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Jak použít technologii  
Boscalidového ochranného štítu?
První částí doporučení technologie Bos-
calidového ochranného štítu je aplikace 
unikátního dvousložkového systémového 
fungicidu Efilor® v dávce 0,6 l/ha v čas-
ném jaru (výška řepky 15–40 cm). Jde 
o jediný přípravek nabízející pro časně 
jarní ošetření řepky účinnou látku ze sku-
piny karboxamidů (SDHI) a poskytující 
ochranu proti nejdůležitějším houbovým 
chorobám - fomové hnilobě, hlízence 
obecné, černi řepkové, plísni šedé a ved-
lejší účinnost proti verticiliovému vadnutí. 
Unikátní kombinace účinných látek met-
conazole a boscalid podporuje tvorbu 
bočních větví, nasazení šešulí a zároveň 
šetrnou regulaci porostu.

Druhou částí je aplikace fungicidu Pictor® 
v dávce 0,4 l/ha v období květu (BBCH 
61–65), který kombinuje dvě účinné látky 
boscalid a dimoxystrobin ze dvou odliš-
ných skupin - karboxamidů a strobilurinů. 

Tato kombinace poskytuje nejen špičko-
vou ochranu před spektrem důležitých 
chorob řepky v období kvetení, zejména 
před nejnebezpečnější chorobou - hlí-
zenkou obecnou, ale protože se Pictor 
řadí do skupiny přípravků označovaných 
jako AgCelence také pozitivně ovlivňuje 
fyziologii rostlin, zvyšuje jejich odolnost 
vůči stresovým podmínkám a umožňuje 
maximální využití výnosového potenciálu.

Snížení dávky fungicidů Efilor® na 0,6 l/ha  
(o 14 %) a Pictor® na 0,4 l/ha (tedy 
o 20 %), které je umožněno díky tech-
nologii Boscalidového ochranného štítu, 
přináší nejen špičkovou ochranu poros-
tů řepky ozimé po celé jarní období, ale 
zároveň také významný ekonomický 
přínos pro zemědělské podniky, neboť 
dochází automaticky ke snížení ceny 
ošetření v porovnání s použitím obou 
fungicidů aplikovaných samostatně.

Schéma doporučení aplikace technologie  
Boscalidového ochranného štítu
Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor® a Pictor by neměla být delší než 21 dní z důvodu 
kontinuální ochrany porostů řepky. Pokud je období mezi ošetřeními delší, doporučujeme 
po fungicidu Efilor® následnou aplikaci fungicidu Pictor® v plné dávce, tedy 0,5 l/ha.

Společnost BASF v současné době na-
bízí dva špičkové fungicidy určené pro 
jarní ochranu řepky ozimé, jejichž vynika-
jící účinnost je založena na účinné látce 
boscalid. Jedná se o fungicidy Efilor®, 
kde je účinná látka boscalid v kombinaci 
s účinnou látkou metconazole a Pictor®, 
kde je boscalid v kombinaci s účinnou lát-
kou dimoxystrobin. Účinná látka boscalid 
patří do inovativní skupiny tzv. karboxa-
midů (inhibitorů sukcinátdehydrogenázy 
- SDHI) s originálním způsobem účinku, 
kterým je blokace „komplexu II“ na úrov-
ni mitochondriálního dýchání houbových 
patogenů. Boscalid se vyznačuje velmi 
širokým spektrem účinku na houbové 
choroby a dokáže rostlinu chránit před 
napadením i po infekci (tedy preventiv-
ně i kurativně). A právě jeho kombina-
ce s výše zmíněnými účinnými látkami 
umožnila vytvořit technologii s těmi nej-
lepšími parametry pro ochranu výnoso-
vého potenciálu porostů řepky ozimé 
po celou jarní sezónu od časného jara 
až do období květu a dozrávání známou 
jako Boscalidový ochranný štít. 

Technologie Boscalidového 
ochranného štítu je založena 
na masivní dávce účinné látky 
boscalid v obou přípravcích, 
což umožňuje při dodržení 
technologického doporučení 
pro použití obou těchto pří-
pravků snížit jejich dávky opro-
ti dávkám doporučovaným při 
sólo aplikacích (Efilor® sólo  
0,7 l/ha, Pictor® sólo 0,5 l/ha). 32 51 57 61 63–65 Fáze BBCH

Efilor® 0,6 l/ha

Jaro

Pictor® 0,4 l/ha

Kvetení



Flexibilní dávkování fungicidu Pictor
Pro zobrazení účinnosti fungicidního ošet-
ření může být použita moderní techno-
logie snímkování porostů infračervenou 
kamerou z ptačí perspektivy. Fotografie 
z maloparcelkového pokusu založeném 
zkušební stanicí ZS Kluky zobrazují flexi-

bilitu dávky fungicidu Pictor (plná dávka  
0,5 l/ha a redukovaná 0,4 l/ha doporučo-
vaná v technologii boscalidového ochran-
ného štítu) v porovnání na neošetřenou 
kontrolu. Obě dvě dávky prokazují velmi 
dobrou účinnost při vysokém napade-

ní hlízenkou obecnou. Zdravý porost se 
na infračervených snímcích vykazuje 
zelenou barvou, oproti tomu stresovaný 
porost na neošetřené kontrole je na infra-
červených snímcích zabarven do fialova.

