbornou veřejností je delší dobu diskutované téma nárůstu určitých druhů 
plevelů, které kvůli absenci jednoduchého a levného ošetření nazýváme 
„problematické“. V porostech řepky ozimé se k těmto plevelům řadí zejména 
různé druhy kakostů, violky, vlčí máky, zemědým, ředkev ohnice, úhorníky 
a hulevníky. Z těch novějších mě ještě napadá rozšiřující se prlina rolní. 

Ing. Lubomír Zámorský, BASF, foto autor

Dlouhodobě nejpoužívanější je aplikace 
základních herbicidů v době před vzejitím 
řepky i plevelů. Zde jednoznačně kralova-
ly kombinace s účinnou látkou clomazone. 
U společnosti BASF tomu nebylo léta jinak, 
dlouho jsme vystačili s kombinací účinných 
látek metazachlor a clomazone. Vývoj nejen 
v laboratořích fi rmy, ale i na polích ve spektru 
plevelů do tohoto segmentu nejprve přisunul 
dimethenamid-P, ten výrazně pomohl na ka-
kostovité, a postupným vývojem přes „opuš-
tění“ výše zmiňovaného clomazonu jsme se 
dostali až k sezóně 2021. Nejednalo se však 
o nové účinné látky, ale spíše nové doporu-
čení. A tak se zrodil Butisan® Aqua Pack. 

Technicky jde o „starý“ známý Butisan® Star 
v dávce 2 l/ha (metazachlor 333 g/l + chin-
merak 83 g/l), tekutý suspenzní koncentrát 
určený k hubení jednoletých lipnicovitých 
a jednoletých dvouděložných plevelů v řepce 
a hořčici bílé. Tento přípravek doplňuje možná 
ještě známější herbicid – univerzál Stomp® 
Aqua v dávce 0,66 l/ha (pendimethalin 455 
g/l), suspenze kapsulí s velmi širokou regis-
trací do obilnin, kukuřice, luštěnin a mnoha 
dalších plodin. Pro nás však s důležitým mi-
noritním použitím do řepky ozimé. Na tomto 
místě připomínám nepoužívat starý přípravek 
Stomp® 400 SC (resp. Stomp® 330 SC), tato 
starší formulace suspenzního koncentrátu vy-
kazuje k řepce velmi silnou fytotoxicitu. 

Vraťme se k balíčku Butisan® Aqua Pack, 
který obsahuje 15 l Butisanu Star a 5 l 
Stompu Aqua. Doporučené použití balíčku 
je na 7,5 ha, na 1 ha tedy doporučujeme 
2 l/ha Butisanu Star a 0,66 l/ha Stompu Aqua. 
Touto kombinací je výrazně posílen účinek 
Butisanu Star zvláště na vlčí máky, merlík, 
úhorník a rozrazily.

Pokud víte, že se na pozemku vyskytuje prlina 
rolní, doporučuji si přikoupit Stomp® Aqua (je 
v prodeji i sólo), zvýšit dávku při preemer-
gentním postřiku na 1 l/ha a problém bude 
vyřešen. Je možná i varianta, kdy s přítom-
ností prliny nepočítáte, a přesto se objeví. 
Není třeba zoufat, počkejte, až se ochladí 
a řepka přestane růst (obvykle v listopadu), 
na vzešlou prlinu (klidně i 20 cm vysokou) 
aplikujte Stomp® Aqua, tentokráte již v dávce 
2 l/ha a plevel do jara odejde (viz obrázky).

Letošní zkušenosti potvrdily vysokou účin-
nost nového doporučení při preemergentním 
ošetření řepky ozimé balíčkem Butisan® Aqua 
Pack. Výrazně lepší kontrola penízků, merlíků, 
violek a máků. Na poli pracují tři složky pří-
pravku, každá složka z jiné chemické skupiny. 
Pevně věříme, že také ti, kteří na poli objevili 
prlinu rolní, budou na jaře velmi spokojeni 
a budou rádi, že i tentokrát dali přednost ře-
šení od BASF. 

Ať se vám moc daří nejen letos, ale i v letech dalších.

Podzim - řepka s prlinou 
(okres Blansko)

Jarní foto po podzimní aplikaci 
Stompu Aqua 2 l/ha
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InVIGOR® a řepka, 
už to každý ví...

Společnost BASF nabízí široký sortiment přípravků na ochranu 
rostlin a dodejme, že již několik let také produktové řady osiv. 
Pro zákazníky v České republice jsou známé pod označení 
InVigor® v případě řepky a nyní i InSun® pro slunečnici.

Ing. Roman Sýkora, BASF

Výměra řepky v posledních letech v České 
republice významně poklesla a rovněž vý-
nosy posledních několika let dosahují pouze 
průměrných hodnot. V kombinaci s vývo-
jem cen komodit a zároveň vstupů, může-
me očekávat diverzifi kaci na pěstitele, kteří 
řepku zcela opustí, až po takové podniky, 
kde vsadí na maximální efektivitu pěstování.

Právě s ohledem na ziskovost pěstování bu-
dujeme portfolio osiv InVigor®. Každoročně 
doplňujeme produktovou řadu o potenciální 
výkonné novinky nebo inovativní technolo-
gicky výhodné materiály.

Samozřejmě znáte osvědčený, v ČR regis-
trovaný, stabilní a pro suché podmínky se 
hodící InV1170, s vynikajícím hodnocením 
vůči verticiliu či fómové hnilobě. Určitě jste 
zaznamenali naše řešení na obtížně řešitel-
né plevele v řepce Clearfi eld®. V kombina-
ci s výkonnou odrůdou InV1266CL rovněž 
z naší provenience získáváte tímto systé-
mem dvojí výhodu. Tolerance k viru žlou-
tenky vodnice (TuYV) je dnes standardem 
pro každého pěstitele řepky a i my nabízíme 
několik odrůd jako třeba Darling, Armani 
či nově například Dazzler.

A na co se můžete těšit 
do dalšího roku? 
Výjimečnou záležitostí pro rok 2022 bude 
uvedení českého šampióna z hodnocení 
ÚKZÚZ z let 2019–2021. Vynikající hybrid 
typu MSL šlechtěný v Německu, plně adap-
tabilní a vhodný do našich podmínek se jme-
nuje TUBA. V každém orchestru TUBA tvrdí 
muziku, a právě tímto směrem vykročíme my 
z BASF při prezentaci nabídky osiv řepky. 
InVigor® od BASF tvrdí muziku v řepce ozimé. 

A aby toho nebylo málo, budeme dále roz-
víjet hybridní odrůdu s unikátní kombinací 
odolností vůči chorobám, které hrají čím 
dál významnější roli. Odolnost k Plasmo-
diophora brassicae neboli nádorovitosti 
kořenů a zároveň TuYV? Ano máme! Před 
pár lety nemyslitelnou kombinaci odolnosti 
vůči chorobám a výnosové výkonnosti nabízí 
odrůda CROSSFIT. V současné sezóně je 
již pěstována napříč ČR a v roce 2022 ji 
budeme dále rozvíjet. 

Stabilitu a odolnost v nadcházejícím roce 
2022 vám všem přeje Roman Sýkora, 
produktový manager osiv BASF.

ípravků na ochranu
uktové řady osiv. 
pod označení 

unečnici.

eské A na co se můžete těšit 
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Nejvhodnější je použít Tessior® do 5 dnů 
po řezu, ale v zásadě platí, že nejdříve, 
jak to zvládnete. Nejúčinněji chrání ihned 
po aplikaci. Tessior® nabízí cílenou aplikaci 
v souvislosti s minimalizací nákladů a dopa-
dů na životní prostředí. 

Použití přípravku se provádí bodově, pří-
pravek se aplikuje na řeznou ránu a po za-
schnutí se vytvoří dlouhodobě odolný fi lm, 
bránící sporám hub vniknout do pletiv. Bene-
fi tem Tessioru je, že může být aplikován v ty-
pických zimních podmínkách, už od -3 °C. 
Přípravek se neředí a po řádném protřepání 
je připraven k okamžité aplikaci. Přípravek 
poskytuje dvojitou ochranu díky kombinaci 
pyraklostrobinu a boscalidu. Kombinací lá-
tek dochází k významné redukci klíčení spor 
a pronikání patogena do struktury dřeva révy 
vinné. Výhodou použití je zajištění střed-
nědobé a dlouhodobé návratnosti inves-
tic: max. produkce a kvalita. Pěstitelé mají 
možnost využít inovativního řešení, kdy lze 
aplikovat přípravek pomocí Tessior® zařízení 
(distributorem zařízení je Oslavan a.s.). Tuto 
sezonu bude Tessior® k dispozici nově i v li-
trovém balení. Pro názorné použití se může-
te podívat na instruktážní video na našich 
stránkách www.agro.basf.cz. Nově bude 
k dispozici i lokální video. 

Kontaktní osoba BASF:
Ing. Drahomíra Musilová
Mobil: 737 240 534

Tessior® - novinka 
minulého roku proti 
nemocem kmínku 
révového keře
Nemoci kmínku, které ohrožují české vinice, se stále 
rozšiřují. Vzhledem k této informaci zavedla fi rma 
BASF minulý rok na trh úspěšně přípravek Tessior®, 
který působí proti chřadnutí a odumírání révy 
a eutypovému odumírání révy.

Ing. Eva Nazárková, BASF
Nemoci kmínku vinné révy způsobují 
škody českým pěstitelům

Neošetřeno

Ošetřeno po zaschnutí. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu 
je připraven k okamžitému použití. Na řezu se vytvoří ochranný povlak. 
Díky účinným látkám se vytváří dvojitá ochrana - chemická a fyzická bariéra. 

Ošetřeno
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Tessior®

Spolehlivá ochrana 
proti chřadnutí a odumírání 
révy (ESCA) a eutypovému 
odumírání révy
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Výhodou kapalných mineráních močovi-
nových hnojiv, jako je například DAM 390, 
je jejich přesná aplikace postřikovačem, 
možnost ředění při potřebě aplikace na list, 
eventuálně společný tank-mix s přípravky 
na ochranu rostlin a velmi snadné použití 
s inhibitory ureázy, jako je například Limus® 
Clear. Důvod k použití inhibitoru ureázy Li-
mus® Clear je ten, abychom maximálně 
využili dusík a eliminovali jeho ztráty. Efek-
tivnější využití dusíku nabývá na významu 
obzvláště v této době, kdy cena dusíkatých 
hnojiv strmě roste a dosahuje násobků ceny, 
která byla obvyklá. Přimíchání inhibitrů dusí-
ku tak ušetří zemědělcům značné fi nance. 

Kromě těchto výhod je zmiňován i vedlejší 
účinek kapalných hnojiv - cca do 10 % du-
síku může rostlina za sucha přijmout díky 
stékání hnojiva po listech směrem ke ko-
řenovému krčku a ke kořenům. Aplikace 
hnojiva DAM 390 s inhibitorem do půdy 
zpomalí přeměny dusíku do období, kdy 
rostliny zvyšují příjem živin. 

Jak to vlastně funguje? Samotná močovina 
není většinou přímo absorbovaná plodinou. 
Je třeba ji nejprve přeměnit na amonnou for-
mu dusíku, která již slouží jako zdroj dusíku. 
Tato přeměna močoviny na amonné kationty 
je katalyzována všudypřítomnými hydrolytic-
kými enzymy nazývanými „ureázy“. 

Rychlost přeměny a výsledné ztráty amoni-
aku závisí na řadě půdních (např. pH půdy) 
a klimatických podmínek (zejména teplo-
tě a srážkách). Ztráty uniklého amoniaku 
(NH3) se přitom mohou pohybovat od 2 až 
do 80 % aplikovaného močovinového dusí-
ku. Evropská agentura pro životní prostředí 
zjistila, že u kapalných dusíkatých hnojiv se 
v průměru 8–17 % celkového použitého du-
síku ztratí jako amoniak (NH3). Limus® Clear 
od společnosti BASF, je z tohoto pohledu 
jedním z nejúčinnějším přípravků ke snížení 
ztrát těkáním NH3. Je to dáno unikátním pa-
tentově chráněným složením. Limus® Clear 
je totiž jediným inhibitorem ureázy, který 
obsahuje dvě účinné látky NBPT a NPPT, 
a inhibuje tím pádem širší spektrum enzymů, 
které rozkládají močovinu. Vykazuje tak vyš-
ší efektivitu než inhibitory s jednou účinnou 
látkou, obvykle NBPT. 

Použitím inhibitoru ureázy Limus® Clear tak 
dokážete zvýšit příjem dusíku z použitých 
kapalných močovinových hnojiv (DAM 390) 
a navýšit výnos o 2 až 7 % v závislosti na 
hnojené plodině.  

Limus® Clear se aplikuje jako tank-mix s ka-
palnými hnojivy s obsahem močoviny a lze 
ho použít u všech plodin v jakémkoli nača-
sování aplikace. Dávkování je 0,1 l na 100 l 
hnojiva DAM 390. 

Příklad: DAM 390 (který obsahuje 14,1–15 % 
močovinového N): dávka = 0,1 l Limus® 
Clear /100 l hnojiva, tedy při aplikaci 200 
l/ha DAM 390 se přidává 0,2 l/ha Limus® 
Clear.

