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Přínosy Retenga Plus

 větší vitalita rostlin, zdravé rostliny
 vysoký výnos zrna i zelené hmoty
  kvalitnější siláž pozitivně působící  
na zvýšenou produkci mléka krav

Naší snahou je uspokojit požadavky zemědělců. 
Naším cílem je maximalizovat výnos a získat 
kvalitní zemědělskou produkci bez ohledu 
na plodinu nebo zeměpisnou polohu.

Kukuřice je jednou z plodin, u kterých se nám to 
daří. Jsme hrdí, že můžeme představit fungicid 
Retengo Plus, který reguluje široké spektrum 
chorob rostlin, zlepšuje efektivitu jejich růstu 
a vývoje a zvyšuje toleranci vůči stresu.

Přípravek Retengo Plus je jedním z nejvíce 
prozkoušených fungicidů. Byl hodnocen 
z hlediska regulace chorob a zvyšování výnosu 
u mnoha plodin. Během ověřování ve vývojových 
a registračních pokusech byly u Retenga Plus 
zaznamenány přínosy, které při vývoji tohoto 
zajímavého produktu ani nebyly očekávané.
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Tyto přínosy jsou rozsáhlé a mají vliv například na:

 lepší fotosyntézu
 lepší využívání živin z průmyslových hnojiv
 komplexní ochranu proti chorobám
 proaktivní obranné mechanismy
 lepší ukazatele kvality
 lepší kvalitu hmoty projevující se zvýšenou produkcí bioplynu
 snížení stresu v období sucha

Všechny tyto přínosy pomáhají splnit náročné požadavky zemědělců  
a řadí přípravek Retengo Plus do rodiny produktů se značkou AgCelence.
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Přínosy Retenga® Plus

1. Retengo Plus pro větší vitalitu

Vývoj kořenů

V polních podmínkách téměř bez výskytu houbových chorob 
bylo zjištěno, že ošetření přípravkem Retengo Plus ze skupiny 
AgCelence mělo vliv na lepší růst kořenů a celkově zlepšilo 
vegetativní růst porostů kukuřice.

Lepší růst kořenů byl prokázán měřením síly potřebné k vyta-
žení dospělých rostlin kukuřice ze země. Pokus s použitím pru-
žinové váhy ukázal, že na vytažení rostlin ošetřených příprav-
kem Retengo Plus bylo potřeba v průměru o 16 % více síly. 

Rostliny s lépe vyvinutým kořenovým systémem jsou 
schopnější zajistit si přístup k vodě a k živinám a mohou lépe 
přežít stresující období sucha. Větší kořenový systém navíc 
zlepšuje stabilitu rostliny.

Použitím Retenga Plus lze optimalizovat vývoj plodin 
a minimalizovat rizika spojená se slabým zakořeněním. 
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Síla potřebná k vytažení rostliny ošetřené Retengem Plus oproti 
neošetřeným rostlinám, Polsko, Maďarsko, Srbsko, n=3 (2012)
Rostliny ošetřené Retengem Plus mají v průměru o 16 % silnější kořeny 
než neošetřená kontrola
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Retengo Plus v nepříznivých  
povětrnostních podmínkách

Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako jsou například sucho, 
chlad, horko či poškození kroupami, ohrožují zemědělské 
porosty. Plodiny ošetřené přípravkem Retengo Plus jim mohou 
snáze odolat a lépe si poradit s jejich následky.

Zvýšená tolerance k suchu, USA Dinuba, n=1 (2007) 
Polní pokus s nízkým výskytem houbových chorob a zavlažováním 
sníženým o 25 % a 50 % byl hodnocen ve vývojové fázi 55/61. 
Kukuřice ošetřená přípravkem Retengo Plus měla vyšší toleranci 
k suchu než neošetřené varianty. Zvýšená tolerance k mrazu, Schleswig 2010, Německo, Söllerup
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Příjem dusíku

Laboratorní testy 

Laboratorní testy potvrdily, že rostliny ošetřené přípravkem 
Retengo Plus mají vyšší obsah dusíku (NO3) než neošetřené 
rostliny. Ve stejných pokusech se měřil obsah dusíku (NO3) 
v kultivačním roztoku, aby se ověřil příjem dusíku ošetřenými 
rostlinami. Obsah dusíku (NO3) byl nižší v nádobě s ošetřenými 
rostlinami než u neošetřených.