Porovnání účinnosti 
a výnosu při různých 
dávkách fungicidu Pictor®

Efektivní ochranu porostů řepky ozimé 
oběma dávkami fungicidu Pictor® potvr-
zují také výsledky pokusů na účinnost 
v růstové fázi BBCH 85 a výnosové 
výsledky v porovnání s neošetřenou 
kontrolní variantou v podmínkách vy-
sokého napadení hlízenkou obecnou 
v roce 2016.

Obr. 1–3: Infračervené fotografie s porovnáním plné a redukované dávky Pictor® a neošetřené kontroly, 27. 6. 2016, ZS Kluky. 
Fialová barva zobrazuje vegetační plochu napadenou hlízenkou obecnou

1.  Neošetřená kontrola  
(bez aplikace fungicidů)

2. Boscalidový štít 
Efilor® 0,6 l/ha při výšce řepky 40 cm  
+ Pictor® 0,4 l/ha v květu  
(BBCH 61–65)

3. Konkurenční technologie 
Difenoconazol / paclobutrazol 0,5 l/ha  
výška řepky 40 cm + azoxystrobin /  
cyproconazol 1,0 l/ha v květu
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Porovnání účinnosti technologie boscalidového ochranného štítu s konkurenční technologií
Kromě snížené dávky fungicidu Pictor® 
byla na zkušební stanici ZS Kluky sledo-
vána účinnost technologie boscalidové-
ho ochranného štítu v porovnání s konku-

renční technologií. Fotografie i grafy (na 
následují straně) vyhodnocující účinnost 
porovnávaných technologií fungicidní 
ochrany řepky ozimé potvrzují vysokou 

efektivitu boscalidového ochranného ští-
tu. Na fotografiích 1 až 3 jsou zachyceny 
sledované varianty dne 1. 7. 2016. 

1.  Neošetřená kontrola  2. Pictor® 0,5 l/ha  3. Pictor® 0,4 l/ha

Výsledky maloparcelkových pokusů
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Tento materiál má pouze informativní charakter. 
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. 
Informace k přípravkům na ochranu rostlin a jejich používání jsou aktuální 
k datu vydání publikace (listopad 2016) a mohou podléhat dalším změnám.

 
BASF spol. s r.o. , Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 235 000 111, www.agro.basf.cz

Porovnání účinnosti 
technologie boscalidového 
ochranného štítu 
s konkurenční technologií
Technologie boscalidového ochranného 
štítu dokázala spolehlivě ochránit poros-
ty ozimé řepky v porovnání s neošetře-
nou kontrolou i konkurenční technologií 
a v podmínkách velmi intenzivního na-
padení hlízenkou obecnou zajistila o 4,0 
q/ha vyšší výnos než konkurenční tech-
nologie resp. o 16,7 q/ha vyšší výnos 
v porovnání na kontrolní neošetřenou 
variantu.

Zkušenosti z praxe
Spokojenost s technologií boscalido-
vého ochranného štítu prokazují kromě 
výsledků maloparcelkových pokusů také 
výnosové výsledky přímo ze zeměděl-
ských podniků napříč celou Českou re-
publikou, kde byla použita jak technolo-
gie Efilor® + Pictor®, tak jiná konkurenční 
technologie. Technologie boscalidového 
ochranného štítu poskytla v průměru 
o 8 % vyšší výnos než konkurenční tech-
nologie.
 
Technologie boscalidového ochranného 
štítu zajistí ty nejlepší podmínky k dosa-
žení vysokých výnosů pěstované řep-
ky ozimé, díky zabezpečení ochranné 
fungicidní clony masivní dávkou účinné 
látky boscalid v kombinaci s účinnými 
látkami metconazol (přípravek Efilor®) 
a dimoxystrobin (přípravek Pictor®).

Zároveň je použití této technologie eko-
nomicky zajímavé díky možnosti snížení 
aplikační dávky obou fungicidů.

Ověřte si technologii  
Boscalidového ochranného  
štítu na svých polích.

Účinnost sledovaných variant na hlízenku obecnou (BBCH 85)

Porovnání výnosu sledovaných technologií ochrany řepky

Výnosové výsledky ze zemědělských podniků v ČR