Do konce prosince roku 2021 pak můžete 
nakoupit Limus® Clear za výhodných pod-
mínek se slevou 10 %. Více informací se 
dozvíte na webových stránkách společnost 
BASF spol. s r.o.

Hlavní přínosy inhibitoru 
ureázy Limus® Clear:

1   Zabrání ztrátě amoniaku o 40–50 % 
z aplikovaného močovinového dusíku 
- dusík zůstává déle v půdě ve for-
mách dostupných pro rostliny

2   Navyšuje využití dodaného dusíku 
z hnojiv a tím i výnos plodin 

3   Jako jediný přípravek obsahuje dvě 
účinné látky (NBPT, NPPT) - blokuje 
širší okruh enzymů

Unikátní dvojsložkový inhibitor ureázy 
pro maximální využití močovinového 
dusíku z kapalných minerálních hnojiv 

Limus® Clear
- výrazná úspora peněz
Ing. Marek Světlík, BASF

Technické okénko  Inhibitory ureázy

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



Houbové patogeny obilnin, s výjimkou 
biotrofních rzí a padlí, přežívají 
na posklizňových zbytcích nebo v půdě 
ve formě mycelia, plodnic, sklerocií apod. Teplejší 
a vlhčí podzim je příznivý pro rozvoj patogenů, které 
napadají vzešlé ozimy. Podzim 2020 byl teplotně nad 
dlouhodobým normálem let 1981–2010 a srážkově 
patřil mezi vlhká období. 

Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, 
Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně

Houbové choroby 
pšenice v roce 2021

Během letošní zimy jsme se dočkali velmi 
nízkých teplot. Silné mrazy se vyskytovaly 
během února, kdy na zemi ležela sněhová 
pokrývka. Chladnější a vlhčí počasí pro-
vázelo celé jarní období a vegetace byla 
opožděná cca o 2 týdny oproti předchá-
zejícím ročníkům. Počasí v dubnu a květnu 
je zásadní pro rozvoj houbových chorob 
obilnin, pro namnožení inokula a šíření cho-
roby v porostu, přičemž hlavním faktorem je 
teplota a vlhkost.

Choroby pat stébel
Choroby pat stébel na pšenici se v České re-
publice vyskytují každoročně, ale v letošním 
roce bylo dle ÚKZÚZ zaznamenáno téměř tři-
krát více škodlivých výskytů než v roce 2020. 
Nejzávažnější z chorob pat stébel je stéblo-
lam, jehož původci jsou Oculimacula yallun-
dae a Oculimacula acuformis. Tvorba koni-
dií, které infi kují rostliny, nastává především 
za chladného a vlhkého počasí v průběhu 
podzimu, časného jara a mírné zimy. Primární 
symptomy chorob pat stébel lze pozorovat již 
v předjaří v podobě nespecifi ckých hnědých 
skvrn na bázi stébel obilnin. V tomto období 
jsou symptomy stéblolamu snadno zaměnitel-
né s jinými houbovými původci, je proto třeba 
provést mykologický rozbor a následně pak 
případné fungicidní ošetření (do fáze druhého 
kolénka). V letošním roce byla ve VÚRV v Pra-
ze-Ruzyni preventivní diagnostika chorob pat 
stébel obilnin díky dlouhé zimě prováděna 

až od poloviny dubna. V jarním období bylo 
hodnoceno celkem 68 vzorků ozimé pšenice 
ze sedmi krajů (Jihočeský, Karlovarský, Krá-
lovéhradecký, Pardubický, Plzeňský, Středo-
český a Vysočina), z nichž pouze 3 vzorky 
nevykazovaly známky poškození pat stébel. 
Celkem bylo v roce 2021 hodnoceno 75 
vzorků bází stébel pšenice, kde převažovali 
původci stéblolamu Oculimacula spp. (56 %) 
viz Graf 1. V některých oblastech ČR ležela 
poměrně dlouho sněhová pokrývka, proto byl 
ze vzorků hojně izolován také původce plísně 
sněžné Microdochium sp. (39 %). Zástupci 
rodu Fusarium se vyskytovali ve vzorcích pat 
stébel s nejnižší frekvencí (15 %). Choroby 
pat stébel se vlivem vlhkého a chladnějšího 
jarního období dále rozvíjely a v průběhu 
června došlo u některých porostů k výraz-
nému poléhání.

Listové skvrnitosti
Hlavními původci listových skvrnitostí 
na pšenici jsou tři vřeckovýtrusé houby 
Zymoseptoria tritici (dříve Septoria tritici, 
braničnatka pšeničná), Pyrenophora tritici-
-repentis (anamorfa Drechslera tritici-repen-
tis, DTR) a Phaeosphaeria nodorum (anam. 
Parastagonospora nodorum, dříve Septoria 
nodorum, braničnatka plevová). 

Listové skvrnitosti na pšenici se vyskytují 
každoročně již od brzkého jara, kdy jsou 
na listech ozimů patrné tmavé pyknidy pů-

vodce septoriové skvrnitosti pšenice. Mladé 
rostliny ozimé pšenice napadá také původce 
pyrenoforové skvrnitosti pšenice. Feosferi-
ová skvrnitost pšenice napadá nejen listy, 
ale také klasy, její výskyty jsou však ze tří 
sledovaných chorob nejnižší.

V roce 2021 byl vlivem chladnějšího jarního 
počasí nástup listových skvrnitostí pozvol-
ný a zůstávaly spíše na spodních listových 
patrech. Ve VÚRV bylo analyzováno celkem 
111 vzorků ozimé pšenice, z nichž 68 % vy-
kazovalo napadení braničnatkou pšeničnou, 

Stéblolam na odrůdě Fenomen
(foto J. Palicová)

Báze stébel ozimé pšenice 
napadené stéblolamem 
(foto J. Palicová)
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28 % napadení DTR a 10 % braničnatkou 
plevovou (Graf 2). V ročnících s vyššími 
srážkovými úhrny zpravidla převažuje bra-
ničnatka pšeničná a kapkami deště dochází 
k šíření spor uvolňujících se z pyknid na lis-
tech na okolní rostliny.

Rzi
Výskyt rzí na pšenici je každoročně otáz-
kou vhodných klimatických podmínek, šíření 
a změn v populacích rzí na pšenici a rov-
něž i výběru odolných či náchylných odrůd 
pro pěstování. U pšenice seté se vyskytují 
rez travní (Puccinia graminis f.sp. tritici), rez 
plevová (Puccinia striiformis) a rez pšeničná 
(Puccinia triticina). Vegetační sezóna 2021 
byla příznivá především pro rozvoj a šíření 

rzi pšeničné, přestože její nástup v jarním 
období přišel vlivem nízkých teplot později. 
Na přelomu června a července díky vhod-
ným teplotním a vlhkostním podmínkám byl 
pozorován vysoký infekční tlak rzi pšeničné, 
a to nejen na Moravě jako v předchozích 
letech, ale i v Čechách. Vzhledem k prů-
běhu počasí však nedocházelo k rychlému 
a předčasnému zasychání listů hostitelské 
rostliny. Už od roku 2015 se škodlivost rzi 
pšeničné v souvislosti s vyššími průměr-
nými teplotami zvyšuje a zároveň dochází 
v populaci rzi pšeničné v posledním období 
ke změnám virulence, což se projevilo ná-
hlým snížením odolnosti některých odrůd 
(např. Tobak, Athlon, Fabius).

Rez plevová se vyskytovala v letošním roce 
ohniskovitě, silnější výskyty patogenu byly 
zaznamenány zejména na některých odrů-
dách, např. LG Orlice, Gaudio, LG Mocca.

Přirozený výskyt rzi travní byl v letošním roce 
zaznamenán ojediněle, a to i přesto, že se 
u nás i v Evropě v posledních několika letech 
objevovala častěji a začaly se šířit nové rasy. 
Rez travní nadále představuje potenciální 
riziko silného napadení a vysokých výno-
sových ztrát.

Fuzariózy
Výskyt klasových fuzarióz včetně akumulace 
mykotoxinů je ovlivněn podmínkami roční-
ku a lokálními klimatickými podmínkami. 

Rez pšeničná (foto A. Hanzalová) Rez travní (foto A. Hanzalová) Braničnatka plevová na 
odrůdě Viki (foto J. Palicová)

Graf 1: Choroby pat stébel pšenice 2021 
(procentuální zastoupení ve vzorcích)

Graf 2: Listové skvrnitosti pšenice 2021
(procentuální zastoupení ve vzorcích)
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Ve střední Evropě jsou nejběžnějšími původ-
ci klasových fuzarióz Fusarium graminea-
rum, F. culmorum, F. poae a F. avenaceum. 
K napadení může dojít v širokém období 
od objevení se klasu až po plnou zralost, 
největší riziko však nastává v období kvetení. 
Zvýšené ohrožení pro výskyt fuzarióz klasu 
a následnou akumulaci mykotoxinů přináší 
vlhké jaro, a především srážky cca 14 dní 
před kvetením a 10 dní po odkvětu. Škod-
livost klasových fuzarióz spočívá v redukci 
výnosů, snížení jakosti a především v aku-
mulaci mykotoxinů v zrnu. Nejvíce sledova-
nými mykotoxiny jsou deoxynivalenol (DON) 
a zearalenon (ZEA). Nařízením komise (ES) 
č. 1881/2006 je stanoven pro nezpracované 
obiloviny kromě pšenice tvrdé, ovsa a ku-
kuřice limit pro deoxynivalenol 1,25 mg/kg 
a pro zearalenon 0,1 mg/kg.

V roce 2020 se zemědělci, zvláště v někte-
rých oblastech, setkali po delší době s různě 
silným napadením porostů patogeny z rodu 
Fusarium. Celková úroveň kontaminace pše-
nice ze sklizně 2020 fuzáriovými mykotoxiny 
DON a ZEA byla výrazně vyšší než v před-
cházejících pěti letech. V letošním roce lze 
vzhledem k deštivému průběhu počasí 
předpokládat, že v některých oblastech mo-
hou opět nastat problémy s vyšším obsahem 
mykotoxinů v zrnu. V průběhu vegetace byl 
výskyt napadení patogeny z rodu Fusarium 
v klasech zaznamenán v okresech Bene-
šov, Chrudim, Liberec, Jindřichův Hradec, 
Karviná, Mělník, Náchod, Nymburk, Opava, 
Praha-východ, Pardubice, Písek, Prostějov, 
Strakonice a Ústí nad Orlicí. V současné 

době ještě nejsou k dispozici ucelené infor-
mace o stupni kontaminace zrna mykotoxiny. 
Analýza vzorků z tzv. pozorovacích bodů 
prováděná ve spolupráci ÚKZÚZ a VÚRV, 
v.v.i. právě probíhá. U některých vzorků byl 
již zaznamenán nadlimitní obsah DON.

Sněti
Na pšenici se u nás vyskytují celkem tři dru-
hy snětí mazlavých: mazlavá sněť pšeničná 
(Tilletia caries, syn. Tilletia tritici), mazlavá 
sněť hladká (Tilletia laevis, syn. Tilletia fo-
etida) a sněť zakrslá (Tilletia controversa). 
V napadených klasech se místo obilek tvoří 
hálky sněti. K rozhodujícím faktorům pro 
výskyt snětí mazlavých patří přítomnost 
inokula. U sněti zakrslé pochází infekce 
z půdy, u mazlavé sněti pšeničné a mazla-
vé sněti hladké především z povrchu obilek. 
Důležitou roli pro výskyt hrají povětrnostní 
podmínky, zejména v době klíčení teliospor, 
a infekce vzcházejících nebo v případě sněti 
zakrslé mladých rostlin. Při 15 °C trvá klíčení 
Tilletia caries 4–5 dnů, při 5 °C 10–14 dnů. 
Tilletia controversa vyžaduje pro vyklíčení 
teliospor 3–6 týdnů a teploty v rozmezí -2 °C 
až 15 °C, optimum je 3–8 °C.

Ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni probíha-
jí dlouhodobě pokusy s umělou inokulací 
odrůd a linií pšenice sněťmi mazlavými. 
Za projev náchylné reakce je považováno 
napadení přesahující 10 % klasů. Jako ná-
chylná kontrola je používána odrůda Hei-
nes VII, která nenese žádné popsané geny 
rezistence k mazlavým snětím. Ze srovnání 
úrovně napadení této odrůdy mazlavou snětí 

pšeničnou a mazlavou snětí hladkou v po-
sledních 5 letech vyplývá, že v roce 2017 
bylo v našich pokusech v Ruzyni mimořádně 
nízké napadení (5 %), v roce 2018 spíše 
nižší (36 %) a v následujících letech nastaly 
podmínky vhodnější pro rozvoj sněti (2019: 
47 %, 2020: 53 %, 2021: 54 %).

Výskyt sněti zakrslé závisí více na podmín-
kách prostředí, proto u něj dochází v jednot-
livých letech k výraznějšímu kolísání. Ideální 
podmínky pro rozvoj napadení snětí zakrslou 
nastávají v oblastech s dlouhodobou sně-
hovou pokrývkou. Nejvyšší napadení jsme 
v našich pokusech na náchylné odrůdě Hei-
nes VII zaznamenali v roce 2017 (18 %). 
Roky 2018–2021 patřily v Ruzyni k rokům 
s nízkou infekcí, kdy náchylná odrůda do-
konce nepřesáhla ani 10% hranici napadení.