Z pokusů vyplývá, že rostliny ošetřené přípravkem Retengo Plus 
využívají lépe živiny z aplikovaných hnojiv. Tímto způsobem 
mohou zemědělci optimalizovat své programy hnojení.
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Obsah dusíku v listech
Česká republika – Výzkumný ústav rostlinné výroby (2012),  
laboratorní testy. Přípravek Retengo Plus zvýšil příjem NO3 o 10 %.
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Polní pokusy

Vliv přípravku Retengo Plus na výnos byl testován v polních 
pokusech při různých úrovních hnojení. Laboratorní testy 
získané výsledky potvrdily.
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Zvýšení výnosu po aplikaci přípravku Retengo Plus při různých 
úrovních hnojení, Maďarsko, n=2 (2011–2012) 
Při použití různých dávek dusíku se prokázalo, že porosty ošetřené 
přípravkem Retengo Plus mají větší výnos než neošetřené porosty.
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2. Retengo Plus pro zdravé rostliny

Choroby kukuřice 

Retengo Plus účinkuje proti širokému spektru původců chorob 
kukuřice,  jako např. Helminthosporium, Puccinia, Kabatiella, 
Fusarium. Tato účinnost byla prokázána stovkami pokusů 
po celé Evropě, jak experty BASF, tak i nezávislými institucemi.

1. Helmintosporiová spála kukuřice (Helminthosporium 
turcicum, syn: Septosphaeria turcica, anamorfní: 
Exserohilum turcicum)

Patogenu Helminthosporium turcicum neboli helmintosporiové 
spále kukuřice se daří ve vlhkém, teplém počasí i v severních 
oblastech Evropy. Houba se nerozšiřuje semeny, nýbrž 
přezimuje v půdě na posklizňových zbytcích a na strništích. 
Pokud je vlhkost dostatečná, tvoří se konidiospory při teplotě 
18 až 27 °C a napadají první listy kukuřice. Houba se šíří 
ze spodních listů na horní listy a nakonec může poškodit větší 
část listové plochy. Výsledkem je předčasné odumírání rostlin 
a předčasné dozrávání s malými zrny a sníženým výnosem. 
Čím časnější je infekce, tím více poškozuje  sklizeň. 
V současnosti jsou jediným proveditelným opatřením tolerantní 
odrůdy a dodržování osevních postupů.

Počátek infekce houbou Helminthosporium je latentní. Během 
tohoto období je viditelných jen velmi málo příznaků této 
choroby. Během několika dnů se však může infekce rozvinout 
a dojít k epidemii. Prvními příznaky helmintosporiové spály 
kukuřice jsou dlouhé, úzké skvrny na spodních listech, které 
jsou nejprve průhledné a bezbarvé, později jsou průsvitně 
hnědé. Nové spory (konidie) se uvolňují na spodní straně listů 
a šíří se větrem. Poté se patogen šíří do horních pater listů. 
Testy provedené BASF mezi lety 2007 až 2011 ukázaly 
závažnost helmintosporiové spály kukuřice ve velkých 
oblastech Evropy.

2. Skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)

Skvrnitost je relativně běžné onemocnění kukuřice, které je 
způsobené houbou Kabatiella zeae. Skvrnitostí mohou být 
postižena kukuřičná pole v zemích s chladným, vlhkým 
podnebím. Při silnějším průběhu choroby se skvrny propojí 
a dochází k odumření velkých ploch listového pletiva.

Onemocnění je charakterizováno malými (1 až 4 mm), kulatými, 
průsvitnými lézemi nebo skvrnami. Tvoří se světle hnědé středy, 
obklopené černými až purpurovými kroužky se žlutými dvůrky 
okolo, což vytváří charakteristická „oka“. Silné infekce mohou 
vést k vážným ztrátám na výnosu.

