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Úspěšný nástup do praxe
Spoleþnost Adama CZ s. r. o. se
neustále snaží nacházet možnosti, jak
do ochrany rostlin zavést jednoduchá,
praktická a zároveĖ inovativní Ĝešení.
Jedním z výsledkĤ této þinnosti je
nový tĜísložkový fungicid Kantik.
PĜestože v letošním roce nebyl výskyt
houbových chorob tak silný a fungicidní ochranu nebylo nutno provádČt
v nejvyšší intenzitČ, nástup Kantiku do
praxe byl úspČšný.
Komplexní fungicid Kantik (fenpropidin 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuconazole 100 g/l), jehož úþinné látky
pocházejí ze tĜí funkþních skupin, je
registrován do pšenice, tritikale, žita
(padlí travní, braniþnatka pšeniþná,
braniþnatka plevová, rez pšeniþná)
a jeþmene (padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, hnČdá skvrnitost jeþmene, rez jeþná) v dávce 2 l/ha. Jak upozornil Ing. Bronislav Koubek, regionální manažer firmy Adama CZ, dvoulitrové dávkování je pĜevzaté z nČmecké
registrace. Pro tuzemské podmínky
doporuþují aplikaþní dávku od 1,5 do
1,75 l/ha. Do jeþmene podle Ing.
Koubka postaþí 1,5 až 1,6 l/ha. Do
pšenice se pro systém jednoho ošetĜení pĜiklánČjí k dávce 1,75 l/ha, ve sledech se snižuje na
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik používá proti houbovým chorobám preventivnČ nebo pĜi výskytu prvních pĜíznakĤ choroby v období BBCH 30 až 61.
Kantik, podle doporuþení spoleþnosti
Adama, patĜí mezi pĜípravky vhodné
pro systém jednoho ošetĜení. Ve sledech se jeho vlastnosti nejlépe projeví
v T1 aplikaci. Podle informaþních
materiálĤ firmy je vhodné do postĜiku
pĜidat akcelerátor systemických fungicidĤ Velocity v dávce 0,25 l/ha, který
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aktivnČ pomĤže vtáhnout úþinnou
látku do rostlinných pletiv.
Ing. Koubek také hovoĜil o herbicidním portfoliu, kde známý Tomigan 250
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg)
nahrazuje kombinace Tomahawk (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribenuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky
Jan Hrbáþek, zástupce firmy AG
Novachem, nejprve upozornil na fungicid do brambor Grecale (cymoxanil
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle
ÚstĜedního kontrolního a zkušebního
ústavu zemČdČlského (ÚKZÚZ) je
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až
89. PČstitelé jej mohou do této plodiny
použít maximálnČ šestkrát za vegetaci
s intervalem mezi aplikacemi sedm až
deset dní. Pro oddálení vzniku rezistence se doporuþuje v rámci postĜikových fungicidních sledĤ omezit poþet
aplikací pĜípravku na dva až tĜi a stĜídat jej s pĜípravky s odlišným mechanismem pĤsobení, tj. kontaktnČ-systémovými a kontaktními pĜípravky, uvádí
etiketa. OptimálnČ by mČl být tento
fungicid cílen do prvních ošetĜení
nebo na stĜed postĜikových sledĤ, dále
pak pĜi rychlém a razantním vývoji
patogenu a za nepĜíznivého poþasí,
neboĢ pĜípravek má velmi dobrou odolnost vĤþi dešti po aplikaci (asi 15–20
minut). U pĜípravku Grecale se pČstitelé nevyhnou omezení. Je vylouþen
z použití v ochranném pásmu II. stupnČ zdrojĤ povrchové vody. S ohledem
na ochranu vodních organismĤ je
vylouþeno i jeho použití na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám
(na tČchto pozemcích jej lze aplikovat
pouze pĜi použití vegetaþního pásu
o šíĜce nejménČ 10 m).
Další novinkou je herbicid Successor
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l) urþený v dávce 4 l/ha pro
preemergentní a postemergentní ošetĜení kukuĜice proti jednoletým jednodČložným a dvoudČložným plevelĤm.
Vylouþen je z použití v ochranném
pásmu II. stupnČ zdrojĤ podzemní
a povrchové vody i na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (na
tČchto pozemcích jej lze aplikovat
pouze pĜi použití vegetaþního pásu
o šíĜce nejménČ 20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov
Jana Hrbáþka unikátní kombinace
úþinných látek florasulam a tribenuron-methyl zabudovaných do pĜípravku
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg), který byl
dĜíve dodáván jako balíþek Fragma
(florasulam) + Nuance (tribenuron-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do
obilnin proti plevelĤm dvoudČložným
jednoletým. Tento pĜípravek není
vylouþen z použití v ochranném
pásmu II. stupnČ zdrojĤ podzemních
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí
Zásadní novinkou firmy BASF spol.
s r. o. je fungicid do brambor Zampro
Duo. Tento fungicid obsahuje novou
úþinnou látku z nové chemické skupiny ametoctradin (80 g/kg) a dále mancozeb (480 g/kg) jako základní úþinnou látku do brambor na ochranu proti
plísni bramboru. Doporuþen je pro
stĜední a závČreþné aplikace, maximálnČ þtyĜikrát za vegetaci. Jak
vysvČtlil Ing. OndĜej Klap, obchodní
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní
pĜípravek, tak zvaný superkontakt,
který velmi dobĜe chrání listy a stonky,
ale zároveĖ je jeho velkým benefitem
i ochrana hlíz proti infekci plísnČ bramboru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa
však vykazuje vysokou úþinnost i proti
hnČdé skvrnitosti listĤ brambor,
v nČkterých letech rozšíĜené chorobČ.
Zampro Duo zaujme také výhodnČ
nastavenou cenou, absencí jakýchkoliv aplikaþních omezení, širokým aplikaþním oknem a velmi dobrou odolností vĤþi smyvu deštČm, doplnil Ĝeþník.
Nová sezóna již pomalu klepe na
dveĜe, pČstitelé proto ocení i nové pĜípravky pro podzimní ochranu porostĤ.
V Ĝepce jde o herbicid Butisan
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l),
který nahradí Butisan Max (quinmerac
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l,
metazachlor 200 g/l). Butisan
Complete je urþen pro preemergentní
i þasnČ postemergentní ošetĜení
Ĝepky. Jeho vyvážené složení se zvýšeným obsahem metazachloru podle
Ing. Libora SvatonČ, obchodního
zástupce firmy BASF, posiluje úþinek
pĜedevším na heĜmánkovité plevele.

Butisan Complete bude mít mezi herbicidy pro þasnČ postemergentní ošetĜení Ĝepky nejvyšší obsah úþinných
látek na hektar. Registrovanou dávku
2,5 l/ha doporuþuje odborník v pĜípadČ
vysokého zaplevelení obtížnými pleveli, pro ostatní pĜípady je vhodné dávku
snížit na 2,25 l/ha.
Do obilnin pĜináší firma BASF novinku v podobČ herbicidu Chocker (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l).
Tento pĜípravek nahrazuje známý
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendimethalin 250 g/l), který vzhledem ke
vzrĤstajícím omezením již nebudou
nabízet. Z hlediska registrace a použití
je Chocker ale velmi podobný, i když
obsahuje jiné úþinné látky, upozornil
Ing. SvatoĖ. Registrován je do všech
þtyĜ základních obilnin, lze jej aplikovat
preemergentnČ i þasnČ postemergentnČ – druhý aplikaþní termín považuje
obchodní zástupce za vhodnČjší.
Choker kontroluje obdobné spektrum
plevelĤ jako Maraton, výhodou je
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha oproti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou
jsou aplikaþní omezení – v souþasné
dobČ jmenované novinky omezení pro
použití v ochranném pásmu II. stupnČ
zdrojĤ podzemních a povrchových vod
nemají. U Butisanu Complete se
ovšem tato charakteristika vztahuje
jen pro produkty zakoupené v letošním
roce.