Závěr
V letošním roce byl nástup houbových cho-
rob pomalejší vlivem chladného jara. Většina 
původců přežívá v půdě v podobě mycelia 
a spor i více než 3 roky a saprofytická fáze 
životního cyklu je dobrou strategií pro přežití 
v nepříznivých podmínkách. V oblastech in-
tenzivního pěstování obilnin je proto vhodné 
zařazovat odrůdy rezistentní k houbovým 
chorobám. Kompletní informace o odrůdách 
obilnin jsou dostupné na stránkách ÚKZÚZ. 
Aktuální informace o výskytu houbových 
chorob na zemědělských plodinách jsou 
k dispozici na Rostlinolékařském portálu.

Příspěvek byl zpracován za podpory 
institucionálního příspěvku MZE RO0418.

Fusarium v klasu (foto Š. Bártová)Pyknidy braničnatky pšeničné 
(foto J. Palicová)

Tilletia caries - hálky
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Ochrana brambor 
v roce 2021
Ochrana brambor v roce 2021 se jako vždy odvíjela od průběhu povětrnostních 
podmínek, které v rozhodující míře ovlivňují vegetaci a výskyt a vývoj chorob 
a škůdců. Byl to rok s velmi chladným jarem a výrazně zpožděnou vegetací 
a teplým létem, s vysokými srážkami v červenci a v srpnu. V září a začátkem 
října však převládaly většinou příznivé podmínky pro sklizeň. Hlízy ale v mnoha 
případech nebyly dostatečně vyzrálé a výskyt plísně a měkkých hnilob byl poměrně 
častý. Z hlediska výskytu škodlivých činitelů byl ročník tedy velmi vhodný především 
pro plíseň bramboru v nati i na hlízách a bakteriózy, u škůdců byl pak zaznamenán 
lokálně silný výskyt mandelinky bramborové. 

Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., 
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., foto autoři

Zaplavení porostu brambor po přívalovém dešti

Zdravotní stav sadby brambor pro zalo-
žení porostů v roce 2021 byl poměrně 
příznivý, a to především z hlediska viro-
vých chorob. Ale ani výskyt skládkových 
chorob nebyl většinou vysoký, pokud při 
přípravě sadby nedošlo k velkému me-
chanickému poškození. Obavy z výskytu 
plísně bramboru v sadbě po loňském, 
rovněž plísňovém roce, se zcela nena-
plnily, neboť se většina infi kovaných hlíz 
rozložila již v půdě před sklizní. Komplika-
ce přinesla nutnost odklíčení sadby, pro-
tože nebyly vhodné podmínky pro sázení, 
které se opozdilo z důvodu nepříznivého 
počasí o dva až čtyři týdny. Poslední plo-
chy brambor byly dosazovány dokonce 
až v červnu. Tam, kde se podařilo založit 
porosty v obvyklých termínech, byl jejich 
vývoj většinou rychlejší a vyrovnanější, 
a to i přesto, že nízké teploty zpomalily 
vzcházení. To ale neplatilo pro všechny 
odrůdy. Zejména u odrůd náchylných 
k bakteriózám a vločkovitosti se chlad-
né jaro odrazilo vyšší mezerovitostí po-
rostů. Následný vývoj porostů brambor 
byl velmi rozdílný podle termínu výsadby 
a lokálních podmínek. Urychlení vývoje 
v první polovině června částečně zbrzdily 
vysoké teploty na přelomu druhé a třetí 
červnové dekády. Srážky v červnu sice 
nedosáhly normálu, ale porosty netrpěly 
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suchem, neboť půda byla dostatečně záso-
bena vodou z května. Následující období 
bylo srážkově velmi bohaté a až do konce 
vegetace pak nedošlo ve většině pěstitel-
ských oblastí k přísušku. Někde došlo k za-
plavení porostů a jejich poškození krupobi-
tím, především během července.

Omezenější výběr přípravků
Počátek náletu mšic do porostů brambor 
byl zpožděný a velmi pozvolný (graf 1). K vý-
raznějšímu nárůstu došlo až od počátku 
června, což se shodovalo se vzejitím většiny 

sadbových porostů. Dále nálet stagnoval 
a celkově patřil k podprůměrným ročníkům. 
Jinak tomu ale bylo u mšice broskvoňové 
(graf 2), tam zastoupení tohoto nejvýznam-
nějšího přenašeče virů bylo poměrně vy-
soké. Jak se to odrazí ve výskytu viróz, 
bude známé po ukončení testování sadby. 
Skutečností je vysoká rezistence přenašečů 
viróz k insekticidům, naproti tomu razantně 
se zužující sortiment účinných přípravků ne-
umožňující antirezistentní strategii a stále 
neregistrované minerální oleje, které jsou 
velmi účinné. Je zřejmé, že ochrana sad-

bových porostů bude v následujících letech 
stále obtížnější.

Mandelinka bramborová po opožděném 
výskytu a počáteční sporadické aktivitě se 
po oteplení v červnu objevila v některých 
lokalitách ve velkém počtu a u neošetřených 
porostů docházelo k holožírům, zatímco jin-
de byl výskyt relativně slabý. V bramborář-
ské oblasti byly první larvy pozorovány až 
v poslední červnové dekádě. Rozdíly byly 
pravděpodobně způsobeny podmínkami, 
které měli dospělci pro přezimování, a také 

V letošním roce byly opět vhodné podmín-
ky pro epidemické šíření plísně bramboru

Letní brouci mandelinky bramborovéVýskyt mandelinky bramborové 
byl lokálně silný

Trvale vlhká půda podpořila výskyt 
bakteriálního černání stonku

Vlhká půda a přívalové srážky podpořily 
infekci hlíz plísní bramboru

Chladné jaro a vlhká půda vytvořily vhodné podmínky i pro vločkovitost hlíz
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Graf 1: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse v lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2021

Graf 2: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse v lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 
2010–2021
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v nabídce potravy pro žír jarních brouků, 
protože některé porosty vzcházely velmi 
pozdě. Rovněž u mandelinky je počet in-
sekticidů s dostatečnou účinností velmi 
omezený a platí stejně jako u mšic, že je 
dodržování antirezistentní strategie obtížné. 
Navíc nyní prakticky chybí insekticidy, které 
by byly účinné proti mandelince a zároveň 
proti mšicím, což by u sadbových porostů 
šetřilo počet insekticidních aplikací.

Chladný a deštivý květen a pomalé vzchá-
zení podpořily rozvoj původce vločkovitosti 
a také pektinolytických bakterií, tedy původ-
ce černání stonku. Větší napadení bylo 
u porostů, kde byla sadba odklíčena nebo 
byla postižena šednutím dužniny. U sléva-
vých půd v některých lokalitách situaci ješ-
tě zhoršila i tvrdá krusta, která se vytvořila 
po vyschnutí na povrchu hrůbků a zejména 
u drobného třídění sadby bránila vzejití. Ná-
chylné odrůdy byly černáním stonků více 
postiženy a u pektinolytických bakterií v ná-
sledujících deštivých měsících ve většině 
pěstitelských oblastí bez přísušku tak nebyl 
přerušen jejich cyklus a byly kontaminovány 
dceřiné hlízy. To se později projevilo v přímé 
infekci hlíz nebo v sekundárním rozkladu hlíz 
infi kovaných plísní bramboru. Vlhká půda 
také podpořila infekci hlíz stříbři tostí slup-
ky, takže lze počítat s vysokým napadením 
touto chorobou a s jejím dalším rozvojem 
v průběhu skladování.

Plíseň úřadovala i letos
Plíseň bramboru měla pro infekci a její ší-
ření již v druhém roce v řadě velmi příznivé 
podmínky, i když počátek infekce porostů 
byl letos pozdější. V bramborářské oblasti 
byly první vizuální příznaky plísně pozoro-
vány převážně od přelomu první a druhé 
červencové dekády, epidemické šíření cho-
roby probíhalo od konce července a bylo 

velmi intenzivní. Časté a silné srážky a trvale 
vlhká půda také podpořily infekci hlíz. Po-
rosty nechráněné fungicidy končily vegetaci 
v důsledku plísně v první polovině srpna. 
Hlízy napadené plísní byly hojně rozklá-
dány v půdě ještě před sklizní za přispění 
bakterií. Tam, kde nebyla včas ukončena 
vegetace, je třeba počítat s výskytem cho-
roby i ve skladech. Ukončení vegetace jako 
součást ochrany hlíz proti infekci se stává 
závažným problémem, zejména pokud je 
potřeba rychlý a razantní zásah, protože 
mechanická likvidace natě ani stávající 
desikanty plně nenahradí rychlou účinnost 
diquatu. Ochrana proti plísni bramboru byla 
tedy velice náročná a vyžadovala mimo-
řádnou pozornost ve všech pěstitelských 
oblastech, větší počet ošetření a opakování 
postřiků po přívalových deštích. Uplynulá 
sezóna také velmi dobře prověřila účinnost 
stávajícího sortimentu fungicidů. Již druhým 
rokem potvrdil vysokou účinnost proti plísni 
oxathiapiprolin, naproti tomu čistě kontaktní 
přípravky na zvládnutí epidemického šíření 
choroby nestačily.

Výskyt alternariových skvrnitostí (terčovi-
tá a hnědá skvrnitost bramboru) oproti plís-
ni bramboru byl v uplynulé sezóně většinou 
zanedbatelný a nevyžadoval ve fungicidních 
programech zaměření na tuto chorobu.

Pokud se týká výskytu skládkových cho-
rob, lze předpokládat ve skladech problémy 
s plísní bramboru, ale i s měkkou bakteriální 
hnilobou a suchými hnilobami, protože u řady 
porostů nebyly hlízy při sklizni dostatečně 
vyzrálé vlivem zpoždění ve vegetaci a ome-
zených možností likvidace natě. Loupající se 
slupka velmi usnadňuje infekci původci výše 
uvedených chorob. Potíže lze očekávat také 
při tržní úpravě mytím hlíz, a to i z důvodu 
vysoké kontaminace hlíz bakteriemi.

Uplynulý ročník tedy opět důkladně prově-
řil bramboráře v boji s chorobami a škůdci 
ohrožujícími nejen množství produkce, ale 
především její kvalitu, na kterou je kladen 
velký důraz. Bohužel prostředky přímé 
ochrany v posledních letech podléhají silné 
restrikci, která je často neuvážená a kon-
traproduktivní. Integrovaná ochrana nejen 
u brambor se tak stává stále obtížnější 
a méně efektivní.

Detailní záběr na poškození natě 
krupobitím 4. 8. 2021

Problémem vlhkého roku je i vysoký výskyt stříbřitosti slupkyNevyzrálost hlíz bude v letošním roce nejzávažnějším 
problémem ve skladech
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Říjen 2020 - 418 % srážek
Vydatné deště na konci září přerušily skli-
zeň silážní kukuřice, cukrovky, setí pšeni-
ce a komplikovaly sklizeň jablek. Na rozdíl 
od ostatního ovoce se jablek urodilo velké 
množství, ale jejich kvalita byla problema-
tická. Velké množství plodů bylo drobných 
a nevybarvených, bylo silné napadení mo-
niliózou a masivně se vyskytovala sazovi-
tost. Velká část sklizených jablek se proto 
hodila jen na zpracování. Na začátku října 
bylo tak mokro, že se polní práce prakticky 
zastavily. V druhé dekádě října spadlo dal-
ších více než 100 mm srážek a situace se 
stala kritickou. Přišly povodně, na mnoha 
místech měli lidé vodu ve sklepech, byly 
zatopené zahrady, cesty a někde i domy. 
Na polích všude možně stály louže vody, 
půda byla rozbahněná, velké množství ne-
sklizené cukrovky a kukuřice stálo ve vodě. 
V říjnu spadlo 418 % dlouhodobého průměru 
srážek, to mluví samo za sebe. Začátkem 
listopadu přestalo konečně pršet, půda ale 
kvůli nízkým teplotám prakticky nevysycha-
la. Až teprve za týden po skončení dešťů 
bylo možné s velkými potížemi pokračovat 
ve sklizni kukuřice. Porosty byly už žluté, 
siláž z nich byla nekvalitní, ale i taková je 
lepší než žádná. Naprosto běžně se na po-
lích vyskytovaly nesklizené ostrůvky, kam 
nebylo možné vjet. Dlouho to vypadalo, že 
cukrovku vůbec nepůjde sklidit, nakonec 
se některé plochy sklízely až před Vánoce-
mi. Velmi špatná situace byla také se setím 

pšenice, to bylo možné s velkými potížemi 
nejdříve v druhé polovině listopadu. Běž-
ně bylo na polích vidět vynechaná neose-
tá příliš mokrá místa. Některé plochy byly 
sety na začátku prosince, ty vzcházely až 
o Vánocích, ale i tak extrémně slabé porosty 
většinou nevymrzly. 

