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 Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele 

 

 



Víc než jen o kapku lepší



Řepka – plodina 
s perspektivou

Vysoká poptávka po řepce v posled-
ních letech, zapříčiněná mimo jiné 
i masovou výstavbou nových zpra-
coven řepkového oleje na bionaftu, 
způsobila nebývalý růst pěstebních 
ploch ve většině zemí EU. Pro pěsti-
tele řepky se zároveň mnohem více 
vyplácí vsadit na vysokou intenzitu 
pěstování, která je zárukou vysoké 
rentability pěstování. 
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Ve zpracování řepky v evropských 

zemích se ukazují dvě tendence: celko-

vá poptávka roste a začíná převažovat 

trend pro zpracování řepky pro energe-

tické a technické účely. Rostoucí poptáv-

ka zároveň způsobila růst cen řepky na 

světových trzích. V některých zemích, 

např. v Německu, nedokáže součas-

ná výměra řepky uspokojit rostoucí 

poptávku. Vedle pozitivního růstu cen 

řepky a výrazného vlivu na hospodaření 

podniku má její pěstování i další nemálo 

významný vliv, kterým je její výborná 

předplodinová hodnota.

Vývoj cen řepky v České republice

Výroba a orientační podíl řepky olejné zpracované na 

MEŘO* z celkové produkce v marketingových letech 

2004/2005 - 2007/2008 (*metylester řepkového oleje)

perspektivaperspektiva

Marketingový rok 2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

Sklizňová plocha 
řepky olejné1) (ha)

259 805 267 160 292 247 337 500

Produkce řepky olejné1) (t) 935 300 769 377 880 172 1 032 000

Výroba MEŘO (t) 87 500 
2)

126 700 
2)

82 520 
3)

86 525 
3)

Orientační množství řepky olejné 
zpracované na MEŘO (t)

245 000 
2)

354 760 
2)

231 056 
2)

242 270

Podíl řepky olejné zpracované na 
MEŘO z celk. produkce (% m/m)

26,2 46,1 26,3 23,5

1) zdroj ČSÚ; 2) šetření SVB, VÚZT Praha; 3) MPO - Eng (MPO) 6-12
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Český statistický úřadVIII. 2005 – VIII. 2007
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Předpokladem pro dosažení vyso-
kých výnosů a rentability pěstování 
řepky je zabezpečení spolehlivé 
ochrany proti houbovým chorobám. 

Porost řepky napadený hlízenkou obecnou

Zdravá řepka – základ 
pro stabilní výnosy

Vedle potlačování významných původců one-

mocnění řepky, jako je Sclerotinia, Alternaria 

a Phoma, hraje důležitou roli v růstu výnosů 

i fyziologické působení fungicidů používaných 

v době kvetení řepky.

Pozitivní vliv na výnos řepky po použití fungicidů 

v době květu se ukázal zejména v letech 2007 

a 2008, kdy byl v řadě regionů ČR zaznamenám 

vysoký výskyt hlízenky obecné. Zanedbání 

ochrany takových porostů pak znamenalo velkou 

výnosovou ztrátu a menší zisk z hektaru. 

Vzhledem k vysokému a stále rostoucímu podílu 

řepky v rámci osevního postupu se dá předpo-

kládat, že význam některých houbových chorob, 

jako je např. hlízenka obecná, bude stoupat.
Plodničky – apothecia Sclerotinia sclerotiorum



Pictor – významná inovace 
pro ošetření řepky v květu

Firma BASF přichází s významnou 
inovací ve fungicidech pro ošetření 
řepky v době kvetení.
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Pictor je tekutá formulace, která obsahuje dvě nové 

účinné látky boscalid a dimoxystrobin. Účinné 

látky se vyznačují rozdílným mechanismem účinku 

proti významným houbovým patogenům řepky. 

Pro optimální příjem a transport účinných látek 

ošetřených rostlin byl přípravek Pictor formulován 

jako suspenzní koncentrát (SC).

Pictor se vyznačuje jistým a dlouhodobým účinkem 

proti rozhodujícím houbovým chorobám řepky.