Kompletní nabídka
Zástupci spoleþnosti Bayer, s. r. o.,
pĜedstavili v Naboþanech kompletní
portfolio pĜípravkĤ na ochranu obilnin
a kukuĜice s novinkami Boogie Xpro
a MaisTer power. NechybČly ani odrĤdy ozimé Ĝepky Jumper a Silver se
zajímavým výnosovým potenciálem.
Jak pĜiblížil Ing. Petr Šmída z firmy
Bayer, infekþní tlak v obilninách zahajují choroby pat stébel. Pokud se
vyskytují v normální míĜe, doporuþují
ošetĜení fungicidem Hutton s vyšším
obsahem prothioconazole, který choroby vyléþí, a to vþetnČ padlí, rzí þi
braniþnatek. Pokud je infekþní tlak
chorob pat stébel enormní, pak je
ještČ vhodnČjší volbou Delaro (prothioconazole 175 g/l, trifloxystrobin 150
g/l). Fenoménem letošního roku byl
výskyt bejlomorky sedlové a v pĜípadČ, že ochrana proti ní neprobČhla
úspČšnČ, umocnila právČ rozvoj cho-

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída.
Registrován je proti tomuto škĤdci
napĜíklad Decis Mega, je možné zvolit
i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škĤdcĤm
v dávce 0,5 l/ha.
Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí spoleþnost Bayer široké
spektrum pĜípravkĤ. Doporuþení pak
vychází z konkrétní situace na poli
a dalších dĤležitých faktorĤ, jako je
napĜíklad výnosový potenciál odrĤdy.
Za univerzální základ považuje Ing.
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší
dávka tehdy, pokud již nenásleduje
ochrana do klasu) pĜípravek Hutton.
PĜedstavitelem nadstavby na ochranu
listového aparátu je novinka Boogie
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s registrací do pšenice, jeþmene, žita i tritikale. S tímto pĜípravkem poprvé pĜišla na
tuzemský trh kombinace úþinných
látek bixafen a prothioconazole, které
jsou základem Xpro technologie. Pro
úþely ýeské republiky byl k tČmto
dvČma látkám pĜidán ještČ spiroxamin
se stop efektem na padlí. Z fungicidĤ
spoleþnosti Bayer má pravdČpodobnČ
nejdelší perzistenci úþinku. „Boogie
Xpro budeme pĜevážnČ v dávce jeden
litr na hektar doporuþovat do pšenice,
i když své praktické uplatnČní najde
i v množství 0,9 litruĤ na hektar v jeþmeni,“ vysvČtlil Ing. Šmída s tím, že na
T2 aplikace do jeþmene je nejlepší
volbou na trhu dlouhodobČ provČĜený
fungicid Delaro nebo napĜíklad postĜikový sled Hutton Delaro.
Termín T3, tedy ochrana praporcového listu a klasu, je již doménou fungicidu Prosaro 250 EC (prothioconazole
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale
upozornil zástupce firmy Bayer, výbČr
fungicidu je jedna vČc, zásadní je však
i jeho správná aplikace – znamená to,
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungicid se musí aplikovat v menším množství vody (150 l vody/ha) a nejlépe
dvojitými tryskami. Jako výhodu
u Prosara Ĝeþník vidí úþinnou látku
prothioconazole, která má ze všech
látek registrovaných do klasu nejvČtší
aplikaþní okno na zásah proti fuzariózám, zajišĢuje asi týdenní možnost
správného zásahu.
Pro podzimní ochranu proti plevelĤm
pĜipomnČl Ing. Šmída Cougar Forte
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280
g/l), který se stal etalonem v úþinnosti

Biologická ochrana rostlin

náletu zavíjeþe, aby se pokrylo kladení
vajíþek, a druhou dávku aplikovat
sedm až deset dní po první aplikaci.
Výhodou je rovnomČrné rozprostĜení
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají
pČstitelé na jižní a stĜední MoravČ,
zájem o tuto technologii se však
v poslední dobČ rozšíĜil i v dalších
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Spoleþnost BIOCONT ABORATORY,
spol. s r. o., letos slaví 25. výroþí
pĤsobení na þeském trhu. Zabývá se
biologickou ochranou a využívá pĜirozené antagonisty škodlivých organismĤ nebo produkty pĜipravené s využitím živých organismĤ.
„Výhodou moderních prostĜedkĤ
biologické ochrany je vysoká a dlouhodobá úþinnost a zároveĖ to, že jsou
šetrné k životnímu prostĜedí a lidskému zdraví. Mají nízkou nebo žádnou
toxicitu k necílovým druhĤm, þímž zvyšují diverzitu a stabilitu pĜírodních ekosystémĤ v zemČdČlské krajinČ a umožĖují kvalitní produkci,“ pĜiblížil Ing.
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r.
o.
V rámci monitoringu škĤdcĤ kukuĜice
zpĤsobuje nejvČtší škody v kukuĜici
v rámci celé republiky zavíjeþ kukuĜiþný (Ostrinia nubialis). Je o nČm málo
známé, že má dva biotypy: jeden se
živí kukuĜicí a druhý dvoudČložnými
rostlinami, má kolem dvou set hostitelských rostlin. Biotypy se liší molekulou
feromonu. Na jeho monitoring se používá svČtelný lapák, podle náletu je
možné zjistit termín ošetĜení. Výskyt
zavíjeþe lze sledovat i pomocí sumy
efektivních teplot. Proti zavíjeþi lze
aplikovat dravou vosiþku
Trichogramma evanescens buć kapslemi zavČšenými do porostu
(Trichocap), nebo aplikací z letadla,
pĜípadnČ i z vrtulníku (TrichoLet), který
byl v Naboþanech vystaven. Z hlavních výhod jmenoval Ing. Teplý rychlost aplikace.
Parazitická vosiþka Trichogramma
klade svoje vajíþka do vajíþek zavíjeþe. Ve vajíþku zavíjeþe se vyvíjí larva
vosiþky, tím se zavíjeþ zlikviduje
a nevylíhne se housenka, která škodí
na kukuĜici. „Na pole se dostanou
kukly tohoto parazita v rĤzné fázi
vývoje. Dodáváme celou technologii
i se signalizací, takže urþujeme
i správné naþasování. Základem úspČchu je aplikovat vosiþku na zaþátku

Možnosti herbicidní ochrany kukuĜice
a ozimé Ĝepky ukázala na výstavČ
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do
ozimé Ĝepky je pro podzimní þasné
postemergentní ošetĜení urþen herbicid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-methyl). Registrován je proti dvoudČložným jednoletým plevelĤm a aplikuje
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
„ZemČdČlská praxe si již zvykla na
vysokou úþinnost na kakosty, heĜmánky, úhorníky, plevelnou Ĝepu a jiný
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na
prezentaþním políþku byly vzhledem
k plevelnému spektru aplikovány varianty preemergentnČ Command (0,2 l/
ha) + postemergentnČ Salsa (25 g/ha)
+ Trend (0,1 %) a þasnČ postemergentní ošetĜení Salsa 25 g/ha +
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %)
pro pĜípad vČtšího zaplevelení rozrazily. Ing. Herda doplnil, že herbicid
Salsa bude možné zakoupit jen do 25.
9. 2016. Aplikace je pak v souladu
s podmínkami pĜedbČžného povolení
stanovena na jeden rok po ukonþení
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. PĜíþinou
tohoto stavu je zpoždČné hodnocení
a stále nedokonþené EU review úþinné látky ethametsulfuron-methyl.
KukuĜice byla ošetĜena pĜípravkem
Principal Plus 66,5 WG (dicamba,
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace
pro tuto plodinu vyluþuje použití do
kukuĜice cukrové, herbicid je urþen
proti pýru plazivému, ježatce kuĜí noze
a širokému spektru dvoudČložných
plevelĤ.
Ing. Herda dodal, že se to týká i problematických, jako je mraþnák, pcháþe, pĜerostlé merlíky a další.
Maximální dávka je 440 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
RĤstová fáze plodiny v dobČ aplikace
je BBCH 14–17, tedy 4–7 listĤ. Pokud
jde o plevel, rĤstová fáze má být u trav

na chundelku metlici a ostatní dvoudČložné plevele. Jarnímu ošetĜení dominuje herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a tritikale Husar Active
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377
g/l) s vylepšeným úþinkem oproti
pĤvodnímu Husaru.
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BBCH 13–15 (3–5 listĤ) u dvoudČložných jednoletých plevelĤ a pcháþe
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy).
V plodinČ ho lze aplikovat maximálnČ
jednou.