Listopad a prosinec byly teplé a suché, 
což bylo dobře, protože vody už bylo víc 
než dost. Vánoce byly jako tradičně bez 
sněhu, teplý byl i začátek ledna. Koncem 
první dekády ledna napadlo po několika le-
tech menší množství sněhu a přišla slabší 
mrazová vlna. Začátkem února napadlo asi 
15 cm sněhu, po ní přišly poměrně silné 
mrazy, které ale díky sněhu rostliny nijak 
nepoškodily. Konečně po několika letech 
byla zima taková, jaká má být, dlouho ale 
nevydržela, už na konci února se výrazně 
oteplilo. V březnu a dubnu se střídaly tep-
lá a chladná období, často se vyskytovaly 
mrazíky. O úrodě ovoce rozhodovalo, do ja-
kého období se kvetení stromů strefí, často 
rozhodovaly dny. Některé odrůdy hrušek 
a švestek byly obsypané plody, na jiných 
odrůdách na tomtéž místě nebylo vůbec 
nic. Třešní a broskví bylo dost, ale višně 
a meruňky nebyly skoro žádné, přitom např. 
třešně a višně kvetou ve srovnatelnou dobu. 

Podle starých kronikářů je mokro horší než 
sucho. Jimi popisovaná apokalypsa, kdy lidé 
ze zoufalství jedli trávu, kůru a všelijaké ple-

Specifika ročníku 2020/21 
na severní Moravě
Stížnosti na počasí už odedávna patří k zemědělským tradicím, ale v letošním roce si 
na počasí mohli oprávněně stěžovat všichni, nejen zemědělci. Příroda se zřejmě rozhodla 
vyrovnat srážkový defi cit z předchozích suchých let a provedla to opravdu důkladně. 
Zatímco předchozí roky byly hodně suché, v roce 2020 se to změnilo. Poslední dekáda 
července byla téměř bez deště, ozimy se podařilo celkem úspěšně sklidit, pak deště 
v srpnu komplikovaly sklizeň jařin a setí řepky. Na konci srpna přišly vydatné deště, 
které předčasně ukončily setí řepky. Bylo tak mokro, že eventuální dosévání bylo možné 
až skoro v polovině září. Tak pozdě seté porosty jsou už většinou hodně slabé, loňský 
podzim to jen potvrdil. To ale byl teprve začátek, to hlavní mělo teprve přijít. 

Ing. Jiří Havel, CSc., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava, foto autor

Ing. Jiří Havel, CSc.

22 Agrotip 11–12/2021

Ohlédnutí za sezónou  Severní Morava



vele, tady naštěstí nebyla, ale i tak nás nad-
bytek vody pořádně potrápil. Leden a únor 
byly srážkově nadnormální, přemokřená 
půda z podzimu přes zimu moc nevyschla. 
V březnu oschl jen povrch půdy, ale hlubší 
vrstvy půdy byly stále vodou nasyceny. Větší 
díry v porostech z podzimu se zemědělci 
snažili osít, jak se dalo, vznikaly tím zvláštní 
kombinace plodin. V dubnu převládalo stu-
dené počasí, 19 dnů bylo deštivých, občas 
i sněžilo. Nepršelo sice nijak moc, v dubnu 
spadlo 82 % srážkového normálu, stačilo to 
ale na to, aby půda nevysychala. Na začát-
ku května se po silném dešti půda rychle 
zcela nasytila vodou a další vodu už nebyla 
schopna pojmout. 13. května přešla přes 
sever Moravy série bouřek s lijáky, která způ-
sobila velké množství bleskových povodní. 
Jestli někdo bydlel na rovině nebo svahu, 
bylo nepodstatné, voda s bahnem z polí 
se valila všude možně a postihla všechny 
bez rozdílu. Plošně bylo zasaženo Opavsko 
a Ostravsko. Sklepy, zahrady, dvorky, cesty, 
vše bylo pokryto vrstvou mazlavého bahna. 
Zvlášť velkou smůlu měli nešťastníci v Šilhe-
řovicích u Ostravy, ty během jednoho týdne 
vytopila povodeň dvakrát. Sotva uklidili jedno 
bahno, přivalila se další vlna a mohli začít 
nanovo. Rozsáhlá byla poškození na polích – 
spláchnutá ornice, erozní rýhy, sesuvy půdy, 
louže vody stojící v porostech. Někde byly 
na polních cestách vysoké vrstvy bahna, 
které bylo nutno prohrnout a po proschnutí 
vrátit na pole. Zamokřením půdy byly silně 
postiženy především jařiny. V ječmenech 
byla velká místa žloutnoucích rostlin, v ku-
kuřicích a cukrovkách místa s živořícími 
retardovanými rostlinami. Ještě v polovině 
července bylo poškození viditelné. Asi nej-
hůře dopadl mák na rovinatých polích, kde 
ve slité půdě s krustou na povrchu rostliny 
vysloveně živořily, ty se už nespravily. Jedi-
né alespoň trochu pozitivní je, že nadbytek 
vody zlikvidoval myši a krtky. I přes nadbytek 
vody nebyly vhodné podmínky pro houbové 
choroby, napadení řepky bylo velmi nízké.

Specifi cká situace vznikla na zahradách, 
přes které se převalila povodeň. Bohužel 
se to ani trochu nepodobalo blahodárným 
záplavám v údolí Nilu, které tvořily základ 
rozvoje starého Egypta. Silná vrstva žlutiny 
pokryla povrch půdy, řádky vysazených 
brambor byly skoro zarovnané bahnem. 
Do konce května skoro každý den pršelo, 
dokud bahno bylo mokré, nešlo s ním nic 
udělat. V červnu půda velmi rychle ztvrdla, 
na povrchu se vytvořila silná těžko zpraco-
vatelná krusta, která výsevy mrkve, petržele 
a fazolí zcela zadusila. Voda z polí s sebou 
přinesla velké množství semen plevelů, 
běžně se vyskytující plevele (merlík, laska-

V březnu a dubnu byly časté mrazíky, zlatý déšť 6. dubna 2021

Mák poškozený nadbytkem srážek
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vec, kokoška) se letos skoro nevyskytovaly. 
Na okrajích zaplavené plochy vzešel jedno-
litý koberec šruchy zelné. Každou rostlinu 
bylo nutno vyrýpnout, vytrhnout z toho beto-
nu nešla. Blíže ke středu zaplavené plochy 
vyrostla samá ježatka, v bramborách byly 
souvislé pásy vzešlých ježatek v meziřád-
cích. Po vytrhání ježatek tam masívně vzešly 
plevelné trávy. Vzniklý koberec byl tak hustý, 
že rostliny vůbec neodnožovaly, už při výšce 
20 cm zcela polehly, a přitom vše zadusi-
ly. Ve slehlé půdě bez vzduchu brambory 
rostly velmi pomalu a dlouho to vypadalo, 
že z nich nic nebude. Nakonec se celkem 
spravily, ale část hlíz je zdeformovaných, 
s výrůstky, sekundárními hlízkami, nebo jsou 
hlízy všelijak srostlé dohromady.

Obměna ve spektru škůdců
Klimatické změny, hlavně teplé zimy posled-
ních let, podporují přemnožení škůdců, se 
kterými dříve žádné větší problémy nebyly 
(stonkoví krytonosci, dřepčík olejkový, zá-
předníček, drátovci, vrtalky) a některé běžné 
škůdce (blýskáček) naopak potlačují. Nadě-
je, že letošní alespoň trochu normální zima 
omezí přemnožené škůdce, se bohužel moc 
nenaplnila. Letová aktivita krytonosců čtyř-
zubých v roce 2021 překonávala rekordy. 
Po oteplení na konci února přišel už na za-
čátku března první vrchol letové aktivity. 
Další vrchol letové aktivity přišel až za měsíc 
na začátku dubna a letová aktivita trvala 
až do poloviny května. V součtu byl práh 
škodlivosti překročen 29×, ani opakované 
ošetření insekticidy situaci nedokázalo vy-
řešit. Vzhledem k extrémně roztažené letové 
aktivitě a omezené účinnosti insekticidů, 
které po zákazech zbyly, by pro dosažení 
uspokojivého účinku bylo potřeba ošetřovat 
řepku každý týden. To samozřejmě nepři-
chází v úvahu, není pro to dostatek insektici-
dů z různých funkčních skupin pro dodržení 
zásad antirezistentní strategie a pěstování 
řepky by to neúnosně prodražilo. 

Mrazivá zima se sněhem je příznivá pro 
blýskáčky, ale výskyt blýskáčků byl nejnižší 
za celou dobu sledování, na většině ploch 
se vyskytovali jen ojediněle. Už vloni byl 
výskyt blýskáčků velmi nízký a k tomu bylo 
i velké množství jejich parazitoidů – lum-
ků, lumčíků a chalcidek. Blýskáček má jen 
jednu generaci ročně a úroveň parazitace 
jeho larev bývá vysoká, dá se proto předpo-
kládat, že ani v příštím roce moc blýskáčků 
nebude, protože nemají šanci se dostatečně 
namnožit. Slimákům tvrdší zima nijak zvlášť 
nevadila, vyskytovali se ve velkém množ-
ství a sežrali, na co přišli. Převažoval plzák 
španělský, ale často se vyskytovali i domácí 
slimáčci a žíhaní velcí plzáci. Problémy se 

Vznikaly zajímavé ostrůvky dosévaných plodin - poškozená ozimá pšenice dosetá 
hořčicí

Obdělávání polí bylo místy velmi obtížné
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slimáky byly až do podzimu, vzcházející 
řepku místy výrazně poškozovali.

Mandelinka bramborová se v rámci okresu 
nejčastěji vyskytuje u drobných pěstite-
lů, na velkých plochách mimo obce bývá 
málokdy. I na Opavsku už je mandelinka 
rezistentní na acetamiprid, což insekticidní 
ošetření dost komplikuje. Napadení v červnu 
bylo spíše průměrné. V červenci nastala 
neobvykle silná migrace dospělců mandeli-
nek, na čtyřech 15 m dlouhých řádcích bylo 
od poloviny července do poloviny srpna 
pomalu každý den posbíráno několik set 
dospělců. Z porostu byly v tu dobu už ode-
bírány rané brambory na spotřebu, ošetře-
ní insekticidy proto nepřicházelo v úvahu. 
Drobní pěstitelé v okolí pravděpodobně kvůli 
rezistenci nezvládli ochranu, nať brambor 
měli proto už v červenci uschlou. Na zapla-
vených místech kvůli pomalému počáteční-
mu růstu a účinné ochraně měly brambory 
zelenou nať podstatně déle a na ni se pak 
slétali dospělci z celého okolí.

Opožděné žně
Vlivem chladna a mokra zjara začaly žně 
skoro o dva týdny později. Vzhledem k tomu, 
že část porostů byla nepřízní počasí poško-
zená, výnosy byly velmi nevyrovnané. Srpen 
byl mokrý (184 %), pršelo skoro každý den, 
to protahovalo sklizeň a ztěžovalo přípravu 
půdy pro řepku. Silný déšť na konci srpna slil 
povrch půdy, některé čerstvě zaseté řepky 
kvůli škraloupu špatně vzešly. Září bylo teplé 
a suché, pozdě seté řepky vlivem sucha 
hůře rostly. I přes nadbytek srážek přes léto 
v lesích nebyly skoro žádné houby, letošní 
houbařská sezóna byla na Opavsku velmi 
špatná. Kukuřice měla dobré podmínky, 
narostla velmi pěkná, i porosty poškozené 
při vzcházení se spravily. Počasí pro sklizeň 
bylo příznivé, silážní kukuřici se podařilo 
sklidit bez problémů. Bohužel počasí bylo 
příznivé i pro podzimní škůdce řepky. I těm-
to škůdcům současný ráz počasí vyhovuje, 
jejich množství rok od roku roste, a dokonce 
se objevují i nové dříve neznámé druhy. Asi 
největší problémy jsou s dřepčíkem olejko-
vým, místy kromě moření byla potřeba až 
4 ošetření insekticidem. Místy je značný vý-
skyt pilatek, zato osenic a zápředníčků bylo 
poměrně málo. Narůstá výskyt min v listech 
způsobených pravděpodobně larvami vrtal-
ky zahradní. Největší problém je v tom, že 
roste především výskyt těch škůdců, u kte-
rých je ochrana velmi obtížná, pokud vůbec 
nějaká možnost ochrany existuje. 

Příspěvek vznikl v rámci programu 
rozvoje organizace RO2018 a grantu 
QK21010332 fi nancovaných MZe ČR.

Jahody zasažené povodní po opakovaném vypletí

Zaplevelení bramboru ježatkou po povodni
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Současná situace ve výskytu 
rezistentních populací 
plevelů vůči herbicidům v ČR
Velkoplošné a opakované používání herbicidů má celou řadu rizik. Kromě rizik 
ekologických a jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí jsou jejich dlouhodobému 
působení vystavena i plevelová společenstva, která na používání herbicidů 
bezprostředně reagují. 

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně, 
Ing. Jakub Mikulka, Česká zemědělská univerzita, Praha-Suchdol, foto autoři

Pravidlem zpravidla bývá, že čím účinnější 
herbicid se zemědělcům dostane do rukou, 
tím více a delší dobu jej používají. Další 
reakcí plevelů může být vznik rezistence 
plevelů vůči herbicidním látkám. Stává se 
velmi často pravidlem, že zavedení vysoce 
účinných herbicidních látek a jejich neuvá-
žené opakované víceleté používání vytvoří 
obtížně řešitelné problémy do budoucna 
Uvedeným problémům lze předejít uváže-
ným používáním herbicidů, kdy nedochází 
k opakovaným aplikacím herbicidů se stej-
ným mechanizmem účinku. Používání kom-
binovaných herbicidů snižuje riziko vzniku 
rezistence.