Pictor – popis produktu

Účinná látka: 200 g/l boscalid, 
 200 g/l dimoxystrobin

Typ formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Způsob účinku:  protektivní a kurativní

Transport úč. látek: systemické, translaminární

Možnost použití: BBCH 57–69 – před květem
 až po konec kvetení (řepka)

Doporučené použití:  BBCH 65 – plný květ (řepka)

Dávkování:  0,5 l/ha

Registrace: řepka, slunečnice

Dávka vody: 200–400 l/ha

Klasifi kace podle 
účinku na včely: přípravek nebyl klasifi kován
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Kombinace dvou nových 
účiných látek
Pictor obsahuje dvě nové účinné látky, které jsou výsledkem 
intenzivního výzkumu fi rmy BASF ochrana rostlin. 

Boscalid

Boscalid patří do nové skupiny fungicidů, tzv. ani-

linů. Představuje velice universální fungicidní látku 

s použitím proti celé řadě houbových patogenů. 

Blokuje energetický proces patogena na úrovni 

mitochondriálního dýchání, na tak zvaném kom-

plexu II, který má důležitou úlohu v metabolismu 

houbových patogenů. V tomto má podobný mecha-

nismus účinku jako strobiluriny, avšak zasahuje na 

jiném místě mitochondrální dýchání hub.

Dimoxystrobin

Dimoxystrobin patří do skupiny strobilurinů 

a blokuje mitochondrální přenos elektronů houby 

na tak zvaném komplexu III.

BoscalidBoscalidBoscalid DimoxystrobinDimoxystrobinDimoxystrobin



Transport účinné látky 
v rostlině

Boscalid je vázán ve voskové vrstvě kutikuly. Díky 

dobré rozpustnosti ve vodě proniká jeho část obě-

hovým systémem listu. Část účinné látky vniká do 

rostliny a v důsledku pohybu do hloubky listu chrá-

ní jeho protilehlou stranu. Další část proniká dále 

a migruje na konec listu a lodyhy. Tyto vlastnosti 

umožňují fungicidu Pictor efektivněji a déle chránit 

rostliny, na které byl aplikován.rostliny, na které byl aplikován.

Oblast aplikace boscalidu

Oblast rozšíření boscalidu 

po 24 hodinách od aplikace

Koncentrace boscalidu

Vysoká            Nízká

Pohyb boscalidu 

v listu řepky

Během aplikace

24 hodin po aplikaci
Akropetální pohyb:

20 mm za 24 hod

Mechanismus účinnosti 
účinné látky Boscalid

Blokování komplexu II

 Cesta transportu elektronů

 Boscalid

 Krebsův cyklus

 Komplex II

Mechanismus
účinnosti
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Spektrum účinnosti 
v řepce

Přípravek Pictor je registrován proti klíčovým cho-

robám řepky, jako jsou hlízenka obecná (Sclerotinia 

sclerotiorum) a fomová hniloba kořenového krčku 

(Phoma lingam). Z vlastních pokusů je partná dob-

rá účinnost proti ostatním patogenům řepky (Alter-

naria, Botrytis, Cylindrosporium, Verticilium)

Hlízenka obecná 
Sclerotinia sclerotiorum

Jednou z nejdůležitějších chorob řepky je hlízenka 

obecná, kterou způsobuje houba Sclerotinia sclero-

tiorum. Hlízenka obecná může způsobit výnosové 

ztráty až 30 %. Její výskyt umocňuje i stále větší 

zastoupení řepky v osevním postupu. V rizikových 

oblastech výskytu by mělo být standardem preven-

tivní ošetření.

Neošetřeno - klíčící 
askospory Sclerotinia scl. 

ve výživném roztoku

Účinek Pictoru 
po 24 hodinách 
od aplikace

60

50

40

30

20

10

0

N
a

p
ad

e
n

í h
líz

e
n

ko
u 

v 
%

Pictor zabezpečuje spolehlivou účinnost proti hlízence obecné 
a přispívá tak ke zvýšenému výnosu řepky.

Účinnost Pictoru při vysokém napadení řepky 
hlízenkou obecnou

Neošetřeno
Pictor 

0,5 l/ha
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Neošetřeno

Pictor 
0,5 l/ha

51,5 %

5,8 %

4,07
t/ha

4,77
t/ha

Zdroj: Průměr pokusů z Německa
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Spektrum účinnosti 
v řepce

Čerň řepková 
Alternaria brassicae

Význam této choroby v posledních letech 

stoupá. Zejména vlhký a teplý průběh počasí 

způsobuje větší výskyt na listech a šešulích, 

což vede k jejich předčasnému pukání. 

Ztráty způsobené tímto patogenem mohou 

dosáhnout 20 % a více.