Má nové logo i přípravky
Od letošního roku se spoleþnost
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentuje novým logem. To je nyní spoleþné
pro všechny evropské poboþky spoleþnosti Sumi Agro Europe ve Velké
Britanii, Francii, v NČmecku,
Maćarsku, Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Rusku, na UkrajinČ,
Slovensku, a v ýeské republice.
Sjednocením loga chce Sumi Agro
vyjádĜit nejen svou sílu a šíĜi pokrytí
v EvropČ, ale také fakt, že jednotlivé
evropské poboþky mají japonský
pĤvod a podporu silné nadnárodní
spoleþnosti v Japonsku. Logo tvoĜí
dva kruhy – velký modrý kruh symbolizuje právČ celou korporaci Sumi Agro,
zatímco malý bílý kruh pĜedstavuje
jednotlivá zastoupení v EvropČ. Kruh
je inspirován typickým japonským
symbolem – vycházejícím sluncem na
státní vlajce a v logu symbolizuje
pospolitost, soudržnost, vzájemnou
podporu a totožný pĜístup Sumi Agro
ve všech zemích. Bílá je japonská
národní barva a vyjadĜuje þistotu
a poctivost, zatímco modrá je firemní
barva spoleþnosti Sumi Agro.
V Naboþanech mohli návštČvníci
vidČt pokusné parcely ozimé pšenice
ošetĜené systémový fungicidem Soleil
a novým postĜikovým fungicidem
Mandarin. Soleil obsahuje dvČ úþinné
látky ze skupiny triazolĤ: bromukonozole a tebukonozole, má preventivní
a kurativní úþinek proti houbovým chorobám obilnin jako jsou braniþnatka
pšeniþná (Septoria tritici), braniþnatka
plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klasĤ
(Fusarium spp.).
„Naše novinka postĜikový fungicidní
pĜípravek Mandarin ve formČ emulgovatelného koncentrátu slouží k ochranČ obilnin proti listovým a klasovým
chorobám,“ pĜedstavil nový fungicid
Dušan Sem, obchodní Ĝeditel spoleþnosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.
„Mandarin má podstatný pĜínos pro
zvýšení produktivity. Napomáhá rozvoji a udržení listové plochy, zvyšuje
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Pro ošetření řepky i kukuřice
Možnosti herbicidní ochrany kukuĜice
a ozimé Ĝepky ukázala na výstavČ
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do
ozimé Ĝepky je pro podzimní þasné
postemergentní ošetĜení urþen herbicid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-methyl). Registrován je proti dvoudČložným jednoletým plevelĤm a aplikuje
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
„ZemČdČlská praxe si již zvykla na
vysokou úþinnost na kakosty, heĜmánky, úhorníky, plevelnou Ĝepu a jiný
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na
prezentaþním políþku byly vzhledem
k plevelnému spektru aplikovány varianty preemergentnČ Command (0,2 l/
ha) + postemergentnČ Salsa (25 g/ha)
+ Trend (0,1 %) a þasnČ postemergentní ošetĜení Salsa 25 g/ha +
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %)
pro pĜípad vČtšího zaplevelení rozrazily. Ing. Herda doplnil, že herbicid
Salsa bude možné zakoupit jen do 25.
9. 2016. Aplikace je pak v souladu
s podmínkami pĜedbČžného povolení
stanovena na jeden rok po ukonþení
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. PĜíþinou
tohoto stavu je zpoždČné hodnocení
a stále nedokonþené EU review úþinné látky ethametsulfuron-methyl.
KukuĜice byla ošetĜena pĜípravkem
Principal Plus 66,5 WG (dicamba,
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace
pro tuto plodinu vyluþuje použití do
kukuĜice cukrové, herbicid je urþen
proti pýru plazivému, ježatce kuĜí noze
a širokému spektru dvoudČložných
plevelĤ.
Ing. Herda dodal, že se to týká i problematických, jako je mraþnák, pcháþe, pĜerostlé merlíky a další.
Maximální dávka je 440 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
RĤstová fáze plodiny v dobČ aplikace
je BBCH 14–17, tedy 4–7 listĤ. Pokud
jde o plevel, rĤstová fáze má být u trav

BBCH 13–15 (3–5 listĤ) u dvoudČložných jednoletých plevelĤ a pcháþe
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy).
V plodinČ ho lze aplikovat maximálnČ
jednou.

Má nové logo i přípravky
Od letošního roku se spoleþnost
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentuje novým logem. To je nyní spoleþné
pro všechny evropské poboþky spoleþnosti Sumi Agro Europe ve Velké
Britanii, Francii, v NČmecku,
Maćarsku, Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Rusku, na UkrajinČ,
Slovensku, a v ýeské republice.
Sjednocením loga chce Sumi Agro
vyjádĜit nejen svou sílu a šíĜi pokrytí
v EvropČ, ale také fakt, že jednotlivé
evropské poboþky mají japonský
pĤvod a podporu silné nadnárodní
spoleþnosti v Japonsku. Logo tvoĜí
dva kruhy – velký modrý kruh symbolizuje právČ celou korporaci Sumi Agro,
zatímco malý bílý kruh pĜedstavuje
jednotlivá zastoupení v EvropČ. Kruh
je inspirován typickým japonským
symbolem – vycházejícím sluncem na
státní vlajce a v logu symbolizuje
pospolitost, soudržnost, vzájemnou
podporu a totožný pĜístup Sumi Agro
ve všech zemích. Bílá je japonská
národní barva a vyjadĜuje þistotu
a poctivost, zatímco modrá je firemní
barva spoleþnosti Sumi Agro.
V Naboþanech mohli návštČvníci
vidČt pokusné parcely ozimé pšenice
ošetĜené systémový fungicidem Soleil
a novým postĜikovým fungicidem
Mandarin. Soleil obsahuje dvČ úþinné
látky ze skupiny triazolĤ: bromukonozole a tebukonozole, má preventivní
a kurativní úþinek proti houbovým chorobám obilnin jako jsou braniþnatka
pšeniþná (Septoria tritici), braniþnatka
plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klasĤ
(Fusarium spp.).
„Naše novinka postĜikový fungicidní
pĜípravek Mandarin ve formČ emulgovatelného koncentrátu slouží k ochranČ obilnin proti listovým a klasovým
chorobám
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída.
Registrován je proti tomuto škĤdci
napĜíklad Decis Mega, je možné zvolit
i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škĤdcĤm
v dávce 0,5 l/ha.
Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí spoleþnost Bayer široké
spektrum pĜípravkĤ. Doporuþení pak
vychází z konkrétní situace na poli
a dalších dĤležitých faktorĤ, jako je
napĜíklad výnosový potenciál odrĤdy.
Za univerzální základ považuje Ing.
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší
dávka tehdy, pokud již nenásleduje
ochrana do klasu) pĜípravek Hutton.
PĜedstavitelem nadstavby na ochranu
listového aparátu je novinka Boogie
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s registrací do pšenice, jeþmene, žita i tritikale. S tímto pĜípravkem poprvé pĜišla na
tuzemský trh kombinace úþinných
látek bixafen a prothioconazole, které
jsou základem Xpro technologie. Pro
úþely ýeské republiky byl k tČmto
dvČma látkám pĜidán ještČ spiroxamin
se stop efektem na padlí. Z fungicidĤ
spoleþnosti Bayer má pravdČpodobnČ
nejdelší perzistenci úþinku. „Boogie
Xpro budeme pĜevážnČ v dávce jeden
litr na hektar doporuþovat do pšenice,
i když své praktické uplatnČní najde
i v množství 0,9 litruĤ na hektar v jeþmeni,“ vysvČtlil Ing. Šmída s tím, že na
T2 aplikace do jeþmene je nejlepší
volbou na trhu dlouhodobČ provČĜený
fungicid Delaro nebo napĜíklad postĜikový sled Hutton Delaro.
Termín T3, tedy ochrana praporcového listu a klasu, je již doménou fungicidu Prosaro 250 EC (prothioconazole
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale
upozornil zástupce firmy Bayer, výbČr
fungicidu je jedna vČc, zásadní je však
i jeho správná aplikace – znamená to,
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungicid se musí aplikovat v menším množství vody (150 l vody/ha) a nejlépe
dvojitými tryskami. Jako výhodu
u Prosara Ĝeþník vidí úþinnou látku
prothioconazole, která má ze všech
látek registrovaných do klasu nejvČtší
aplikaþní okno na zásah proti fuzariózám, zajišĢuje asi týdenní možnost
správného zásahu.
Pro podzimní ochranu proti plevelĤm
pĜipomnČl Ing. Šmída Cougar Forte
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280
g/l), který se stal etalonem v úþinnosti
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na chundelku metlici a ostatní dvoudČložné plevele. Jarnímu ošetĜení dominuje herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a tritikale Husar Active
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377
g/l) s vylepšeným úþinkem oproti
pĤvodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin
Spoleþnost BIOCONT ABORATORY,
spol. s r. o., letos slaví 25. výroþí
pĤsobení na þeském trhu. Zabývá se
biologickou ochranou a využívá pĜirozené antagonisty škodlivých organismĤ nebo produkty pĜipravené s využitím živých organismĤ.
„Výhodou moderních prostĜedkĤ
biologické ochrany je vysoká a dlouhodobá úþinnost a zároveĖ to, že jsou
šetrné k životnímu prostĜedí a lidskému zdraví. Mají nízkou nebo žádnou
toxicitu k necílovým druhĤm, þímž zvyšují diverzitu a stabilitu pĜírodních ekosystémĤ v zemČdČlské krajinČ a umožĖují kvalitní produkci,“ pĜiblížil Ing.
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r.
o.
V rámci monitoringu škĤdcĤ kukuĜice
zpĤsobuje nejvČtší škody v kukuĜici
v rámci celé republiky zavíjeþ kukuĜiþný (Ostrinia nubialis). Je o nČm málo
známé, že má dva biotypy: jeden se
živí kukuĜicí a druhý dvoudČložnými
rostlinami, má kolem dvou set hostitelských rostlin. Biotypy se liší molekulou
feromonu. Na jeho monitoring se používá svČtelný lapák, podle náletu je
možné zjistit termín ošetĜení. Výskyt
zavíjeþe lze sledovat i pomocí sumy
efektivních teplot. Proti zavíjeþi lze
aplikovat dravou vosiþku
Trichogramma evanescens buć kapslemi zavČšenými do porostu
(Trichocap), nebo aplikací z letadla,
pĜípadnČ i z vrtulníku (TrichoLet), který
byl v Naboþanech vystaven. Z hlavních výhod jmenoval Ing. Teplý rychlost aplikace.
Parazitická vosiþka Trichogramma
klade svoje vajíþka do vajíþek zavíjeþe. Ve vajíþku zavíjeþe se vyvíjí larva
vosiþky, tím se zavíjeþ zlikviduje
a nevylíhne se housenka, která škodí
na kukuĜici. „Na pole se dostanou
kukly tohoto parazita v rĤzné fázi
vývoje. Dodáváme celou technologii
i se signalizací, takže urþujeme
i správné naþasování. Základem úspČchu je aplikovat vosiþku na zaþátku