Rezistence na vzestupu

První nálezy rezistentních plevelných rostlin 
vůči herbicidům byly odezvou na zavedení 
perzistentních herbicidů ze skupiny triazi-
nů. Tyto herbicidy byly používány opako-
vaně především v monokulturách kukuřice 
a jabloňových sadů. Tam došlo poprvé 
k popsání vzniku rezistence vůči triazinům. 

Rezistence byla prokázána již koncem 60. 
let v USA. 

Stále častěji stoupá význam rezistence vůči 
dalším skupinám herbicidů. Rezistence vůči 
glyphosatu byla již prokázána v Austrálii 
v roce 1997. To je jasným signálem pro uvá-
žené používání herbicidu glyphosatu. Vznik 
rezistence vůči tomuto široce používanému 
herbicidu a šíření rezistentních rostlin na ze-
mědělské i nezemědělské půdě je nežá-
doucí. Je však vysoce pravděpodobné, že 
rezistentní populace vůči tomuto herbicidu 
vzniknou i u nás. 

Dalším problémem je vznik rezistence vůči 
herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS. Jedná 
se například o sulfonylmočoviny.

Problémem je i vznik rezistence vůči inhibi-
torům ACCázy. 

Uvedená fakta potvrzují význam problému 
rezistence plevelů vůči herbicidům. Vzniku 
rezistence nelze zabránit, vzhledem k jejímu 

Bytel metlatý - rezistentní populace

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
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spontánnímu vzniku mutací. Proto se musí-
me zaměřit na opatření vedoucí k minimali-
zování možnosti vytvoření semen u rezistent-
ních jedinců a zabránit jejich dalšímu šíření.

V současné době se na území ČR 
postupně šíří rezistentní populace
následujících plevelných druhů:

Chundelka metlice
Apera spica venti 
Výskyt rezistentních biotypů vůči isopro-
turonu (inhibice fotosystému II) byl poprvé 
popsán v roce 1994 ve Švýcarsku a další 
výzkumy prokázaly, že se jednalo o tzv. 
křížovou rezistenci k více účinným látkám 
se stejným mechanismem účinku. První 
případy rezistence chundelky metlice vůči 
sulfonylmočovinám byly objeveny a popsány 
začátkem 21. století. V Polsku byla ve skle-
níkových pokusech prokázána rezistence 
chundelky metlice vůči chlorsulfuronu. 
V České republice byl exaktními metodami 
potvrzen výskyt rezistentních populací popr-
vé v roce 2005 v pšenici ozimé. Později byla 

potvrzena i vícenásobná rezistence k ALS 
a PS II inhibitorům. Byly zjištěny také me-
chanismy herbicidní rezistence – specifi cké 
mutace vedoucí ke změně vazebného místa 
inhibitorů ALS.

Nárůst zaplevelených ploch je způsoben 
častějším používáním minimalizačních 
technologií. Chundelka metlice patří mezi 
plevele, které se prosadí v nezapojených 
a prořídlých porostech. Pravidelným stří-
dáním plodin, včasným a kvalitním setím, 
hnojením plodin, kvalitní přípravou půdy 
a vláčením na jaře se dá jejímu šíření za-
mezit. K herbicidním přípravkům je poměrně 
citlivá, pro správný účinek je však důležitá 
aplikace v citlivé růstové fázi. 

Psárka polní
Alopecurus myosuroides 
První rezistentní populace byla objevena 
v roce 1979 v Izraeli mimo zemědělskou 
půdu k účinné látce methabenzthiazuron 
(PSII). První výskyt tohoto druhu na orné 
půdě byl popsán v roce 1982 ve Velké Bri-

tánii (ACC). Velkým problémem především 
v západní Evropě je vícenásobná rezistence, 
v Belgii byl zjištěn případ rezistence k pěti 
různým mechanizmům účinku. Na území 
České republiky byla rezistence u psárky 
polní poprvé detekována v roce 2008 vůči 
ALS inhibitorům.

Bytel metlatý
Kochia scoparia 
Biotypy rezistentních rostlin bytelu metlaté-
ho byly nalezeny na železnicích a silnicích. 
Je to první plevel a doposud jediný plevel, 
u kterého byla v České republice zjištěna 
vícenásobná rezistence. Rezistence byla 
prokázána konkrétně vůči atrazinu, chlor-
sulfuronu, imazapyru, metsulfuron-methylu, 
nicosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, 
sulfosulfuronu, thifensulfuron-methylu, tri-
benuron-methylu a trifl usulfuron-methylu. 
Z evropských států je bytel metlatý zjištěn 
jako rezistentní pouze u nás. Ostatní nálezy 
jsou soustředěny do Kanady a USA.

Bytel metlatý se hojně vyskytuje na nezastavěných plochách ve městech

Testování rezistence v klimaboxuBytel metlatý se šíří podél komunikací
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Skupiny podle typů 
rezistence

  Inhibitory fotosyntézy 
ve fotosystému II (PSII)

  Inhibitory acetolaktát-
syntázy (ALS)

  Inhibitory acetylkoenzymu 
karboxylázy (ACC)

 Bypiridily

 Ureázy a amidy

 Glyciny

 Nitrily

Metody diagnostiky rezistence

Vzhledem k tomu, že rezistentní a citlivé rost-
liny jsou od sebe pouhým okem prakticky 
nerozeznatelné, je nutné používat metody 
determinace sloužící k rozlišení rezistent-
ních a citlivých biotypů plevelných rostlin. 
Metody se podle postupů a hodnocení roz-
dílů mohou rozlišovat na metody biologické, 
fyziologické a genetické. Uvádíme v praxi 
nejpoužívanější metody diagnostiky

Metoda biologického testu
Metoda biologického testu je velice spo-
lehlivá a přesná. I přes řadu nových metod 
je stále používána na mnoha pracovištích. 
Principem metody je ošetření rostlin od-
stupňovanými dávkami herbicidů. Rostlinný 
materiál je získán vypěstováním ze semen. 
Rostliny jsou předpěstovány ve sklenících 
nebo klimatizovaných komorách (klimabo-
xech). Semena se vysévají do kontejnerů 
naplněných půdním substrátem. Po vytvo-
ření 2–4 pravých listů jsou rostliny ošetřeny 
herbicidními přípravky. Dávky herbicidů jsou 
přepočteny na plochu kontejnerů, ve kterých 
jsou rostliny pěstovány. Přípravky se obvykle 
aplikují v odstupňovaných dávkách.

Metoda agarových půd
Pro velmi rychlé stanovení rezistence u no-
vých biotypů s podezřením na rezistenci je 
vhodné použít metodu agarových kultur – 
tzv. RISQ test. Klíční rostliny jsou ve fázi 1-2 
listů přesazovány do Petriho misek na aga-
rové médium, ve kterém bude rozpuštěn her-
bicid v příslušné koncentraci. Petriho misky 
jsou následně umístěny do růstových komor 
s defi novaným světelným režimem, teplo-
tou a světelnou intenzitou a po 7-10 dnech 
po přesazení rostlin je hodnocena účinnost 
herbicidu. Sledován je rozvoj nových kořenů 
a listů a barevné změny na rostlinách. Pro 
kvantitativní hodnocení nárůstu biomasy 
během doby testování je stanovena listová 
a kořenová plocha rostlin pomocí analýzy 
obrazu v programu Photoshop®.

Molekulární metody
Tyto metody se používají v posledních deseti 
letech. Jsou to metody genotypové. Vzhle-
dem k tomu, že rezistence je geneticky 
založena, odhalí tyto metody mutaci, která 
určuje rezistenci. Detekce rezistence mo-
lekulárními metodami se provádí ze zelené 
rostlinné hmoty. Tu je buď možné odebírat 
přímo na stanovišti a poté provést samot-

Rezistentní populace chundelky metlice vůči chlorsulfuronu

Test agarových půdTestování rezistence vůči chlorsulfuronu u psárky polní, 
napravo kontrola
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nou detekci, nebo je možné rostliny uchovat 
zmražením a kdykoliv se k detekci vrátit. 
Po odběru vzorků nebo vyjmutí z mrazících 
boxů následuje izolace rostlinné genomické 
DNA. Gen odpovědný za rezistenci k dané 
skupině herbicidů je následně amplifi kován 
(namnožen) metodou PCR – polymerázové 
řetězové reakce. Samotná identifi kace místa 
mutace je určena buď štěpením genomu 
či genu pomocí restrikčních enzymů (re-
strikční analýzou), nebo analýzou sekvence 
genomu.

Metoda fl uorescenční
Obecně platí, že se snižující se fotosyntézou 
narůstá podíl fl uorescenčního záření a na-
opak, této skutečnosti se využívá k měření 
účinnosti a fytotoxicity herbicidů, ale také 
k diagnostice rezistence.

Metoda využívá u citlivých plevelů za pří-
tomnosti herbicidu změn ve fl uorescenci 
měřitelných na fl uorometru. U plevelů re-
zistentních vůči triazinům k těmto změnám 
nedochází.

Prevence šíření rezistentních 
plevelů a metody jejich regulace 
(Antirezistentní strategie)
V současné době se rezistentní populace 
plevelů vyskytují roztroušeně po území 
našeho státu. Dříve vysoce problematic-
ká rezistence vůči triazinovým herbicidům 
s ohledem na jejich restrikci ustoupila do po-
zadí pouze zdánlivě. Rezistentní rostliny vůči 
triazinům mají poněkud odlišné biologické 
vlastnosti, kterými se liší od citlivých rostlin, 
a proto v řadě případů komplikují i součas-
né systémy regulace plevelů (problematika 
pozdního zaplevelení). Navíc situaci mnoh-
dy komplikuje křížová rezistence. Hlavním 
problémem je však rezistence vůči ALS, to 
znamená věnovat maximální pozornost po-
užívání sulfonylmočovin zejména z pohledu 
chundelky metlice a psárky polní.

Základním preventivním pravidlem je pravi-
delné střídání plodin, dodržování základních 
zásad správného zpracování půdy a střídání 
herbicidů s různým mechanizmem účinku. 
Vhodné je používání kombinovaných her-
bicidů. Dodržením těchto zásad výrazně 
snížíme riziko šíření rezistentních plevelů.

V případě zjištění výskytu rezistentních rost-
lin na polích je nutné provést podrobný prů-
zkum na intenzitu jejich výskytu, stanovení 
počtu druhů rezistencích vůči herbicidům. 
Po stanovení rezistence vůči konkrétním 
herbicidům je nutné přijmout následující 
opatření:

1   Vyloučit herbicidní přípravky, vůči 
kterým byla prokázána rezistence. 

2   Zabránit opakovanému pěstování 
plodin po sobě. 

3   Používat co nejširší spektrum 
herbicidů

4   Pravidelně provádět průzkum 
na výskyt rezistentních rostlin

Význam rezistence plevelů vůči herbicidům 
je stále aktuální, zejména u jednoletých trá-
vovitých plevelů. Vzniku rezistence nelze 
zabránit, ale šíření rezistentních populací lze 
využitím „Antirezistentní strategie“ v rámci 
integrovaných systémů regulace plevelů 
a opatřeními vedoucích k minimalizování 
možnosti vytvoření semen u rezistentních 
jedinců zpomalit.

Vývoj počtu plevelů rezistentních vůči účinným látkám s různým mechanismem účinku 
(zdroj: Ian Heap www.weedscience.org, upraveno) 
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Současné a budoucí trendy 
ve výskytu škůdců
Škůdcem je nejčastěji fytofágní druh, pro který je plodina živnou rostlinou a na které 
žír larev nebo dospělců způsobuje snížení výnosu nebo kvality produktu. Za škůdce 
může být považován i druh, který se vyvíjí na užitečných organismech. Těch je v přírodě 
mnohem více než klasických škůdců, ale při složitosti potravní sítě je někdy obtížné 
rozhodnout, zda patří mezi škůdce, či v tom konkrétním případě je užitečný. Příkladem 
„škodlivého“ parazitoida je lumčík Dinocampus coccinellae, který snižuje populaci 
užitečných slunéček. Za kontroverzní lze označit mravence, kteří jsou užiteční dravci, 
ale současně podporují mšice a mery.

Ing. Kamil Holý, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně, foto autor

Každá plodina je hostitelskou rostlinou de-
sítek fytofágních druhů, ale pouze někte-
ří z nich jsou natolik početní, že překročí 
práh škodlivosti a stávají se významnými 
škůdci, proti kterým je nutné provádět cí-
lenou ochranu. Některé druhy škodí odjak-
živa (obaleč jablečný již ve starém Římě), 
jiné známe jen z kronik (saranče stěhovavá 
na Moravě i v Čechách), další začaly škodit 
až v nedávné době (molice vlaštovičníková).

Populační cykly
Který druh se stane významným škůdcem, 
závisí na kombinaci mnoha podmínek. Mezi 
nejvýznamnější patří klima, průběh počasí, 
odrůda, procento výměry, technologie pěs-
tování a insekticidy. Často stačí jedna malá 
změna a škůdce přestane škodit či naopak 
nevýznamný druh způsobí zaorání porostů. 
Běžné jsou krátkodobé či dlouhodobé cykly 

škodlivosti. Nejedná se o klasické gradace 
jako u chroustů, ale o změnu podmínek, 
které do té doby držely škůdce pod prahem 
škodlivosti. 