 Kabatiella zeae

 Puccinia  
sorghi

Helminthosporium 
turcicum
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3. Rez kukuřičná (Puccinia sorghi)

Rez kukuřičná je velmi rozšířená ve střední a jižní Evropě, ačko-
liv její ekonomický dopad bývá větší v teplejších oblastech, kde 
infekce začíná brzy. Uprostřed léta se objevují stříbřité kupky 
zejména na spodních listech. Když prasknou, uvolní se z nich 
hnědé letní výtrusy (uredospory). Jak se infekce rozšiřuje, kupky 
splývají. Na podzim se mezi těmito shluky uredospor nacházejí 
protáhlá černá hymenia přezimujících spor (teliospor).

4. Červenání kukuřice (onemocnění vyvolaná 
Mycoplasmou)

Mycoplasma je prokaryotický organismus o velikosti jedné 
pětiny až poloviny běžně známé bakterie. Přenáší se hmyzem. 
Mycoplasma je v Evropě rozšířená v severním Srbsku, jižním 
Maďarsku, západním Rumunsku a severozápadním Bulharsku. 
Její výskyt je spojen s oblastí, kde žije hmyz Reptalus panzeri.
Prvním příznakem je chloróza na okrajích svinutých listů, 
po které následuje zčervenání rostliny. Některé rostliny nevytvoří 
palice, jiné mají palice vyvinuté, ale jen částečně. Ty jsou potom 
jemné a tvárné (je možné je lehce ohnout), což je pro toto 
červenání kukuřice charakteristické.

V oblastech, kde je kukuřice napadená, se přenašeč (Reptalus 
panzeri) pohybuje z dozrávajících infikovaných polí na nově 
osetá pole a přenáší s sebou Mycoplasmu. Minimální inkubační 
doba Mycoplasmy v kukuřici je 14 dní. Kukuřice je napadána 
po celou sezónu. To znamená, že se úroveň poškození může 
lišit. Mycoplasma se šíří rostlinou a objevuje se na listech, 
stoncích, kořenech, palicích a latách. V nakaženém přenašeči 
Reptalus panzeri se Mycoplasma nachází v různých orgánech.

Neošetřeno Retengo Plus + Vaztak

Červenání kukuřice (choroba vyvolaná Mycoplasmou)

Červenání kukuřice (choroba vyvolaná Mycoplasmou)

Červenání kukuřice (choroba vyvolaná Mycoplasmou) 9

Neošetřeno

Neošetřeno

Retengo Plus + Vaztak

Retengo Plus + Vaztak
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3. Retengo® Plus  
pro vysoký výnos a kvalitu

Retengo Plus pro producenty siláže

Výnos a kvalita kukuřice mají zásadní význam pro ziskovou pro-
dukci mléka a masa. Jakou roli v tom hraje výrobek AgCelence-
Retengo Plus je vidět na následujících příkladech. Polní pokusy 
se silážní kukuřicí ukazují průměrný nárůst sušiny o 8 %, pokud 
je ošetřena přípravkem Retengo Plus a při dodržení dobré 
zemědělské praxe (průměr na neošetřených plochách 18 t/ha, 
n=6, Polsko a Slovensko).

Zvýšení výnosu se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou 
klimatické podmínky, půdní typ, zemědělský systém atd. 
Jedním z důvodů pro vyšší výnos na ošetřených parcelách 
je předčasné dozrávání neošetřených kontrolních rostlin kvůli 
onemocnění nebo stresu. Retengo Plus pomáhá rostlinám 
dozrát rovnoměrně a tím zvyšuje výnos a kvalitu.

Kvalitativní parametry siláže

Retengo Plus zvyšuje výnos zelené hmoty silážní kukuřice 
i kvalitu siláže. Zlepšení kvalitativních parametrů vede ke zvý-
šení množství mléka získaného z tuny siláže. Lignin je nestravi-
telný materiál v kukuřičné siláži, způsobující nižší produkci 
mléka. Studie prokázaly, že silážní kukuřice ošetřená příprav-
kem Retengo Plus má v průměru o 3 % nižší obsah ligninu. 