náletu zavíjeþe, aby se pokrylo kladení
vajíþek, a druhou dávku aplikovat
sedm až deset dní po první aplikaci.
Výhodou je rovnomČrné rozprostĜení
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají
pČstitelé na jižní a stĜední MoravČ,
zájem o tuto technologii se však
v poslední dobČ rozšíĜil i v dalších
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice
Možnosti herbicidní ochrany kukuĜice
a ozimé Ĝepky ukázala na výstavČ
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do
ozimé Ĝepky je pro podzimní þasné
postemergentní ošetĜení urþen herbicid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-methyl). Registrován je proti dvoudČložným jednoletým plevelĤm a aplikuje
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
„ZemČdČlská praxe si již zvykla na
vysokou úþinnost na kakosty, heĜmánky, úhorníky, plevelnou Ĝepu a jiný
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na
prezentaþním políþku byly vzhledem
k plevelnému spektru aplikovány varianty preemergentnČ Command (0,2 l/
ha) + postemergentnČ Salsa (25 g/ha)
+ Trend (0,1 %) a þasnČ postemergentní ošetĜení Salsa 25 g/ha +
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %)
pro pĜípad vČtšího zaplevelení rozrazily. Ing. Herda doplnil, že herbicid
Salsa bude možné zakoupit jen do 25.
9. 2016. Aplikace je pak v souladu
s podmínkami pĜedbČžného povolení
stanovena na jeden rok po ukonþení
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. PĜíþinou
tohoto stavu je zpoždČné hodnocení
a stále nedokonþené EU review úþinné látky ethametsulfuron-methyl.
KukuĜice byla ošetĜena pĜípravkem
Principal Plus 66,5 WG (dicamba,
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace
pro tuto plodinu vyluþuje použití do
kukuĜice cukrové, herbicid je urþen
proti pýru plazivému, ježatce kuĜí noze
a širokému spektru dvoudČložných
plevelĤ.
Ing. Herda dodal, že se to týká i problematických, jako je mraþnák, pcháþe, pĜerostlé merlíky a další.
Maximální dávka je 440 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
RĤstová fáze plodiny v dobČ aplikace
je BBCH 14–17, tedy 4–7 listĤ. Pokud
jde o plevel, rĤstová fáze má být u trav

BBCH 13–15 (3–5 listĤ) u dvoudČložných jednoletých plevelĤ a pcháþe
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy).
V plodinČ ho lze aplikovat maximálnČ
jednou.

Má nové logo i přípravky
Od letošního roku se spoleþnost
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentuje novým logem. To je nyní spoleþné
pro všechny evropské poboþky spoleþnosti Sumi Agro Europe ve Velké
Britanii, Francii, v NČmecku,
Maćarsku, Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Rusku, na UkrajinČ,
Slovensku, a v ýeské republice.
Sjednocením loga chce Sumi Agro
vyjádĜit nejen svou sílu a šíĜi pokrytí
v EvropČ, ale také fakt, že jednotlivé
evropské poboþky mají japonský
pĤvod a podporu silné nadnárodní
spoleþnosti v Japonsku. Logo tvoĜí
dva kruhy – velký modrý kruh symbolizuje právČ celou korporaci Sumi Agro,
zatímco malý bílý kruh pĜedstavuje
jednotlivá zastoupení v EvropČ. Kruh
je inspirován typickým japonským
symbolem – vycházejícím sluncem na
státní vlajce a v logu symbolizuje
pospolitost, soudržnost, vzájemnou
podporu a totožný pĜístup Sumi Agro
ve všech zemích. Bílá je japonská
národní barva a vyjadĜuje þistotu
a poctivost, zatímco modrá je firemní
barva spoleþnosti Sumi Agro.
V Naboþanech mohli návštČvníci
vidČt pokusné parcely ozimé pšenice
ošetĜené systémový fungicidem Soleil
a novým postĜikovým fungicidem
Mandarin. Soleil obsahuje dvČ úþinné
látky ze skupiny triazolĤ: bromukonozole a tebukonozole, má preventivní
a kurativní úþinek proti houbovým chorobám obilnin jako jsou braniþnatka
pšeniþná (Septoria tritici), braniþnatka
plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klasĤ
(Fusarium spp.).
„Naše novinka postĜikový fungicidní
pĜípravek Mandarin ve formČ emulgovatelného koncentrátu slouží k ochranČ obilnin proti listovým a klasovým
chorobám,“ pĜedstavil nový fungicid
Dušan Sem, obchodní Ĝeditel spoleþnosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.
„Mandarin má podstatný pĜínos pro
zvýšení produktivity. Napomáhá rozvoji a udržení listové plochy, zvyšuje
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Výstava navázala v roce 2001 na
dlouholetou tradici polních dnĤ
v Chrudimi, které poĜádala Oseva Agri
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organizátorem této celostátní výstavy vydavatelství Profi Press, s. r. o.
Na ploše bylo založeno 494 parcelek
prezentujících odrĤdy plodin.
NejþastČji mohli návštČvníci potkat
ozimé obilniny. PĜipraveno ale bylo
také více než 100 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním a ozimém
jeþmeni a kukuĜici. VýbČr z nabídky
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe
Spoleþnost Adama CZ s. r. o. se
neustále snaží nacházet možnosti, jak
do ochrany rostlin zavést jednoduchá,
praktická a zároveĖ inovativní Ĝešení.
Jedním z výsledkĤ této þinnosti je
nový tĜísložkový fungicid Kantik.
PĜestože v letošním roce nebyl výskyt
houbových chorob tak silný a fungicidní ochranu nebylo nutno provádČt
v nejvyšší intenzitČ, nástup Kantiku do
praxe byl úspČšný.
Komplexní fungicid Kantik (fenpropidin 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuconazole 100 g/l), jehož úþinné látky
pocházejí ze tĜí funkþních skupin, je
registrován do pšenice, tritikale, žita
(padlí travní, braniþnatka pšeniþná,
braniþnatka plevová, rez pšeniþná)
a jeþmene (padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, hnČdá skvrnitost jeþmene, rez jeþná) v dávce 2 l/ha. Jak upozornil Ing. Bronislav Koubek, regionální manažer firmy Adama CZ, dvoulitrové dávkování je pĜevzaté z nČmecké
registrace. Pro tuzemské podmínky
doporuþují aplikaþní dávku od 1,5 do
1,75 l/ha. Do jeþmene podle Ing.
Koubka postaþí 1,5 až 1,6 l/ha. Do
pšenice se pro systém jednoho ošetĜení pĜiklánČjí k dávce 1,75 l/ha, ve sledech se snižuje na
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik používá proti houbovým chorobám preventivnČ nebo pĜi výskytu prvních pĜíznakĤ choroby v období BBCH 30 až 61.
Kantik, podle doporuþení spoleþnosti
Adama, patĜí mezi pĜípravky vhodné
pro systém jednoho ošetĜení. Ve sledech se jeho vlastnosti nejlépe projeví
v T1 aplikaci. Podle informaþních
materiálĤ firmy je vhodné do postĜiku
pĜidat akcelerátor systemických fungicidĤ Velocity v dávce 0,25 l/ha, který