Krátkodobé cykly mají teplomilné druhy, 
které škodí pouze v nadprůměrně teplých 
(a suchých) letech. Dlouhodobý cyklus může 
ovlivnit zákaz moření cukrovky, který umožní 
mšicím přenášet virózy, a z velmi vzácného 
rýhonosce řepného se znovu stane postrach 
pěstitelů, jako u rakouských sousedů.

Invazní druhy
Mnoho škůdců je u nás nepůvodních. Někte-
ří se k nám dostali v dávné minulosti spolu 
s prvními zemědělci, kteří zde začali pěstovat 
nepůvodní plodiny. Další byli přivezeni spolu 
se zbožím z objevných cest. Zvětšování ob-
jemu přepravovaného zboží mezi kontinenty, 
zkracování doby přepravy a nedostatečná 
kontrola vedou k zvyšování počtu invazních 
druhů, kteří se dokáží v Evropě usadit. Pro 
nás jsou rizikové nejčastěji druhy ze Severní 
Ameriky a východní Asie, které pocházejí 
z podobných klimatických podmínek.

Pokud se škůdce uchytí, zpravidla ani přís-
ná karanténní opatření nevedou k úspě-
chu a druh se postupně rozšíří do všech 
vhodných lokalit. Pěstitelé brambor se 
dodnes potýkají s mandelinkou brambo-
rovou, na jabloních škodí vlnatka krvavá. 
V nedávné minulosti prošla republikou in-
vazní vlna bázlivce kukuřičného. Octomil-
ka japonská a vrtule ořechová jsou ve fázi 

rozšiřování areálu a zvyšování škod. Další 
druhy se k nám teprve chystají, nebo jsou 
na hraně pozorovatelnosti a škodit začnou 
až za několik let (kněžice zeleninová a mra-
morovaná). 

Z pohledu zemědělství je prospěšným in-
vazním druhem slunéčko východní, které 
pomáhá s regulací mšic v sadech i chmel-
nicích a dokáže regulovat i vlnatku krvavou, 
která našim slunéčkům příliš nechutná.

Invazní druhy zpravidla vyžadují specifi ckou 
ochranu, která zvyšuje spotřebu zoocidů. 
Bez mandelinky by nebylo třeba ošetřovat 
konzumní brambory insekticidy, v dalších 
plodinách zvyšují noví škůdci počet postřiků 
a mohou narušit zavedený postřikový plán. 

Nedostatek účinných látek
Účinných látek ubývá a s ohledem na cenu 
vývoje nových látek a legislativní omezení 
to bude čím dál tím horší. V některých plo-
dinách již není možné uplatňovat zásady 
integrované ochrany, natož principy antire-
zistentní strategie. Vracíme se zpět do doby 
používání neselektivních pyretroidů, které 
mají nízká rezidua, ale nemají dlouhodobé 
působení. Po zákazu většiny neonikotinoidů 
a chlorpyrifosu již došlo k nárůstu škod. Bez 
registrace jiných účinných přípravků budou 
škody vzrůstat, úměrně zvyšování početnos-
ti škůdců v krajině. 

Nedostatek přípravků bude nutné kompen-
zovat plánováním ochrany v rámci celého 

Moření cukrovky omezí výskyt drátovců 
v následné plodině
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osevního postupu, buď formou dostateč-
ných izolačních vzdáleností (migrující škůd-
ci) nebo regulací škůdců v předplodinách 
(drátovci). Problém s drátovci bude narůstat 
a bude přibývat ploch, kde nebude možné 
pěstovat některé plodiny.

Omezení nad rámec legislativy 
Drahé biopotraviny zůstanou i v budoucnu 
prémiovým produktem, který bude kupovat 
pouze omezený okruh zákazníků. Začíná se 
proto prosazovat nízkoreziduální produkce. 
Odběratelé požadují nižší hodnoty reziduí, 
než je povolená hodnota maximálního limitu 
reziduí pesticidů (MRL), a současně omeze-
ný počet nalezených účinných látek. Tento 
trend bude pokračovat a lze předpokládat 
posun k požadavku na bezreziduální pro-
dukci (všechny účinné látky a jejich meta-
bolity do 0,01 mg/kg).

Citlivé analytické metody odhalí všech-
ny prohřešky a nutí pěstitele k vyššímu 
využívání nechemických metod ochrany. 
Bezreziduální i nízkoreziduální produkci je 
možné technologicky zvládnout, ale ome-
zení pesticidů vede k vyššímu poškození 
od škůdců i chorob a většinou i ke zvýšení 
nákladů. Levné pesticidy je nutné nahradit 
nákladnějším plečkováním, zasíťováním proti 
škůdcům nebo nakrytím fólií proti chorobám.

Rezistence škůdců
Snižování počtu registrovaných účinných 
látek zvyšuje riziko výskytu rezistentních 
populací. V mnoha plodinách je problém 

poskládat účinný postřikový plán a uplatňo-
vání zásad antirezistentní strategie se po-
souvá do oblasti sci-fi . Rezistence působí 
problémy v řepce, kde vlivem nárůstu ploch 
a namnožení škůdců dochází k rychlé se-
lekci odolných jedinců. Naopak donedávna 
problematická mšice chmelová nebo man-
delinka bramborová jsou regulovány nově 
registrovanými účinnými látkami.

Klasická rezistence k přípravkům se týká 
pouze omezeného počtu škůdců a ani 
do budoucna není předpoklad výrazného 
nárůstu počtu rezistentních druhů. Mnohem 
významnější je nízká účinnost přípravků 
a jejich krátké reziduální působení, které 
kladou zvýšené nároky na správné načaso-
vání aplikace. Nedostatek „blbuvzdorných“ 
přípravků povede k nárůstu odolnosti škůd-
ců ke znalostem a schopnostem pěstitelů. 
Tento specifi cký typ rezistence je častější 
v letech s atypickým chováním škůdce, 
na které není pěstitel adaptován.

Počasí (klima)
Po skončení malé doby ledové je patrný 
trend v oteplování. Umožňuje to pěstovat 
teplomilnější plodiny i rozšiřování areálu 
škodlivého výskytu některých teplomilných 
druhů. 

Z pohledu škod jsou významnější krátko-
dobé výkyvy počasí než změna klimatu. 
V teplých a suchých letech je třeba reagovat 
na druhy, které normálně neškodí. Sviluš-
ka chmelová je častá ve sklenících nebo 

chmelnicích, ale za sucha může poškodit 
i cukrovku, celer a další plodiny.

Několik atypických ročníků může vést 
i k namnožení druhu, který u nás nebyl ni-
kdy významným škůdcem. Dříve neznámá 
makadlovka řepná potrápila mnohé pěstitele 
cukrovky a až kombinace cílené ochrany 
spolu s normálním počasím snížili početnost 
pod práh škodlivosti.

Velikost ploch
Vliv nárůstu ploch je patrný především 
u škůdců ozimé řepky, u kterých vzrůstá 
jak škodlivost na řepce samotné, tak po-
škození brukvovité zeleniny, pro kterou je 
řepka zásobárnou škůdců. Pěstování řepky 
v zelinářských oblastech zvýšilo škodlivost 
dřepčíků i zápředníčků a je příčinou škod-
livosti molice vlaštovičníkové. 

Výhled do budoucna
Škůdci byli, jsou a budou, jen se bude 
měnit poměrné zastoupení jednotlivých 
druhů v závislosti na podmínkách pěsto-
vání i prostředí. Bude pokračovat úbytek 
účinných látek, které spolu s požadavky 
na nízkoreziduální produkci začnou ohro-
žovat rentabilitu pěstování a budou klást 
vyšší nároky na znalosti pěstitelů. Součas-
ně bude přibývat ploch, kde se škůdci či 
choroby stanou limitním faktorem pěstování 
některých plodin.

Článek vznikl za podpory projektu 
MZe-RO0418.

Řepka zničená larvami dřepčíka olejkového Přemnožení molice vlaštovičníkové na brukvovité zelenině 
umožnilo pěstování řepky v zelinářských oblastech

Před zavedením insekticidů patřil bělásek zelný mezi 
nejvýznamnější škůdce brukvovitých, s průměrnou škodlivostí 
okolo 10 %. Dnes škodí pouze na neošetřovaných zahrádkách.

Suchem stresovaná cukrovka je náchylnější k napadení 
sviluškou chmelovou i makadlovkou řepnou
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Zima byla s alespoň slabou sněhovou 
pokrývkou i v nižších polohách. Násle-
dovalo studené jaro s několika návraty 
mrazivých epizod se sněhem, chladný 
a deštivý květen nebo vlhké prázdninové 
měsíce. To vše kontrastovalo s průbě-
hem počasí v nedávné minulosti, kdy 
mírná zima přecházela do letních teplot 
již v druhé polovině dubna a většinou 
nás trápila výrazná období sucha.

Ochrana proti krytonosci 
řepkovému a čtyřzubému
Koncem února 2021 počasí spíše naznačo-
valo, že se bude vyvíjet podobně jako v po-
sledních letech. Na konci února dosahovaly 
teploty i +15 °C a ve žlutých miskách se za-
čali hojně objevovat dospělci obou druhů kry-
tonosců – řepkového i čtyřzubého. Většinou 
však samci. Vzhledem k tomu, že panovalo 
inverzní počasí, nižší teploty byly v mlhavých 
nížinách než v prosluněných středních polo-
hách. Vše nasvědčovalo tomu, že optimální 
termín ošetření proti krytonoscům bude o 3–4 
týdny dříve než obvykle.

Od 3. března do 14. března však přišla 
první chladná perioda jara roku 2021. Tep-
loty v noci klesaly hluboko pod bod mrazu. 
Na pozorovacím bodě v Agritec Šumperk 
se nálet krytonosců do misek zcela zastavil. 
Aplikaci pesticidů bylo nutné odložit. Pěsti-
tele v tomto období občas mátlo, že v řapí-
cích listů či srdéčkách rostlin nacházeli larvy 
dřepčíka olejkového, které byly zaměňovány 
za larvy krytonosců. 

Oteplení, které se dostavilo po 14. březnu, 
bylo však jen krátké a teploty znovu v noci 
padaly hluboko po nulu a poměrně silně 
sněžilo i v nižších polohách. Vytvořila se 
i přechodná sněhová pokrývka.

K výraznějšímu oteplení k +15 °C došlo až 
koncem března. Nálet dospělců krytonosců 
byl mimořádně vysoký. V Šumperku 1. 4. 

2021 bylo zaznamenáno na miskách 1603 
jedinců a poprvé se objevily také samičky 
se zralými vajíčky, které jsou připravené 
ke kladení. Optimální termín aplikace pes-
ticidů proti krytonoscům tak byl letos okolo 
28. 3. 2021.

Situaci však zkomplikovalo další výrazné 
ochlazení, kdy v půlce dubna od nadmořské 
výšky 300 m n. m. opět sněžilo a teploty 
ráno klesaly pod nulu. Zpoždění vegetace 
dále narůstalo. Zatímco v minulých letech 
řepka 15. dubna již kvetla, na jaře 2021 sot-
va začínala prodlužující růst.

Koncem dubna i v opakovaně ošetřených 
porostech řepky byly stále zjišťováni dospěl-
ci zejména krytonosce čtyřzubého a dřep-
číka olejkového a jejich larvičky byly časté 
v řapících nebo srdéčkách rostlin. Mnoho 
porostů bylo počátkem května poměrně vý-
razně poškozeno. Lepší možnosti ochrany 
však nejsou v současnosti k dispozici. Zá-
kaz ú.l. chlorpyrifosu a thiaklopridu citelně 
postihl ochranu proti krytonoscům, proto-
že přípravky s těmito účinnými látkami se 
doplňovaly v účinnosti. Delším reziduálním 
působením nebo systémovým účinkem eli-
minovaly nepřesný termín aplikace. Právě 
při průběhu počasí jara 2021 by je pěstitelé 
mimořádně ocenili. 

V letošním roce však mohli pěstitelé používat 
převážně opakované aplikace pyretroidů. 
Registrovány na krytonosce jsou alpha-cy-

Ochrana ozimé řepky 
proti škodlivým 
organizmům v roce 2021
Starou zemědělskou pravdou je, že každý vegetační rok v řepce je jiný a obvykle 
nás překvapí nečekaným silným výskytem nějakého škodlivého organizmu. 
Rok 2021 byl výjimečný tím, že se počasí částečně vrátilo ke svému obvyklému 
průběhu. Problém však byl, že mnozí na to již zapomněli. 

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

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
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permethrin, beta-cyfl uthrin, cypermethrin, 
deltamethrin, gamma-cyhalothrin, lambda-
-cyhalothrin a zeta-cypermethrin. Rezistence 
krytonosců k pyretroidům zatím prokázána 
nebyla, ale je velmi obtížné aplikovat postři-
ky v optimálním termínu aktivity brouků před 
kladením vajíček a optimální teploty. Účin-
nost pyretroidů je možné podpořit pouze 
neonikotinoidem acetamiprid, který se však 
využívá na jaře opakovaně ve všech termí-
nech ošetření. To dříve či později způsobí 
potíže. Proti krytonoscům by bylo vhodné 
používat účinnou látku etofenprox, která 
v našich pokusech opakovaně prokázala 
dobrou účinnost.