Fomová hniloba kořenového krčku
Phoma lingam

Další důležitou chorobou řepky je fomová hniloba 

kořenového krčku, jejímž původcem je houba Phoma 

lingam. Tento patogen napadá řepku ve všech pěs-

tebních oblastech po celé vegetační období. Vysoké 

ztráty na výnosu dosahující až 30 % jsou způsobo-

vány především v teplých obdobích a jsou spojené 

s nedostatkem vláhy v době zrání.

Neošetřeno - konidie Alternaria 
brassicae na listu řepky

Aplikace Pictoru zastavuje 
další růst a vývoj patogena

Poškození kořenového 
krčku fomovou hnilobou

Výskyt černě řepkové na šešulích řepky
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Doporučená aplikace v řepce
Pro úspěšné použití fungicidů proti hlí-
zence obecné bylo vždy nutné smě-
řovat aplikaci do doby plného květu. 
Oproti stávajícím fungicidům se Pictor 
vyznačuje vyšší fl exibilitou použití. 

Díky dlouhodobému působení účinných látek je 

možné použít Pictor již v době krátce před květem 

(BBCH 57) až do konce kvetení (BBCH 69). Pokud 

to však podmínky dovolí, je nejlépe provést aplikaci 

v době plného květu (BBCH 65). 

Pictor - fl exibilita termínu aplikace

BBCH 57 BBCH 59–60 BBCH 63–65 BBCH 69–71

Optimální termín aplikace
- okvětní plátky začínají opadávat

Pictor – 0,5 l/ha

20

16

12

8

4

0

N
a

p
ad

e
n

í r
o

st
lin

 h
líz

e
n

ko
u 

o
b

e
c

n
o

u 
v 

%

Aplikace ve fázi:

BBCH 51 BBCH 59 BBCH 65

Flexibilita použití fungicidu Pictor v řepce

Napadení na neošetřené 
kontrole – 27 %

Zdroj – výsledky pokusů BASF 1998- 99, n=4

Pictor 0,5 l/ha

Konker 1,5 l/ha



Pictor – moderní 
formulace

Vysoká odolnost vůči smytí deštěm

Moderní formulace přípravku Pictor se vyznačuje 

vysokou odolností vůči smytí deštěm. Tím se stává 

účinnost přípravku jistá i při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách. Pokud následuje déšť bezprostředně 

po aplikaci přípravku, dochází ve srovnání s ostatními 

fungicidy pouze k nepatrným smyvům. 

Vynikající pokryvnost

Vzorek listu po aplikaci fungicidu Pictor ukazuje 

na rovnoměrné pokrytí ošetřené rostliny postřikovou 

jíchou. Zároveň dochází k optimálnímu ulpění 

účinné látky na rostlině. Tím je zabezpečena jistá 

a dlouhodobá účinnost.
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Fluorové znázornění:
Rovnoměrné pokrytí a ulpění přípravku 

Pictor na povrchu listu zabezpečuje jistou 
a dlouhodobou účinnost

Tekutá formulace přípravku Pictor ve formě suspenzního 
koncentrátu zabezpečuje optimální chování přípravku 
po aplikaci, vysokou jistotu účinnosti a lepší zacházení. 
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Prokazatelný vliv 
na výnos řepky

Aplikace fungicidu Pictor 
přináší každoročně vysoké 
přírůstky výnosů řepky. V rámci 
přesných polních pokusů bylo 
vyhodnoceno celkem 80 pokusů 
z evropských zemí, prováděných 
v letech 2002–2007.

S průměrným přírůstkem výnosu 0,5 t/ha není 

pochyb o vysoké rentabilitě použití fungicidu 

Pictor v řepce. Vysoká návratnost je nezávislá 

na průběhu povětrnostních podmínek a síle 

infekčního tlaku.