aktivnČ pomĤže vtáhnout úþinnou
látku do rostlinných pletiv.
Ing. Koubek také hovoĜil o herbicidním portfoliu, kde známý Tomigan 250
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg)
nahrazuje kombinace Tomahawk (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribenuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky
Jan Hrbáþek, zástupce firmy AG
Novachem, nejprve upozornil na fungicid do brambor Grecale (cymoxanil
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle
ÚstĜedního kontrolního a zkušebního
ústavu zemČdČlského (ÚKZÚZ) je
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až
89. PČstitelé jej mohou do této plodiny
použít maximálnČ šestkrát za vegetaci
s intervalem mezi aplikacemi sedm až
deset dní. Pro oddálení vzniku rezistence se doporuþuje v rámci postĜikových fungicidních sledĤ omezit poþet
aplikací pĜípravku na dva až tĜi a stĜídat jej s pĜípravky s odlišným mechanismem pĤsobení, tj. kontaktnČ-systémovými a kontaktními pĜípravky, uvádí
etiketa. OptimálnČ by mČl být tento
fungicid cílen do prvních ošetĜení
nebo na stĜed postĜikových sledĤ, dále
pak pĜi rychlém a razantním vývoji
patogenu a za nepĜíznivého poþasí,
neboĢ pĜípravek má velmi dobrou odolnost vĤþi dešti po aplikaci (asi 15–20
minut). U pĜípravku Grecale se pČstitelé nevyhnou omezení. Je vylouþen
z použití v ochranném pásmu II. stupnČ zdrojĤ povrchové vody. S ohledem
na ochranu vodních organismĤ je
vylouþeno i jeho použití na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám
(na tČchto pozemcích jej lze aplikovat
pouze pĜi použití vegetaþního pásu
o šíĜce nejménČ 10 m).
Další novinkou je herbicid Successor
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l) urþený v dávce 4 l/ha pro
preemergentní a postemergentní ošetĜení kukuĜice proti jednoletým jednodČložným a dvoudČložným plevelĤm.
Vylouþen je z použití v ochranném
pásmu II. stupnČ zdrojĤ podzemní
a povrchové vody i na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (na
tČchto pozemcích jej lze aplikovat
pouze pĜi použití vegetaþního pásu
o šíĜce nejménČ 20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov
Jana Hrbáþka unikátní kombinace
úþinných látek florasulam a tribenuron-methyl zabudovaných do pĜípravku
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg), který byl
dĜíve dodáván jako balíþek Fragma
(florasulam) + Nuance (tribenuron-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do
obilnin proti plevelĤm dvoudČložným
jednoletým. Tento pĜípravek není
vylouþen z použití v ochranném
pásmu II. stupnČ zdrojĤ podzemních
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí
Zásadní novinkou firmy BASF spol.
s r. o. je fungicid do brambor Zampro
Duo. Tento fungicid obsahuje novou
úþinnou látku z nové chemické skupiny ametoctradin (80 g/kg) a dále mancozeb (480 g/kg) jako základní úþinnou látku do brambor na ochranu proti
plísni bramboru. Doporuþen je pro
stĜední a závČreþné aplikace, maximálnČ þtyĜikrát za vegetaci. Jak
vysvČtlil Ing. OndĜej Klap, obchodní
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní
pĜípravek, tak zvaný superkontakt,
který velmi dobĜe chrání listy a stonky,
ale zároveĖ je jeho velkým benefitem
i ochrana hlíz proti infekci plísnČ bramboru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa
však vykazuje vysokou úþinnost i proti
hnČdé skvrnitosti listĤ brambor,
v nČkterých letech rozšíĜené chorobČ.
Zampro Duo zaujme také výhodnČ
nastavenou cenou, absencí jakýchkoliv aplikaþních omezení, širokým aplikaþním oknem a velmi dobrou odolností vĤþi smyvu deštČm, doplnil Ĝeþník.
Nová sezóna již pomalu klepe na
dveĜe, pČstitelé proto ocení i nové pĜípravky pro podzimní ochranu porostĤ.
V Ĝepce jde o herbicid Butisan
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l),
který nahradí Butisan Max (quinmerac
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l,
metazachlor 200 g/l). Butisan
Complete je urþen pro preemergentní
i þasnČ postemergentní ošetĜení
Ĝepky. Jeho vyvážené složení se zvýšeným obsahem metazachloru podle
Ing. Libora SvatonČ, obchodního
zástupce firmy BASF, posiluje úþinek
pĜedevším na heĜmánkovité plevele.

Butisan Complete bude mít mezi herbicidy pro þasnČ postemergentní ošetĜení Ĝepky nejvyšší obsah úþinných
látek na hektar. Registrovanou dávku
2,5 l/ha doporuþuje odborník v pĜípadČ
vysokého zaplevelení obtížnými pleveli, pro ostatní pĜípady je vhodné dávku
snížit na 2,25 l/ha.
Do obilnin pĜináší firma BASF novinku v podobČ herbicidu Chocker (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l).
Tento pĜípravek nahrazuje známý
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendimethalin 250 g/l), který vzhledem ke
vzrĤstajícím omezením již nebudou
nabízet. Z hlediska registrace a použití
je Chocker ale velmi podobný, i když
obsahuje jiné úþinné látky, upozornil
Ing. SvatoĖ. Registrován je do všech
þtyĜ základních obilnin, lze jej aplikovat
preemergentnČ i þasnČ postemergentnČ – druhý aplikaþní termín považuje
obchodní zástupce za vhodnČjší.
Choker kontroluje obdobné spektrum
plevelĤ jako Maraton, výhodou je
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha oproti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou
jsou aplikaþní omezení – v souþasné
dobČ jmenované novinky omezení pro
použití v ochranném pásmu II. stupnČ
zdrojĤ podzemních a povrchových vod
nemají. U Butisanu Complete se
ovšem tato charakteristika vztahuje
jen pro produkty zakoupené v letošním
roce.