Nejvyšší účinnost ošetření proti larvám kry-
tonoscům byla zjištěna v našich pokusech 
na variantě ve všech lokalitách (Humpolec, 
Slapy u Tábora a Šumperk) s nejvyššími re-
gistrovanými dávkami acetamipridu 24 g/ha 
a cypermetrinu 37,5 g/ha aplikovaných tank 
- mix v optimálním termínu před kladením 
vajíček tj. 26. 3. 2021. 

Druhá nejvyšší účinnost při ochraně proti 
poškození byla zjištěna na variantě poku-
su, kdy aplikace pesticidů proběhla opa-
kovaně. První aplikace se uskutečnila 2. 3. 
a druhá aplikace 26. 3. s využitím přípravku 
acetamipridu 20 g/ha, cypermetrinu 25 g/ha 
(1. termín) a acetamipridu 20 g/ha, gamma-
-cyhalothrin 4,8 g/l (2. termín). Z hlediska 
ekonomiky toto ošetření nebude příliš vý-
hodné, protože při jasně vyšších nákladech 

na ošetření při srovnání s nejlepší variantou 
byla účinnost snížena o 24 %. 

Třetí nejúčinnější variantou v našich poku-
sech byla aplikace snížené dávky acetami-
pridu 20 g/ha a cypermetrinu 25 g / ha při 
aplikaci 26. 3. 2021. Účinnost byla snížena 
o 25 % ve srovnání s nejlepší variantou, ale 
jen o zanedbatelné 1 % ve srovnání s dru-
hou nejúčinnější. Náklady na ošetření byly 
nižší proti oběma účinnějším variantám. Je 
na každém pěstiteli, aby si propočítal eko-
nomickou návratnost.

Vypovídací hodnota pokusů byla letos vy-
soká, protože výskyt larev krytonosců byl 
nadprůměrný. Průměrná délka poškoze-
ní stonku larvami krytonosců kontrolních 
neošetřených rostlin ve Slapech 8,15 cm, 
v Humpolci 19,55 cm a v Šumperku 47 cm.

Ochrana proti blýskáčku 
řepkovému
Vzhledem k opoždění vegetace se blýská-
ček řepkový objevoval v porostech později. 
Kritické období nastalo po 5. 5. 2021. Jeho 
výskyt byl na území ČR velmi nerovnoměrný 
a to i v rámci jednoho okresu. Podle informa-
cí agronomické služby SPZO se pohyboval 
výskyt od 0 blýskáčků až po 3–4 blýskáčky 
na jedno květenství. Tím bylo mírně překro-
čeno kritické číslo. Vzhledem k chladnému 
a vlhkému průběhu května nebyly škody 
způsobené blýskáčkem velké.

České populace blýskáčků vykazují vyso-
kou rezistenci na pyretroidy. S insekticidy 
na bázi pyretroidů v registrovanými v dáv-
kách do 10 g ú.l./ha (lambda-cyhalothrin, 
alfa-cypermethrin, gammacyhalothrin, zeta-
-cypermethrin) nelze dosáhnout uspokojivou 
účinnost ochrany. Lepší výsledky ochrany lze 
dosáhnout pouze s pyretroidy registrovanými 
do řepky ve výrazně vyšších dávkách cyper-
methrin 25 g ú.l./ha a především etofenprox 
57,5 g ú.l./ha a taufl uvalinate 48 g ú.l./ha. 

Na základě našich pokusů bylo zjištěno, že 
zejména účinnost etofenproxu je ve srovnání 
s neošetřenou kontrolou velmi dobrá. Výskyt 
blýskáčka byl 4–5 × nižší než na neošetřené 
kontrole. Ošetření etofenproxem ve srovnání 
s neošetřenou kontrolou prokázalo rychlou 
okamžitou účinnost i dlouhodobou reziduální 
účinnost (7–12 dní). Účinnost tau-fl uvaliná-
tu byla na obou lokalitách sice nižší než 
po aplikaci etofenproxu, ale výskyt blýs-
káčka byl výrazně nižší než na neošetřené 
kontrole.

Ochrana proti krytonosci 
šešulovému a bejlomorce 
kapustové
Výskyt šešulových škůdců byl vzhledem 
ke studenému průběhu počasí v květnu níz-
ký. Nejvyšší výskyt krytonosce šešulového 
a bejlomorky kapustové byl zjištěn začát-
kem června. Na většině lokalit však nebylo 
nutné ošetřovat. Také v našich pokusech 
se vyskytla bejlomorka kapustová pouze 
na lokalitě Šumperk. Výskyt byl sice nízký, 
3–4 poškozené šešule na rostlinu na neo-
šetřené kontrole, ale výsledky pokusů jsou 
použitelné. Nejlepší účinnosti dosáhlo ošet-
ření novou tekutou formulací acetamipridu 
SL - rozpustný koncentrát. Tato formulace 
byla o 19 % účinnější než formulace původní 
SP - smáčitelný prášek. 

Ochrana proti houbovým 
chorobám
Chladné a deštivé počasí v období květu 
signalizovalo naléhavou potřebu ošetření 
řepky proti houbovým chorobám. 

Dominatní chorobou letošního roku byla 
phomová hniloba. Výskyt hlízenky byl 
vzhledem k chladnému počasí výrazně 
nižší a projevoval se až ke konci vegetace.

Vysoce účinnou variantou v našich fungi-
cidních pokusech bylo ošetření kombinací 
prothiokonazol a tebukonazol na počátku 
prodlužovacího růstu a aplikace ú.l. bosca-
lid a dimoxystrobin v plném květu. Výskyt 
hlízenky byl na této variantě 6× nižší než 
na neošetřené kontrole, phomy 2,5× nižší 

Poškození řepky žírem dospělců dřepčíkůDřepčík olejkový

Krytonosec čtyřzubý Krytonosec řepkový
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a nouzové dozrávání 2,2× nižší než na ne-
ošetřené kontrole.

Musíme se však připravovat i na další zá-
kazy fungicidních látek v budoucnu, a tak 
jsme v pokusech zkoušeli i biologické pří-
pravky na bázi bakterií rodu Pseudomonas 
a Paenibacillus. Jejich účinnost se obtížně 
srovnává se syntetickými fungicidy, ale sní-
žily výskyt hlízenky 4,7×, fomové hniloby 
1,7× nižší a nouzového dozrávání 1,7× proti 
neošetřené kontrole. Aplikace biologických 
přípravků je levnější a aplikují se v období 
prodlužujícího růstu.

Podle statistických výsledků byla řepka 
sklizena v roce 2021 z plochy 342 315 ha 
o průměrném výnosu 3,11 t/ha. Není to sice 
výnos špatný, ale nedosahuje úrovně výno-
sů řepky v nejlepších letech. 

Ochrana nově založených porostů 
na podzim 2021
Vzcházení nových porostů řepky bylo regi-
onálně velmi rozdílné. Souviselo s termínem 
setí a srážkami od konce srpna a zejmé-
na v září. Vzhledem k opožděné vegetaci 
předplodiny docházelo ke zpožďování v setí 

řepky a následnému pomalému vzcházení 
v suchých lokalitách v září. Právě tyto ob-
lasti byly nejvíce poškozeny žírem nejdříve 
dospělců dřepčíků rodu Phyllotreta a později 
také výskytem většího a nebezpečnějšího 
dřepčíka olejkového.

Dominantní škůdcem letošního podzimu 
jsou tedy dřepčíci, kteří místy způsobili po-
měrně závažná poškození. Účinnost mořidla 
s ú.l. cyantraniliprole se sice většině pěsti-
telů zdála opticky malá. Při přesném porov-
nání u vzcházejících rostlin s neošetřenou 
kontrolou v polních pokusech se ukázalo, 
že i toto moření zabránilo ještě větším ško-
dám. Krátce po vzejití řepky však účinnost 
mořidla musela být doplněna opakovanými 
aplikacemi pyretroidů. V suchém a teplém 
počasí byla reziduální účinnost pyretroidů 
krátká a to vyvolávalo potřebu opakovaných 
aplikací, protože nálety dřepčíků byly silné 
po celé září a trvají i v době psaní tohoto 
článku 16. 10. 2021.

Předpokládáme, že výskyt dřepčíka olejko-
vého bude nutné sledovat i během října či 
dokonce listopadu - do příchodu výrazného 
trvalého ochlazení.

Záchyt mšice broskvoňové koncem září 
a začátkem října začíná vzrůstat, ale do-
sahuje zatím hodnot podstatně nižších než 
v minulých letech. Na silných porostech 
řepky za vlhkého počasí by neměly přímé 
škody sáním způsobovat výraznější problé-
my. Ostražitost ve sledování výskytu mšice 
je třeba zachovat až do začátku listopadu. 
Výskyt virových chorob řepky však nelze 
odhadovat.

Masivní aplikace pyretroidů proti dřepčíkům 
patrně zabránila významnějšímu rozšíření 
i dalších škůdců.

Dosud nebyl zaznamenán také významný 
výskyt houbových chorob.

Dominantními škůdci řepky v roce 2021 
na jaře byli krytonosec řepkový a čtyřzubý 
a na podzim dřepčík olejkový. Ochrana proti 
němu stále probíhá. Intenzita ochrany snad 
zabrání podobným škodám před rokem, kdy 
larvy dřepčíka olejkového byly nejčastější 
příčinou zaorávek řepky v sezóně 2020–21.

Porost poškozený phomovou hnilobou

Bejlomorka kapustováPoškození vegetačního vrcholu žírem 
larev dřepčíka olejkového

Šešule poškozená larvami bejlomorky 
kapustové

Blýskáček řepkovýSilné poškození řapíků listů řepky larvami 
krytonosců
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Co vás jednou větou 
napadne, když se řekne 
letošní pěstitelský rok?
V předchozích článcích jste měli možnost si přečíst, jak hodnotí letošní sezonu pěstitelé. 
A jak hodnotíme pěstitelskou sezonu my? To byla to otázka pro náš obchodní tým.

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.
„Letošní pěstitelský rok byl jedním z těch 
náročnějších, těžších roků, kdy dobře od-
vedená práce znamenala postupnou ztrátu 
energie a radosti.“

Ing. Ondřej Klap
„Letošní rok si budeme pamatovat jako velmi 
náročný, ale přitom výnosově stabilní s prů-
měrnými až velmi dobrými výnosy a navíc 
vysokými cenami komodit, a díky tomu ho 
považuji za pěstitelsky úspěšný.“

Ing. Petr Popelka
„Velmi složitý začátek, hodně pozitivní vý-
sledek.“

Ing. Radek Nevařil
„Letošní rok byl na svém začátku v mnoha 
případech negativně poznamenán složi-
tým podzimním zakládáním porostů, ale 
díky chladnějšímu jaru a vcelku příznivým 
dešťovým srážkám nakonec dopadl velmi 
pozitivně z hlediska dosahovaných výnosů 
a velmi příznivých cen komodit.“

Ing. Antonín Dostál
„Jako vždy, plný zvratů, ale i překvapení.“

Ing. Pavel Šácha
„Neuvěřitelný rok. Snad se už nikdy nebude 
opakovat…!“

Ing. Ivo Kulhánek
„Letošní rok, jak často říkají politici o této 
době, byl velmi dynamický a také velmi 
turbulentní.“

Ing. Libor Svatoň
„Divnej.“

Ing. Jan Truneček
„Letošní rok plně prověřil psychickou odol-
nost zemědělců.“
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Již třetím rokem se můžete na českých po-
lích setkávat s autonomním polním robotem 
Agrointelli Robotti, zejména při přesném setí 
řádkových plodin. Robot byl vyvinut a zkon-
struován v Dánsku a s českým zemědělstvím 
je spojen téměř od počátku, neboť zdejší 
dovozce Leading Farmers CZ, a.s. se po-
dílel na jeho nasazení v praktickém provozu 
a přispěl tak k implementaci všech poznatků, 
které přinesla praxe, což znamená dokončení 
vývoje robotu pro praktické využití. A zde 
přichází na řadu i společnost BASF spol. 
s r.o. v České republice, která zavádění no-
vých technologií v zemědělství podporuje 
dokonce i některými svými produkty. Ta se 
stala jedním z důležitých partnerů Robotti 
Tour 2021. Cílem této akce bylo nabídnout 
běžným zemědělským podnikům setí řepky 
robotem v běžném provozu na běžných po-
zemcích, aby si mohli v praxi vyzkoušet, že 
robotická technologie je životaschopná, spo-
lehlivá a v praxi zcela použitelná. BASF spol. 
s r.o. podpořilo tuto akci též nabídkou osiva 
řepky řady InVigor na tři hektary zdarma, 
za podmínky robotického setí.

Robot Agrointelli Robotti sel v České repub-
lice již v loňském roce, kdy bylo na podni-
cích zaseto několik stovek hektarů kukuřice 
a řepky. Bylo testováno rovněž plečkování 
kukuřice, setí pšenice, její kultivace prutovými 
branami. Stovky hektarů se zdají jako nic, jde 
však o rekordní plochy zaseté robotem mini-
málně v evropském a pravděpodobně i svě-
tovém měřítku. A to vše v České republice!