Pictor – výhody na první pohled
•  Vynikající ochrana proti hlízence obecné a ostatním klíčovým chorobám řepky
•  Vysoká fl exibilita použití před květem a během kvetení řepky
•  Moderní formulace – vysoká odolnost vůči smytí deštěm
• Prokazatelný vliv na výnos
• Tekutá formulace – snadné zacházení
• Neškodný vůči včelám

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

V
ýn

o
s 

ře
p

ky
 v

 t
/h

a

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vliv aplikace Pictoru na výnos řepky

+ 0,62 t/ha

+ 0,38 t/ha

+ 0,45 t/ha + 0,38 t/ha

+ 0,43 t/ha
+ 0,62 t/ha

Přírůstek výnosu po aplikaci Pictoru

Neošetřeno

Zvýšení hrubé tržby 
v roce 2007 

o 4 960 Kč/ha
(počítáno s cenou 

řepky 8 000/t)

Zdroj: přesné polní pokusy BASF v Evropě, 2002–2007, n=80



Kněževes u Prahy, řepka ozimá 

Výnosové hodnocení variant s fungicidy

(průměry z 8 odrůd)

Neošetřená kontrola 2,54 t 100 %

Caramba (podzim) 2,67 t 105 %

Caramba (jaro) 2,81 t 111 %

Caramba (podzim + jaro) 3,54 t 139 %

Caramba (podzim + jaro), 
Pictor (květ)

5,24 t 206 %

Caramba (podzim + jaro), 

Pictor (květ)

Zvýšená hrubá tržba:

21 600 Kč/ha

(počítáno s cenou řepky 

8 000 Kč/t)

Aplikace Pictoru

Zvýšená hrubá tržba:

13 600 Kč/ha

(počítáno s cenou řepky 

8 000 Kč/t)

Polní dny BASF 2008

BASF   P ICTOR 20 08   STR ANA 12



BASF   P ICTOR 20 08   STR ANA 13

Vynikající výsledky s fungicidem Pictor byly zazna-

menány v roce 2008 na stanovišti Polních dnů BASF 

v Kněževsi u Prahy, kde byl v řepce zaznamenám vyso-

ký výskyt hlízenky obecné. Přímo ukázkový obrázek 

vynikající účinnosti fungicidu Pictor se nabídnul účast-

níkům Polních dnů z vysokozdvižné plošiny. Následně 

provedené výnosové hodnocení hovoří zcela jasně 

o vysoké rentabilitě použití fungicidu Pictor. 

Na variantě, kde byl použitý sled fungicidů Caramba 

(podzim), Caramba (jaro) a Pictor (květ), byl dosažen 

v průměru u 8 odrůd přirůstek výnosu 2,7 t/ha. 

To při ceně řepky 8 000 Kč/t znamenalo zvýšení 

hrubých tržeb o 21 600 Kč/ha, přičemž samotná 

aplikace Pictoru v tomto sledu ošetření znamenala 

zvýšení výnosu o 1,7 t/ha a zvýšení hrubé tržby 

o 13 600 Kč/ha!

Pictor + 1,7 t/haPictor + 1,7 t/haPictor + 1,7 t/ha

Neošetřeno 
proti hlízence



Pictor – registrace 
pro použití ve slunečnici

Fungicid Pictor je registrován
i pro použití ve slunečnici. 

Účinkuje spolehlivě proti nejdůležitějším houbovým 

chorobám, jako je hlízenka obecná (Sclerotinia 

sclerotiorum), plíseň šedá (Botrytis cinerea) 

a alternáriová skvrnitost (Alternaria spp.)

Ošetření se provádí na počátku výskytu chorob, 

zpravidla v růstových fázích BBCH 51–61 (fáze 

hvězdy až počátek kvetení). Při očekávaném vyso-

kém tlaku houbových chorob, zejména hlízenky, je 

lépe aplikaci provést dříve, ve fázi butonizace.

BASF 

Napadení slunečnice hlízenkou obecnou 
(Sclerotinia sclerotiorum)

01 10 12 18 32 53 57 59 61 65 79 89 92

Doporučená aplikace 

fungicidu Pictor ve slunečnici
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Napadení slunečnice plísní šedou (Botrytis cinerea) Napadení slunečnice alternáriovou skvrnitostí 
(Alternaria spp.)

01 10 12 18 32 53 57 59 61 65 79 89 92

Doporučená aplikace 

fungicidu Pictor ve slunečnici Pictor – 0,5 l/ha
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Mobil: 737 244 690
E-mail: ivana.ponuchalkova@basf.com

Ing. Jan Truneček
Mobil: 737 240 525
E-mail: jan.trunecek@basf.com

RNDr. Jana Volková
Mobil: 737 240 538
E-mail: jana.volkova@basf.com

Ing. Aleš Raus, Ph.D.
Mobil: 731 629 825
E-mail: ales.raus@basf.com

BASF spol. s r.o.

Šafránkova 3, 155 00 Praha 5

Česká republika

tel.: +420 235 000 111

fax: +420 235 000 168

www.basf.cz