Kompletní nabídka
Zástupci spoleþnosti Bayer, s. r. o.,
pĜedstavili v Naboþanech kompletní
portfolio pĜípravkĤ na ochranu obilnin
a kukuĜice s novinkami Boogie Xpro
a MaisTer power. NechybČly ani odrĤdy ozimé Ĝepky Jumper a Silver se
zajímavým výnosovým potenciálem.
Jak pĜiblížil Ing. Petr Šmída z firmy
Bayer, infekþní tlak v obilninách zahajují choroby pat stébel. Pokud se
vyskytují v normální míĜe, doporuþují
ošetĜení fungicidem Hutton s vyšším
obsahem prothioconazole, který choroby vyléþí, a to vþetnČ padlí, rzí þi
braniþnatek. Pokud je infekþní tlak
chorob pat stébel enormní, pak je
ještČ vhodnČjší volbou Delaro (prothioconazole 175 g/l, trifloxystrobin 150
g/l). Fenoménem letošního roku byl
výskyt bejlomorky sedlové a v pĜípadČ, že ochrana proti ní neprobČhla
úspČšnČ, umocnila právČ rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída.
Registrován je proti tomuto škĤdci
napĜíklad Decis Mega, je možné zvolit
i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škĤdcĤm
v dávce 0,5 l/ha.
Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí spoleþnost Bayer široké
spektrum pĜípravkĤ. Doporuþení pak
vychází z konkrétní situace na poli
a dalších dĤležitých faktorĤ, jako je
napĜíklad výnosový potenciál odrĤdy.
Za univerzální základ považuje Ing.
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší
dávka tehdy, pokud již nenásleduje
ochrana do klasu) pĜípravek Hutton.
PĜedstavitelem nadstavby na ochranu
listového aparátu je novinka Boogie
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s registrací do pšenice, jeþmene, žita i tritikale. S tímto pĜípravkem poprvé pĜišla na
tuzemský trh kombinace úþinných
látek bixafen a prothioconazole, které
jsou základem Xpro technologie. Pro
úþely ýeské republiky byl k tČmto
dvČma látkám pĜidán ještČ spiroxamin
se stop efektem na padlí. Z fungicidĤ
spoleþnosti Bayer má pravdČpodobnČ
nejdelší perzistenci úþinku. „Boogie
Xpro budeme pĜevážnČ v dávce jeden
litr na hektar doporuþovat do pšenice,
i když své praktické uplatnČní najde
i v množství 0,9 litruĤ na hektar v jeþmeni,“ vysvČtlil Ing. Šmída s tím, že na
T2 aplikace do jeþmene je nejlepší
volbou na trhu dlouhodobČ provČĜený
fungicid Delaro nebo napĜíklad postĜikový sled Hutton Delaro.
Termín T3, tedy ochrana praporcového listu a klasu, je již doménou fungicidu Prosaro 250 EC (prothioconazole
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale
upozornil zástupce firmy Bayer, výbČr
fungicidu je jedna vČc, zásadní je však
i jeho správná aplikace – znamená to,
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungicid se musí aplikovat v menším množství vody (150 l vody/ha) a nejlépe
dvojitými tryskami. Jako výhodu
u Prosara Ĝeþník vidí úþinnou látku
prothioconazole, která má ze všech
látek registrovaných do klasu nejvČtší
aplikaþní okno na zásah proti fuzariózám, zajišĢuje asi týdenní možnost
správného zásahu.
Pro podzimní ochranu proti plevelĤm
pĜipomnČl Ing. Šmída Cougar Forte
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280
g/l), který se stal etalonem v úþinnosti
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náletu zavíjeþe, aby se pokrylo kladení
vajíþek, a druhou dávku aplikovat
sedm až deset dní po první aplikaci.
Výhodou je rovnomČrné rozprostĜení
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají
pČstitelé na jižní a stĜední MoravČ,
zájem o tuto technologii se však
v poslední dobČ rozšíĜil i v dalších
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Spoleþnost BIOCONT ABORATORY,
spol. s r. o., letos slaví 25. výroþí
pĤsobení na þeském trhu. Zabývá se
biologickou ochranou a využívá pĜirozené antagonisty škodlivých organismĤ nebo produkty pĜipravené s využitím živých organismĤ.
„Výhodou moderních prostĜedkĤ
biologické ochrany je vysoká a dlouhodobá úþinnost a zároveĖ to, že jsou
šetrné k životnímu prostĜedí a lidskému zdraví. Mají nízkou nebo žádnou
toxicitu k necílovým druhĤm, þímž zvyšují diverzitu a stabilitu pĜírodních ekosystémĤ v zemČdČlské krajinČ a umožĖují kvalitní produkci,“ pĜiblížil Ing.
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r.
o.
V rámci monitoringu škĤdcĤ kukuĜice
zpĤsobuje nejvČtší škody v kukuĜici
v rámci celé republiky zavíjeþ kukuĜiþný (Ostrinia nubialis). Je o nČm málo
známé, že má dva biotypy: jeden se
živí kukuĜicí a druhý dvoudČložnými
rostlinami, má kolem dvou set hostitelských rostlin. Biotypy se liší molekulou
feromonu. Na jeho monitoring se používá svČtelný lapák, podle náletu je
možné zjistit termín ošetĜení. Výskyt
zavíjeþe lze sledovat i pomocí sumy
efektivních teplot. Proti zavíjeþi lze
aplikovat dravou vosiþku
Trichogramma evanescens buć kapslemi zavČšenými do porostu
(Trichocap), nebo aplikací z letadla,
pĜípadnČ i z vrtulníku (TrichoLet), který
byl v Naboþanech vystaven. Z hlavních výhod jmenoval Ing. Teplý rychlost aplikace.
Parazitická vosiþka Trichogramma
klade svoje vajíþka do vajíþek zavíjeþe. Ve vajíþku zavíjeþe se vyvíjí larva
vosiþky, tím se zavíjeþ zlikviduje
a nevylíhne se housenka, která škodí
na kukuĜici. „Na pole se dostanou
kukly tohoto parazita v rĤzné fázi
vývoje. Dodáváme celou technologii
i se signalizací, takže urþujeme
i správné naþasování. Základem úspČchu je aplikovat vosiþku na zaþátku

Možnosti herbicidní ochrany kukuĜice
a ozimé Ĝepky ukázala na výstavČ
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do
ozimé Ĝepky je pro podzimní þasné
postemergentní ošetĜení urþen herbicid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-methyl). Registrován je proti dvoudČložným jednoletým plevelĤm a aplikuje
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
„ZemČdČlská praxe si již zvykla na
vysokou úþinnost na kakosty, heĜmánky, úhorníky, plevelnou Ĝepu a jiný
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na
prezentaþním políþku byly vzhledem
k plevelnému spektru aplikovány varianty preemergentnČ Command (0,2 l/
ha) + postemergentnČ Salsa (25 g/ha)
+ Trend (0,1 %) a þasnČ postemergentní ošetĜení Salsa 25 g/ha +
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %)
pro pĜípad vČtšího zaplevelení rozrazily. Ing. Herda doplnil, že herbicid
Salsa bude možné zakoupit jen do 25.
9. 2016. Aplikace je pak v souladu
s podmínkami pĜedbČžného povolení
stanovena na jeden rok po ukonþení
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. PĜíþinou
tohoto stavu je zpoždČné hodnocení
a stále nedokonþené EU review úþinné látky ethametsulfuron-methyl.
KukuĜice byla ošetĜena pĜípravkem
Principal Plus 66,5 WG (dicamba,
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace
pro tuto plodinu vyluþuje použití do
kukuĜice cukrové, herbicid je urþen
proti pýru plazivému, ježatce kuĜí noze
a širokému spektru dvoudČložných
plevelĤ.
Ing. Herda dodal, že se to týká i problematických, jako je mraþnák, pcháþe, pĜerostlé merlíky a další.
Maximální dávka je 440 g/ha v tank-mixu se smáþedlem Trend 90 (0,1 %).
RĤstová fáze plodiny v dobČ aplikace
je BBCH 14–17, tedy 4–7 listĤ. Pokud
jde o plevel, rĤstová fáze má být u trav

na chundelku metlici a ostatní dvoudČložné plevele. Jarnímu ošetĜení dominuje herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a tritikale Husar Active
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377
g/l) s vylepšeným úþinkem oproti
pĤvodnímu Husaru.

Pro ošetření řepky i kukuřice

BBCH 13–15 (3–5 listĤ) u dvoudČložných jednoletých plevelĤ a pcháþe
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy).
V plodinČ ho lze aplikovat maximálnČ
jednou.

