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

Hlavní přednosti přípravku Retengo Plus:
• Zdravé a vitální porosty
• Vysoký výnos a kvalita siláže
• Vyšší produkce bioplynu
•  Odzkoušeno s konzervantem Lupro-Mix® NC 

- dlouhodobě vyšší kvalita siláže

Retengo® Plus dodá kvalitu 
výslednému produktu

1. Výskyt mykotoxinů v kukuřici
V roce 2014 rakouská nezávislá organizace Amt der Niederös-
terreichischen Landesregierung udělala pokusy na výskyt fu-
sáriových mykotoxinů DON a ZEA v zrnové kukuřici po aplikaci 
fungicidů. Pokusy se uskutečnily na dvoupolních lokalitách a ka-
ždý pokus měl čtyři opakování. Pokusy a výskyt mykotoxinů byly 
vyhodnoceny a analyzovány velmi přesnou HPLC metodou (High 
Performance Liquid Chromatography, v překladu vysokoúčinná 
kapalinová chromatografi e) na Universitě v Kielu v Německu. Gra-
fy zobrazují průměrně hodnoty ošetření (BBCH 31, 51, 59, 65). 
Přípravky byly aplikované v souladu s registrací.

Z porovnávaných přípravků obstál nejlépe fungicid Retengo Plus. 
Oproti neošetřené kontrole snížil přípravek Retengo Plus výskyt 
nebezpečného fungicidu DON o 58% a o 2–7% oproti ostatním 
testovaným přípravkům! 

V případě toxinu ZEA dosáhlo Retengo Plus také výborné vý-
sledky. Oproti neošetřené kontrole snížilo výskyt mykotoxinu 
o 73 % a o 4–16 % oproti ostatním přípravkům! 

Vliv aplikovaných fungicidů na obsah DON (v %)
Zdroj: Rosner J., Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, LAKO, 2014

Vliv aplikovaných fungicidů na obsah ZEA (v %)
Zdroj: Rosner J., Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, LAKO, 2014
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Přípravek Retengo Plus je jedním z nejvíce prozkoušených fungicidů. Reguluje široké 
spectrum chorob rostlin, zlepšuje efektivitu růstu a vývoje kukuřice, má pozitivní 
vliv na zvyšování výnosu a produkci bioplynu. V pokusech byl hodnocen výskyt 
mykotoxinů, kvalita sklizně a vliv na produkci bioplynu. 



2. Vyšší kvalita - vyšší sušina a obsah škrobu
Díky AgCelence® efektu po aplikaci přípravku Retengo Plus mohou rostliny kukuřice lépe využít svůj 
genetický potenciál a poskytnout maximální výnos a kvalitu sklizně ať již na zrno nebo na siláž. 

V pokusech u Agrospol Malý Bor na hybridu KWS Figorinio pří-
pravek Retengo Plus zvýšil obsah sušiny i škrobu o 11 % oproti 
kontrole.   

Hybrid KWS Ronaldinho byl testován v ZD Bělčice, kde aplika-
ce přípravku Retengo Plus zvýšila obsah sušiny o 12 % a obsah 
škrobu o 6 % oproti kontrole.

Agrospol Malý Bor, KWS Figorinio, 25. 9. 2014 ZD Bělčice, KWS Ronaldinho, 16. 10. 2014

28,4

24,7

31,6

27,6

20

22

24

26

28

30

32

34

36

sušina škrob

kontrola Retengo Plus
+ 11 %

+ 11 %

%

31,1

27,8

34,9

29,6

20

22

24

26

28

30

32

34

36

sušina škrob

kontrola Retengo Plus
+ 12 %

+ 6 %

%

3. Vliv technologií BASF na produkci bioplynu
Po výborných výsledcích z pokusu o celkové výtěžnosti bioplynu, 
výtěžnosti metanu a rozložitelnosti z roku 2013 sme se rozhodli 
v pokusech pokračovat i v roce 2014. V pokusech byly sledo-
vány siláže kukuřice ošetřené přípravkem Retengo® Plus v po-
rovnání s neošetřenou kontrolou. Laboratorní analýzy byly pro-
vedeny na VŠCHT Praha, v Ústavu technologie vody a prostředí. 
Tento pokus v laboratorních podmínkách na výtěžnost bioplynu 
a metanu byl uskutečněn zejména na DEKALB hybridech a to 
konkrétně: DKC3007, DKC3507, DKC3523 a DKC3409 (2013), 
DKC3307, DKC3507 (2014) a dalších dvou konkurenčních hyb-
ridech. Zároveň byly vzorky siláže ošetřeny konzervační látkou 
Lupro-Mix® NC obsahující organické kyseliny mravenčí a propi-
onovou a jejich amonné soli, tedy běžnou přísadu pro dlouhodo-
bé udržení kvality siláží. Varianta ošetřená přípravkem Retengo® 

Plus a zároveň konzervantem Lupro-Mix NC zvýšila výtěž-
nost bioplynu o 11–13 % (2013) respektive 12–14 % v roce 2014 
a metanu dokonce o 12–14 % v obou rocích! 

Údaje v tabulce reprezentují průměrné hodnoty z celkem 
šesti (2013) a čtyř (2014) testovaných hybridů a dvou úrovní 
počátečního zatížení biomasy inokulem. 
Nm3 = kubický metr plynu měřený za standartních podmínek - 
teplotě 0 °C a tlaku 1 atm. VL = sušina veškerých látek; 
VLzž = organický podíl veškerých látek. 
Rozložitelnost = poměr zjištěné substrátové 
produkce bioplynu a teoretické produkce

Výtěznost bioplynu a metanu, Kujavy, Nechanice (2013) a Kujavy (2014)

Parametr/
Varianta

Celková 
výtěžnost

2013 2014

Neoš. 
kontrola

%
Retengo Plus 
+ Lupro-Mix

%
Neoš. 

kontrola
%

Retengo Plus 
+ Lupro-Mix

%

bioplynu 
v Nm3/kg VL

0,515 100% 0,573 111% 0,595 100% 0,664 112%

methanu 
v Nm3/kg VL

0,284 100% 0,318 112% 0,333 100% 0,373 112%

bioplynu 
v Nm3/kg VLzž

0,719 100% 0,814 113% 0,74 100% 0,841 114%

methanu 
v Nm3/kg VLzž

0,396 100% 0,451 114% 0,415 100% 0,473 114%

Rozložitelnost 78,6% 90,6% 74,2% 84,2%

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
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