Jak robot vypadá
Stroj Robotti sestává z dvou postranních 
„gondol“, v nichž jsou umístěny dva die-
selové motory, každý o výkonu 55,4 kW/75 
k. Dále jsou v gondolách umístěna hydrau-
lická čerpadla, nádrže na kapaliny a veškerá 
elektronika. Gondoly jsou spojeny nosnou 
troubou, na níž je ve středu umístěn kla-
sický tříbodový hydraulický závěs, vývo-
dový hřídel a vyvedeny hydraulické okruhy. 
Gondoly a nosná trouba tvoří rám stroje, 
na němž jsou umístěna čtyři pojezdová kola 
hnaná pomocí hydromotorů. Přední kola 
zajišťují zatáčení stroje. Spojovací nosná 

trouba je vybavena otočným čepem, aby 
se oba podvozky mohly přizpůsobovat ne-
rovnostem terénu. Pojezdová rychlost byla 
prozatím nastavena na 5 až 6 km/h.

Autonomie stroje je vlastním vývojem spo-
lečnosti Agrointelli. Jako signál pro navádění 
jsou využívány dostupné GNSS systémy 
a jako korekce síť RTK VRS přijímaná po-
mocí GPRS modemu. Jako uživatelské roz-
hraní byl výrobcem naprogramován vlastní 
software pro PC nebo tablet. V softwaru 
proběhne po zadání hranic pozemku, pa-
rametrů pracovního nářadí a aplikované 

Robotti Tour s účastí BASF. 
Zaseto s rekordy.

Na našich polích se začínají prakticky využívat 
nejmodernějšími technologie v oblasti diagnostiky, variabilního 
dávkování vstupů nebo i robotiky. Jejich vývoj a zavádění 
do praxe zrychlují, přičemž jedním z hnacích motorů jsou 
i rostoucí požadavky na udržitelnost a snižování dopadů 
zemědělství na životní prostředí. Technologie mohou být 
odpovědí též na trend rostoucích cen průmyslových komodit 
v poslední době, které mohou zapříčit růst cen zemědělských 
vstupů, a vyvolávají tak další tlak na snížení nákladů a vyšší 
konkurenceschopnost zemědělské výroby. 

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

Robot seje 
na pozadí vrchu 
Ostaš na Brou-

movsku, kde dosáhl 
výškového rekordu 

590 m n. m.
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dávky nebo výsevku automaticky výpočet 
optimální pojezdové linie robotu. Samotné 
ovládání robotu a některé změny v nastavení 
lze provádět přímo na dotykovém displeji 
umístěném v zadní části levé gondoly stroje.

Z hlediska bezpečnosti je robot Robotti 
vybaven několika úrovněmi zabezpečení. 
Jednak je to možnost stroj kdykoliv zastavit 
na dálku pomocí tabletu nebo obyčejného 
smartphonu. Pak je to klasický geofencing, 
kdy stroj nemůže vyjet z předem vyznačené 
oblasti (pozemku), přičemž například známé 
překážky na poli (sloupy elektrického vede-
ní, skruže apod.) jsou předem zaznamenány 
v plánu pojezdu a robot se jim vyhýbá. Dále 
je stroj vybaven LIDARem, který neustále 
skenuje prostor před robotem. V přední části 
stroje je také tlakový nárazník, na jehož i ne-
patrný dotyk robot reaguje okamžitým zasta-
vením na místě, jak jsme se sami přesvědčili. 
Jeho pojistkou jsou pak ještě bezpečnostní 
tlačítka umístěná po obvodu stroje, která lze 
v případě nebezpečí manuálně stisknout 
(stroj při jeho nízké pojezdové rychlosti lze 
snadno dostihnout).

Do tříbodového závěsu robotu lze imple-
mentovat jakýkoliv nesený pracovní stroj, 
který vyhovuje šířce mezery mezi motorový-
mi gondolami a splňuje max. hmotnost pro 
zdvih, v našem případě 750 kg. Konkrétně 
jsme využívali šestiřádkový přesný secí stroj 
Kverneland Monopill e-drive s roztečí řád-
ků 45 cm. Řepka se na tuto meziřádkovou 

vzdálenost začíná vysévat na mnoha země-
dělských podnicích. Parametry secího stroje 
a případná chybová hlášení mohla obsluha 
sledovat, a dokonce měnit rovněž dálkově 
přes k internetu připojený laptop.

Výškový rekord
Samotné Robotti Tour 2021 za podpory 
BASF spol. s r.o. bylo zahájeno 3. srpna 
setím řepky na pozemku ZD Ostaš nachá-
zejícím se nad obcí Česká Metuje na Brou-
movsku. Zde robot hned dosáhl dalšího 
rekordu, a to robotického setí v nadmořské 
výšce 590 m n. m., což je evropský výško-
vý rekord v této disciplíně. Setí probíhalo 
do večerních hodin, kdy jej přerušil silný 
déšť a pole tak bylo doseto až s několika-
denním zpožděním. 

Obavy agronomů z deště pak provázely celý 
zbytek srpnového setí na dalších podnicích, 
což nás ale nutilo k testování spolehlivosti 
robotu v nepřetržitém nočním setí, abychom 
to „tzv. stihli do ranního deště“ (který pak 
ovšem ne vždy přišel). Povedlo se. Robo-
tické setí je spolehlivé i za tmy, přičemž je 
impozantní sledovat, jak se osvětlený robot 
vynořuje za terénní vlnou, aby za chvíli zase 
zmizel. To napětí, jestli se robot vrátí z dru-
hého konce pole, člověka stále šimrá, i když 
už jsme zkušení „robotníci“. Celou dobu při-
tom sledujeme pojezd robotu na laptopu.

Dále jsme seli ve Starých Ždánicích na Par-
dubicku pro Agrodružstvo Klas Křičeň, 

ve Sloupnici pro ZD Sloupnice, ve Vračo-
vicích pro ZOD Zálší a v Šárovcově Lhotě 
na Jičínsku pro ZS Mlázovice. Další plán 
turné pak bohužel ukončil déšť a mokré 
pozemky.

Závěr
Turné lze však nakonec hodnotit jako 
úspěšné. Opět jsme si ověřili, že provoz 
robotického stroje je možný v běžné pra-
xi. Spolehlivost a bezpečnost provozu je 
vysoká a obsluha stroje je na úrovni ob-
sluhy vyšších, ale dnes už běžných soft-
warových systémů pro navádění traktorů. 
Výkon je omezen konstrukcí a záběrem 6 
řádků. Běžně jsme dosahovali cca 1,2 ha 
zasetých za hodinu. Nicméně například pro 
velké pěstitele cukrovky nebo kukuřice a ze-
lináře může být zajímavé nasazení těchto 
robotů pro ucelenou kultivaci v takových 
plodinách. Dosahujeme nižšího zhutnění 
půdy a dokonalé přesnosti prací. 

Implementaci robotů v zemědělství již ne-
stojí nic v cestě a pravděpodobně se velmi 
rychle začnou objevovat i na našich polích 
v běžné praxi, aby přinesly vyšší konku-
renceschopnost pro moderní zemědělské 
podniky, které se nebojí inovací a chtějí být 
na špici technologického vývoje. Počítá-
me, že v České republice je takových dost 
a spolu s BASF spol. s r.o. jim budeme ná-
pomocni.

Noční práce 
není pro robot 
Robotti žádný 

problém. 
Ba naopak.

Poděkování 
patří našim 

partnerům, kteří 
letošní Robotti Tour 

podpořili.

Vzešlý porost 
zasetý robotem 
Robotti. Přesné 

setí šetří náklady 
při další kultivaci 

porostu.

Letos 
byla mnohde 
problematická 

příprava půdy pro 
setí. Naštěstí to 
robot i secí stroj 

zvládali.
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Velmi si vážím práce u BASF z několika 
důvodů. Asi nejpodstatnějším z nich je 
možnost pracovat s velmi dobrým týmem 
kolegů, kde řada z nás je i osobními přáteli. 
Protože jsem spíše konzervativního založe-
ní, oceňuji způsob, jakým je fi rma vedena, 
a v konečném důsledku tak vytváříme asi 
nejstabilnější prodejní tým v České repub-
lice. Jsem také rád, že naše společnost se 
věnuje problematice zemědělství více než 
100 let, nabízí řadu řešení (mnoho z nich se 
stalo standardy) a v současné době jako 
jediná na světě uvádí nové technologie 
na bázi nově vyvinutého Revysolu. Takže 
jsem opravdu hrdý, že „moje maličkost“ se 
může malilinkým kousíčkem své práce po-
dílet na pokračování zemědělské tradice 
BASF.

Již od dětství mě přitahovalo zemědělství 
svojí krásou i těžkostí. Protože po své ma-
mince pocházím z rodů českých sedláků, 

hluboce se mi vryly do paměti vzpomínky 
z dětství, kdy jsem slýchával od prapraro-
dičů vyprávět zážitky, které je potkávaly bě-
hem let tvrdé práce na rodných gruntech. 
I já jsem chtěl později soukromě hospodařit, 
ale zatím si udržuji pouze malé hospodář-
ství na části statku po předcích, kde jsem 
od roku 1997 začal s opravami.

Takže jsem mimoděk popsal své dva největ-
ší (dnes mohu již říci životní) koníčky - ze-
mědělství a zálibu v rekonstrukci starých 
staveb. Po předcích jsem také zdědil vztah 
k hudbě a od svých osmi let jsem se začal 
věnovat hře na klavír. Musím říci, že i dnes 
mi hudba dodává sílu i klid duše. Postu-
pem doby jsem se jako samouk naučil hrát 
na varhany a podařilo se mi získat i malé 
harmonium. 

Jak ale plyne čas, je někdy potřebné vě-
novat se i veřejným záležitostem. Spoluza-

kládal jsem obecní spolek „Mako“, s nímž 
letošní podzim oslavíme již 13 let činnosti 
(hlavně pro děti), a také jsem se podílel 
na správě obce Makotřasy jako zastupitel.

V posledních několika letech jezdím se dvě-
ma svými kamarády a našimi dětmi pravi-
delně na týden pod stany do Českého ráje. 
Známe tam velmi hezký „retro“ kemp, kde 
naši mladí poznávají život bez mobilů, večer-
ní posezení s kytarou u ohně a my „starší“ 
se na chvilku vracíme do klukovských let 
strávených na letních táborech...

Bylo by toho ještě hodně, o čem bych se 
s vámi rád podělil, ale když vydržíme dalších 
14 let (kdy na mě pravděpodobně přijde 
zase řada ), tak vás nechám, milí čtenáři, 
nahlédnout do další etapy mého života! 

Ing. Jan Truneček

Osobní představení 
Jan Truneček
Vážení čtenáři, za svou dlouhou „kariéru“ u společnosti BASF již píši článek 
na toto téma podruhé. Poprvé to bylo na téma „Jak nás neznáte“ a od té 
doby uběhlo neuvěřitelných 14 let . Tehdy se psal rok 2007, narodil se mi 
druhý syn Vlasta a u BASF jsem pracoval již sedmým rokem...

Info  Jak nás neznáte

Takhle jste mě 
znali v roce 2007

Naše parta
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Staňte se součástí

REVYLUCE
I v nadcházející sezóně se můžete 
těšit na nové přípravky, které rozšíří 
použití nové účinné látky Revysol® 
(mefentrifluconazol) hned do několika 
dalších plodin. Chcete vědět víc? 
Přijďte na naše konference.



Na vlně
REVYLUCE

Odborné konference 2022
Srdečně Vás zveme na každoroční cyklus 
odborných konferencí

Program konferencí

8:30–9:00 Registrace účastníků

9:00–10:30 Revysol®

•  Zhodnocení uvedení účinné látky do obilnin (D. Stroebel)
• Zkušenosti zemědělců a daného regionu s novými přípravky
• Výsledky lokálních pokusů (S. Malík)
• Zavedení Revysolu do cukrové řepy a dalších plodin v r. 2022 
• Výsledky nezávislých pokusů (Ing. Pavlů, nezávislý odborník)
• Relenya® - první mořidlo na bázi Revysolu

10:30–12:00 Ochrana obilnin, řepka olejka

•  Představení nového herbicidu a doporučení 
k ošetření obilnin

• Rozšíření portfolia insekticidů BASF
•  Doporučení k ochraně řepky a představení novinek 

v oblasti osiv
• Digitální nástroje BASF
• Prezentace osiv společnosti Limagrain

Na konference se přihlaste elektronicky na www.agro.basf.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Místa a termíny
 12. 1.  Parkhotel Plzeň
 13. 1.  Hluboká nad Vltavou, 

Parkhotel Hluboká nad Vltavou
 18. 1.  Brno, OREA Hotel Voroněž
 26. 1.  Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis 
 19. 1.  Olomouc, Regionální centrum Olomouc
 20. 1.   Opava, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší 

odborná škola
 25. 1. Nymburk, Hotel Ostrov
 27. 1.  Liblice, Konferenční centrum Akademie věd ČR
 1. 2.  Jihlava, Hotel Tři Věžičky



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700320030003000200064007000690020006E00ED007A006B00E10027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED0020006E00610020006F006200720061007A006F007600630065002C00200070006F007300ED006C00E1006E00ED00200065002D006D00610069006C0065006D00200061002000700072006F00200069006E007400650072006E00650074002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