Má nové logo i přípravky
Od letošního roku se spoleþnost
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentuje novým logem. To je nyní spoleþné
pro všechny evropské poboþky spoleþnosti Sumi Agro Europe ve Velké
Britanii, Francii, v NČmecku,
Maćarsku, Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Rusku, na UkrajinČ,
Slovensku, a v ýeské republice.
Sjednocením loga chce Sumi Agro
vyjádĜit nejen svou sílu a šíĜi pokrytí
v EvropČ, ale také fakt, že jednotlivé
evropské poboþky mají japonský
pĤvod a podporu silné nadnárodní
spoleþnosti v Japonsku. Logo tvoĜí
dva kruhy – velký modrý kruh symbolizuje právČ celou korporaci Sumi Agro,
zatímco malý bílý kruh pĜedstavuje
jednotlivá zastoupení v EvropČ. Kruh
je inspirován typickým japonským
symbolem – vycházejícím sluncem na
státní vlajce a v logu symbolizuje
pospolitost, soudržnost, vzájemnou
podporu a totožný pĜístup Sumi Agro
ve všech zemích. Bílá je japonská
národní barva a vyjadĜuje þistotu
a poctivost, zatímco modrá je firemní
barva spoleþnosti Sumi Agro.
V Naboþanech mohli návštČvníci
vidČt pokusné parcely ozimé pšenice
ošetĜené systémový fungicidem Soleil
a novým postĜikovým fungicidem
Mandarin. Soleil obsahuje dvČ úþinné
látky ze skupiny triazolĤ: bromukonozole a tebukonozole, má preventivní
a kurativní úþinek proti houbovým chorobám obilnin jako jsou braniþnatka
pšeniþná (Septoria tritici), braniþnatka
plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klasĤ
(Fusarium spp.).
„Naše novinka postĜikový fungicidní
pĜípravek Mandarin ve formČ emulgovatelného koncentrátu slouží k ochranČ obilnin proti listovým a klasovým
chorobám,“ pĜedstavil nový fungicid
Dušan Sem, obchodní Ĝeditel spoleþnosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.
„Mandarin má podstatný pĜínos pro
zvýšení produktivity. Napomáhá rozvoji a udržení listové plochy, zvyšuje
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Spoleþnost BIOCONT ABORATORY,
spol. s r. o., letos slaví 25. výroþí
pĤsobení na þeském trhu. Zabývá se
biologickou ochranou a využívá pĜirozené antagonisty škodlivých organismĤ nebo produkty pĜipravené s využitím živých organismĤ.
„Výhodou moderních prostĜedkĤ
biologické ochrany je vysoká a dlouhodobá úþinnost a zároveĖ to, že jsou
šetrné k životnímu prostĜedí a lidskému zdraví. Mají nízkou nebo žádnou
toxicitu k necílovým druhĤm, þímž zvyšují diverzitu a stabilitu pĜírodních ekosystémĤ v zemČdČlské krajinČ a umožĖují kvalitní produkci,“ pĜiblížil Ing.
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r.
o.
V rámci monitoringu škĤdcĤ kukuĜice
zpĤsobuje nejvČtší škody v kukuĜici
v rámci celé republiky zavíjeþ kukuĜiþný (Ostrinia nubialis). Je o nČm málo
známé, že má dva biotypy: jeden se
živí kukuĜicí a druhý dvoudČložnými
rostlinami, má kolem dvou set hostitelských rostlin. Biotypy se liší molekulou
feromonu. Na jeho monitoring se používá svČtelný lapák, podle náletu je
možné zjistit termín ošetĜení. Výskyt
zavíjeþe lze sledovat i pomocí sumy
efektivních teplot. Proti zavíjeþi lze
aplikovat dravou vosiþku
Trichogramma evanescens buć kapslemi zavČšenými do porostu
(Trichocap), nebo aplikací z letadla,
pĜípadnČ i z vrtulníku (TrichoLet), který
byl v Naboþanech vystaven. Z hlavních výhod jmenoval Ing. Teplý rychlost aplikace.
Parazitická vosiþka Trichogramma
klade svoje vajíþka do vajíþek zavíjeþe. Ve vajíþku zavíjeþe se vyvíjí larva
vosiþky, tím se zavíjeþ zlikviduje
a nevylíhne se housenka, která škodí
na kukuĜici. „Na pole se dostanou
kukly tohoto parazita v rĤzné fázi
vývoje. Dodáváme celou technologii
i se signalizací, takže urþujeme
i správné naþasování. Základem úspČchu je aplikovat vosiþku na zaþátku

náletu zavíjeþe, aby se pokrylo kladení
vajíþek, a druhou dávku aplikovat
sedm až deset dní po první aplikaci.
Výhodou je rovnomČrné rozprostĜení
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají
pČstitelé na jižní a stĜední MoravČ,
zájem o tuto technologii se však
v poslední dobČ rozšíĜil i v dalších
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.
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na chundelku metlici a ostatní dvoudČložné plevele. Jarnímu ošetĜení dominuje herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a tritikale Husar Active
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377
g/l) s vylepšeným úþinkem oproti
pĤvodnímu Husaru.
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída.
Registrován je proti tomuto škĤdci
napĜíklad Decis Mega, je možné zvolit
i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škĤdcĤm
v dávce 0,5 l/ha.
Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí spoleþnost Bayer široké
spektrum pĜípravkĤ. Doporuþení pak
vychází z konkrétní situace na poli
a dalších dĤležitých faktorĤ, jako je
napĜíklad výnosový potenciál odrĤdy.
Za univerzální základ považuje Ing.
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší
dávka tehdy, pokud již nenásleduje
ochrana do klasu) pĜípravek Hutton.
PĜedstavitelem nadstavby na ochranu
listového aparátu je novinka Boogie
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s registrací do pšenice, jeþmene, žita i tritikale. S tímto pĜípravkem poprvé pĜišla na
tuzemský trh kombinace úþinných
látek bixafen a prothioconazole, které
jsou základem Xpro technologie. Pro
úþely ýeské republiky byl k tČmto
dvČma látkám pĜidán ještČ spiroxamin
se stop efektem na padlí. Z fungicidĤ
spoleþnosti Bayer má pravdČpodobnČ
nejdelší perzistenci úþinku. „Boogie
Xpro budeme pĜevážnČ v dávce jeden
litr na hektar doporuþovat do pšenice,
i když své praktické uplatnČní najde
i v množství 0,9 litruĤ na hektar v jeþmeni,“ vysvČtlil Ing. Šmída s tím, že na
T2 aplikace do jeþmene je nejlepší
volbou na trhu dlouhodobČ provČĜený
fungicid Delaro nebo napĜíklad postĜikový sled Hutton Delaro.
Termín T3, tedy ochrana praporcového listu a klasu, je již doménou fungicidu Prosaro 250 EC (prothioconazole
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale
upozornil zástupce firmy Bayer, výbČr
fungicidu je jedna vČc, zásadní je však
i jeho správná aplikace – znamená to,
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungicid se musí aplikovat v menším množství vody (150 l vody/ha) a nejlépe
dvojitými tryskami. Jako výhodu
u Prosara Ĝeþník vidí úþinnou látku
prothioconazole, která má ze všech
látek registrovaných do klasu nejvČtší
aplikaþní okno na zásah proti fuzariózám, zajišĢuje asi týdenní možnost
správného zásahu.
Pro podzimní ochranu proti plevelĤm
pĜipomnČl Ing. Šmída Cougar Forte
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280
g/l), který se stal etalonem v úþinnosti
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Doublesleeperr
Month
Topic
1
Animal production and reproduction
Production of voluminous forage and
2
pasture technologies

1/4a

1/3a

NA POLI

NA POLI

Výstava navázala v roce 2001 na
dlouholetou tradici polních dnĤ
v Chrudimi, které poĜádala Oseva Agri
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organizátorem této celostátní výstavy vydavatelství Profi Press, s. r. o.
Na ploše bylo založeno 494 parcelek
prezentujících odrĤdy plodin.
NejþastČji mohli návštČvníci potkat
ozimé obilniny. PĜipraveno ale bylo
také více než 100 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním a ozimém
jeþmeni a kukuĜici. VýbČr z nabídky
jednotlivých firem je uveden níže.