Kukuřice ošetřená přípravkem Retengo 
Plus prokázala vyšší obsah škrobu 
v sušině a lepší stravitelnost. 
Retengo Plus může tudíž poskyt-
nout lepší krmnou kvalitu 
siláže, což vede k vyšší doji-
vosti a přírůstkům skotu.

Vysoký obsah 

škrobu a tuků 

v palici zaručuje 

vysokoenergetickou 

a lehce stravitelnou 

siláž.

Výnos siláže (sušina) 
Polsko, Slovensko, n=6 (2006–2011) 
Přípravek Retengo Plus zvýšil sušinu siláže o 8 %
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Stravitelná hmota, Polsko, n=3 (2010)
Po aplikaci Retengo Plus se zvýšil stravitelný podíl siláže o 1%
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Snížení obsahu ligninu po aplikaci Retenga Plus  
Maďarsko, Polsko a Česká republika, n=10 (2009–2011) 
Retengo Plus snížil obsah ligninu o 3 %
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Obsah škrobu, Polsko, n=3 (2010)
Po aplikaci Retengo Plus se zvýšil obsah škrobu v siláži o 4 %
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Retengo® Plus pro pěstitele kukuřice na zrno:

Průměrný nárůst výnosu o 7,6 % na hektar dosažený s příprav-
kem Retengo Plus přináší podle dalšího způsobu využití:

 vyšší zisk z prodeje sklizené úrody
 více energie pro živočišnou výrobu

Kukuřice na zrno se používá v mnoha 
různých průmyslových odvětvích. Použití 
na škrob a kukuřičný olej ve výživě lidí, 
jako krmivo pro hospodářská zvířata 
a na výrobu bioetanolu. Jakékoliv 
zvýšení výnosu zrna podpoří nejen naše 
zemědělce, ale také průmysl.

Retengo Plus pomáhá rostlině dosáhnout vyšší hmotnosti tisíce 
zrn. Vyšší HTZ vede k vyšším výnosům a získání více energie 
z jednotky plochy.

Nárůst výnosu zrna
Aplikace Retenga Plus zvýšila výnos v průměru o 7,6 %
PL, ČR, SK, H, RO, SR, TR, n=34 (2008–2011) 
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Zvýšení hmotnosti tisíce zrn
Aplikací Retenga Plus se zvýšila hmotnost tisíce zrn v průměru o 3 %
PL, ČR, SK, H, n=34 (2008–2011)



Důležitým kritériem 

profitability bioplynu je 

použití vysoce kvalit-

ního substrátu s vyso-

kým obsahem lehce 

stravitelné organické 

sušiny.

13

Retengo® Plus pro producenty bioplynu:

Sušina je rozhodujícím parametrem pro hodnocení porostů 
kukuřice pro produkci biomasy. Výnos bioplynu se počítá buď 
na základě organické sušiny (OS), nebo fermentovatelné 
organické hmoty (FOH).

Optimální doba sklizně nastane, když lze očekávat nejvyšší 
výnos biomasy a vysoký obsah FOH. Toto období obvykle 
nastává na konci fáze nalévání zrn, kdy má kukuřice obsah 
sušiny asi 35 % v celé rostlině nebo přibližně 60 % v zrnu.

Přínosy pro pěstitele energetické kukuřice

Zvýšení výroby bioplynu v průměru o 5 % z hektaru dosažený 
s Retengem Plus přináší v závislosti na dalším využití:

 vyšší zisky z prodeje zelené hmoty
  vyšší výnos a vyšší kvalita substrátu pro ziskový provoz 
bioplynové stanice
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Nárůst produkce bioplynu v České republice, ČR, n=2 (2012)
Ošetření přípravkem Retengo Plus zvýšilo produkci bioplynu o 5 %
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Profil produktu Retengo® Plus a doporučené použití:

Profil produktu Retengo Plus

Přípravek Retengo Plus obsahuje dvě vynikající účinné látky, 
pyraclostrobin (F500) a epoxiconazol, které se výborně 
doplňují. Liší se způsobem účinku, svými vlastnostmi 
a mechanismy příjmu a distribuce uvnitř a vně rostliny.
 