1/2a

560

97 5 x 120 he gh

1 1*

1/2
A5

2/3

720

149 x 94 w d h

1 4b

1/1

800

200 x 81 w d h

1 3b

Náš chov
Bc. Barbora Lacinová
mobil: +420 602 185 400
tel.: +420 277 001 668
e-mail: barbora.lacinova@profipress.cz

Principles for correct housing, nutrition and creating suitable conditions for healthy
breeding of young, stress elimination
Farm modernization, technological facilities for providing welfare
Companies’ offers, exhibitions, news
A complex of measures to ensure effective production in individual categories of pig
management, prevention to maintain health on farms, welfare technologies, technologies
minimalizing environmental pollution
Trends in milk production, organic production and other special types of production, impacts
on milk quality, mammary gland health, automatic milking
Prevention to ensure healthy digestive system of chickens, technological aspects of
waterfowl and domestic fowl management, nutrition and feeding, product quality, fortified
premium products
Capital construction, renovation and modernization of animal farms, construction
elements, site layout
Current conditions for breeding dairy and beef cattle, breeding work, nutrition, housing
technologies, health state, care for hooves, National show of Czech spotted cattle
Farm management, biosecurity and welfare. Cattle husbandry – cleanliness in stables,
microclimate, prevention and therapy, manure removal
SPF pig farms, animal husbandry regulations in poultry hatcheries
Feeding management, product offer, ensuring feed intake, feed preparation and storing,
feeding carts
Contagious state on farms, prevention and therapy, impact on efficiency, changes in
methodology of health check and instructed vaccination
Conditions for ensuring health and welfare of animals

Supplement

Natality and reproduction (23 April)

Backyard livestock
(19 October)

The rules for publishing
Inserted advertisements

The rules for publishing all-type
advertisements and company articles

Price of ads EUR 1000 + price for insertion / piece
Weight (in grams) of inserted material

Till 20 g 21–50 g

51–100 g

101–250 g 250 g and higher

Price for insertion / piece

0,04 EUR 0,09 EUR

0,16 EUR

0,20 EUR

0,26 EUR

Division according to the weight of inserted material is based on current tariffs issued by the Czech Post Service
Discounts
Title option

Publishing option (price in EUR)
Discount depends on the total sum of book
Discount depends on the number of repeprices statedin the binding order of ads to be
atingads in one journal in given year and
published in any title of ourpublishing house
canpossibly be calculated retrospectively
and this bonus for exceeding a given limitis set
as well
in the following way:
2 000
5%
Number of repeating Discount
2 800
7%
3x
5%
4 000
10 %
6x
7%
8 000
11 %
9 and more
10 %
12 000
12 %
And further on + 1 % per every EUR 3510
When ordering propagation advertising agency is the maximum discount of 15 % for the client.

2. page of cover
3. page of cover
4. page of cover
5. page (next to the contents)
Special size of advertisement
Exact placing of advertisement
Fifth colour print

Extra charges
25 %
20 %
30 %
10 %
40 %
20 %
10 %

1. All-type advertisements – the price corresponds with the
prices for conventional sheet advertisement
All-type ads are equivalent to the conventional sheet ads.
This kind of ads paid in full amount according to the price
list does not have to be designed in the same manner as
the own journal but it can be supplied completely by the
client (firm, PR agency). Logos and contacting data of the
producer or vendor can be part of this ad. The article will
be marked as advertisement. All-type ads have to delivered by the client in complete form. The copy editors will
not prepare this type of ads.
2. Company text paid by 50 % of the price for sheet
advertisement according to the price list
It concerns a commercial article that does not include
client‘s logo and contact. The theme should at least
generally correspond with the theme of a given journal.
The name of the author and company is given together
with the author‘s signature. The article is marked as
advertisement, it has the same graphics as the journal
and it is produced by our graphic studio. Company text
has to be delivered by the client in complete form. The
copy editors will not prepare this type of ads.
3. Rules for the publication of free PR articles delivered
together with graphical advertising.
It is required to observe the specified range in proportion
1:1/advertisement: PR article. In case of request for exceeding the range of the article, will be solved individually
the form of payment.

Advertising Graphic Price: 28 Eur
Technical requirements
PC platform
Transmission medium: CD/DVD, Flash disk, e-mail (up to 9 Mb),
FTP server
a) GRAPHICALLY READY ADVERTISMENTS:
PDF (300 DPI, saved as CMYK, scrubbed to the PRESS qualityTIFF, JPG (300
DPI, CMYK)
AI, EPS, CDR (all in curves, CMYK, 300 DPI)
b) ADS TO BE PRODUCED:
Texts: MS Word
Tables: MS Word
Graphs: MS Excel
Logos: EPS (curved, saved without background)
Photograph to be scanned: masters to be scanned up to the A3 format
Photographs in data form: TIFF, JPG (all in 300 DPI). All fall out formats needs to
be bigger at least about 3 mm on each side for the cutting process in printer.
Detailed information will be send by e-mail or fax on demand.

Notice
- Subject completing an ad guarantees that there will be no invisible symbols in
a document (ai, eps, pdf ) and the attributes will be defined correctly
- In case the ads in pdf, eps forms have not the parameters necessary, we will
transfer the document into 300 dpi bitmap that can cause unreadability of
small characters and change the colour scheme. The publishing house is
not responsible for such changes and any prospective objections shall be
claimed against the subject completing an ad.
- We do not accept any logos and graphical sources sent by fax. Source materials, as copies from photocopiers, business card or writing-papers, materials
printed on coloured ink printers, bit mapped pictures etc. will be accepted
but their bad printing quality shall be pointed out.
- We are not responsible for mistakes caused by insufficient readability of text
or by any other hidden fault of documents supplied. In case the coloured
preview (cromaline, digital proof ) is not supplied together with an ad, the
publishing house is not responsible for maintaining the coloured scheme.

General Terms of Advertising
1. Ordering an ad
a) The publisher accepts the advertisements on the basis of written
order or contract and data supplied only. The order has to contain the
following: trade name of the company, seat of the company, place
of business or place of residence, company ID, tax code, stamp and
signature of the client, date of signature.
b) The client is responsible for the actual delivery of text and faultless
background data.
c) The client is responsible for the content and legal admissibility of texts
and pictures to be advertised.
d) The publisher is not responsible for the accuracy of data in published
ads and he is not obliged to examine whether the rights of third persons are violated by them.
2. Returning the background materials and revision of the prints
a) The background materials will be returned to the client on his demand only. Revised ads produced by the publisher will be sent to the
client for approval. In case the client does not approve the design of
an ad within given period, publisher takes it as approved.
b) The publisher grants the normal print quality within the scope of the
material supplied and the technology used.
3. Edits and placing the ads in the journal
Ads that are not possibly recognised as advertisements due to their
stylisation, will be marked by the word „advertisement“.

4. Right to reject an ad
a) The publisher retains the right to reject an advertisement due to its content or
technical quality, in case it is in conflict with valid legal or official standards, morals
and custom practice, technical conditions set or with the client‘s interests.
b) The publisher retains the right to reject the order from client that did not pay for
the previously published advertisements, or he can eventually suspend fulfilment
of the order till the amount due is covered.
5. Payment for advertising
a) The price for publishing an ad will be invoiced by the publisher within 5 days after
the actual date of publishing. An invoice will be sent to the client together with
the sample copy. Normally, the maturity of an invoice is 14 days. However, if both
the parties agree, it can be stipulated otherwise.
b) In case of the client‘s payment delay, the publisher retains the right to charge the
punitive interest in agreed amount. In case, this amount is not agreed in advance, it is
set in the level of 0.1 % of the amount due per every calendar day delayed.
6. Reclamation - facultative compensation
a) In case an ad is printed unreadable, incorrectly or incompletely, the client has the
right to get discount or to have an ad printed again perfectly.
b) Advertisement can be reclaimed within 14 calendar days after its publication.
7. Prices in the price list are given in CZK without VAT (EUR)
Both the parties can agree on different terms of publication. An agreement
represents necessary condition for arranging other than common terms of
mutual co-operation.