Retengo Plus proto poskytuje spolehlivý a dlouhodobý účinek. 
Retengo Plus se může flexibilně používat od okamžiku, 
kdy je rostlina cca 80 cm vysoká, až do kvetení a nejlépe 
v kombinaci s aplikací insekticidů a listových hnojiv. 

Retengo Plus má výjimečně dlouhodobý účinek. Již jedno 
ošetření poskytuje vynikající kontrolu listových chorob. 
I v podmínkách, kde je infekce houbovými chorobami nízká, 
lze dosáhnout průkazně vyšších výnosů.

Ošetření přípravkem Retengo Plus v pokusech provedených 
BASF vedlo ke zvýšení hmotnosti tisíce zrn. Tento nárůst vytváří 
více energie pro živočišnou výrobu.

Retengo Plus

fáze BBCH

00 10 1109 12 14 17/3216 34 53 63 79 89

Retengo Plus  
se může používat 

na rostliny od 
výšky cca 80 cm 

až do kvetení

Doporučené použití přípravku Retengo Plus



15

Jak funguje AgCelence®?

BASF má AgCelence jako jedinečnou značku pro výrobky, 
které zemědělcům poskytují přínos nad rámec běžné 
ochrany rostlin, zejména zlepšením zdraví a kondice 
rostlin. Retengo Plus slouží v naší rodině AgCelence 
k ošetření kukuřice a přináší zemědělcům tyto výhody:

 lepší toleranci rostliny vůči stresu
 vyšší výnos
 lepší tržní kvalitu
 zvýšení efektivity výroby

Jak AgCelence funguje

Princip, na kterém AgCelence funguje, je založen na vzájem-
ném působení F500 a metabolické a signální kaskády 
plodiny. F500 (pyraclostrobin) působí primárně 
na úrovni buněčných organel inhibicí transportu 
elektronů na mitochondriálním komplexu BC1.  

K tomu dochází ve škodlivých buňkách hub, 
stejně jako v rostlinných buňkách a v případě 
buňky hub je výsledkem odumření houby. 
V rostlinných buňkách spouští řetězovou 
reakci.
 
Aktivace alternativního systému oxidázy vede 
ke zvýšení aktivity nitrátreduktázy a tím dochází k:

 Rychlejší přeměně nitrátu na nitrit
Na fyziologické úrovni zvyšuje asimilaci dusíku, což zvyšuje 
výnosový potenciál rostliny. V závislosti na fázi aplikace byly 
zjištěny pozitivní účinky na růst kořenů a tím lepší příjem živin 
a vody.

 Vzniku oxidu dusnatého (NO):
Oxid dusnatý inhibuje tvorbu stresového hormonu etylenu 
a zabraňuje tak předčasnému zrání. Zároveň aktivuje 
antioxidační ochranné mechanismy a pomáhá jim,  
aby v rámci stresových podmínek fungovaly efektivněji.
 
Kromě F 500 obsahuje Retengo Plus epoxiconazol, účinnou 
látku s prověřenými výsledky. 

Tato kombinace dvou látek zvyšuje spolehlivost v boji proti 
chorobám a zabraňuje vzniku možné rezistence.

Kombinovaný  

účinek na buněčné  

úrovni vede ke zlep-

šení vitality, zdraví, 

výnosu a kvality.

Tvorba palic - vlevo neošetřeno, vpravo Retengo Plus  
- rozdíly ve velikosti i v barvě jsou dobře patrné.



Proč použít Retengo® Plus?
 pro větší vitalitu
 pro zdravé rostliny
 pro vyšší výnosy a kvalitu produkce

Retengo® Plus - pro společný úspěch

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Tento prospekt má pouze informativní charakter.

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

Druh přípravku fungicid do kukuřice s významnými vedlejšími fyziologickými účinky

Účinné látky 133 g/l pyraclostrobin + 50 g/l epoxiconazol

Formulace suspenzní emulze (SE)

Způsob účinku lokálně systemický, translaminární, systemický

Typ účinku protektivní, kurativní, eradikativní

Účinek na choroby Helminthosporium, Puccinia, Kabatiella, Fusarium

Doporučené dávkování 1 l/ha 

Termín aplikace BBCH 30–65 (80 cm až kvetení) 


