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Moudré řešení proti hlízence

www.belchim.cz

Nová účinná látka z nové chemické skupiny

Flexibilní chemická vazba - účinkuje i na rezistentní kmeny

Využijte balíček 10 l Kenja + 15 l Zaftra (azoxystrobin) na 25 ha

Používejte přípravky na  
ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy  
přečtěte označení a informace  
o přípravku. Respektujte varovné 
věty a symboly.

Kenja_OSR_ID1009-v5.indd   1 25/03/2020   7:56:22

+ Výkonná: jedinečná kombinace účinných látek
+ Spolehlivá: široké spektrum účinnosti v obilninách
+ Nezávislá: za všech podmínek

 

NĚKTERÁ 
SPOJENÍ 
JEDNODUŠE 
FUNGUJÍ LÉPE

www.syngenta.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

SUMI AGRO CZECH s.r.o.  
Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280 
www.sumiagro.cz

NEBEZPEČNÝ PRO ŠKŮDCE, 
BEZPEČNÝ PRO SVĚT
  ochrání řepku i pšenici
  moderní kapalná formulace
  použití zcela bez omezení

Info • 602 129 528

JEDNIČKY PROTI PÝRU
PLAZIVÉMU A JEDNOLETÝM
TRAVÁM

•  Možnost aplikace v mnoha plodinách
(řepka, cukrovka, brambory, hrách, 
slunečnice, hořčice a další)

AUCYT®START
ODNOŽE A KOŘENY
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OBAVY o další úrodnou půdu
  STRANA 2

PRAVIDLA spolufinancování fondů jsou 
schválena  STRANA 6

CESTA k posílení pozice na trhu
  STRANA 8
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číslo 16/2021 • 19. dubna 2021 • ročník XXIX cena 21 Kč/1 €• předplatitelé 19 Kč/0,80 €

Vychází od
roku 1919

Pro senátní verzi zákona, kte-
rá vyřazovala kvóty, hlasovalo 
146 ze 188 přítomných poslanců. 
Hlasovali pro ni poslanci ze 

všech klubů s výjimkou SPD. Ta-
ké ministr zemědělství Miroslav 
Toman podpořil senátní návrh. 
Řekl, že obecně vyšší zastoupení 
tuzemských potravin podporuje, 
ale souhlasí s  tím, že navržené 

provedení nebylo dobré. Ocenil, 
že v novele prošel pozměňovací 
návrh, který umožňuje zadava-
telům veřejných zakázek, napří-
klad školám, nemocnicím nebo 
úřadům, upřednostnit v zadáva-

cím řízení tuzemské potraviny. 
Prezident Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR Tomáš Prouza 
poděkoval poslancům za poslání 
paskvilu zvaného potravinové 
kvóty do historie. „Přijetí potra-
vinových kvót by mělo za násle-
dek zvýšení ceny, snížení výbě-
ru a  pokles motivace tuzem-
ských zemědělců zlepšovat svou 
kvalitu a konkurenceschopnost. 
Místo nesplnitelných kvót se ko-
nečně můžeme soustředit na to, 
jak zvyšovat nabídku takových 
českých potravin, o které zákaz-
níci stojí,“ uvedl Prouza. Podle 
prezidenta Agrární komory ČR 
Jana Doležala se návrhem na 
povinné podíly českých potra-
vin v  obchodech alespoň upo-
zornilo na problém nízké domá-
cí produkce na pultech. Podle 
něj komora v  principu bude 
podporovat podobné snahy 
o  zvýšení zastoupení tuzem-
ských potravin a  chce v  debatě 
pokračovat.

(Pokračování na str. 3)
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Povinný podíl nebude

Uplynulý rok nelze hodnotit z po-
hledu pěstitelů cukrovky jako příz-
nivý a to hned z několika důvodů. 
Na většině území se porosty vypořá-
dávaly s nadbytkem srážek v druhé 
polovině vegetace a především s vý-
skytem cerkosporiózy. Rok 2020 
byl také posledním rokem, kdy bylo 
možné využít účinnou látku desme-
dipham k ochraně cukrovky vůči 
plevelům. Celkově se tak kompliku-
je pěstování této plodiny.

 STRANA 22

Výzvy pro pěstitele 
cukrovky

Rostlinná výroba

Drůbeží maso se na českém jídel-
níčku podílí asi třetinou z celkové-
ho objemu u nás zkonzumovaného 
masa. Vzhledem k nízké soběstač-
nosti ve výrobě uvedené komodity 
se část drůbežího masa dováží ze 
zahraničí. Nejen o tom, kolik drů-
bežího masa a odkud se k nám do-
váží, ale i o změně spotřebitelských 
návyků jsme hovořili s ředitelem 
Sdružení drůbežářských podniků 
MVDr. Františkem Matesem.

 STRANA 37

Obliba drůbežího
masa roste

Živočišná výroba

Rozdružovače balíků Kuhn patří 
na českém trhu dlouhodobě k těm 
nejprodávanějším. Na spokojenost 
uživatelů techniky Kuhn klade vý-
robce veliký důraz. U francouz-
ských strojů oceňují chovatelé pře-
devším vysokou užitnou hodnotu 
vycházející z bezproblémového 
rozdružování balíků slámy a jejího 
zastýlání, nebo rozebírání balíků 
sena a senáže a jejich zakládání do 
žlabu či na krmný stůl.

 STRANA 39

Nejen zastelou, 
ale i nakrmí

Zemědělská technika

Povinný podíl českých potravin na pultech obchodů nakonec platit nebude. Poslanecká sněmovna 
ho minulý týden na návrh Senátu vyřadila z novely zákona o potravinách. Do této novely se kvóty na 
potraviny dostaly ve sněmovně na základě pozměňovacího návrhu poslanců strany Svoboda a přímá 
demokracie (SPD). Měly se už od příštího roku vztahovat na obchody s plochou nad 400 metrů 
čtverečních a na zákonem stanovené potraviny. 

Pro snížení provozních nákladů 
a vyřešení nejistoty v dostupnosti 
pracovníků je řešením mechanizo-
vaná sklizeň ovoce. Z pohledu agro-
techniky révy vinné je velmi důleži-
té pochopení tepelných toků ve vi-
nici a zelené práce jsou vhodným 
nástrojem pro ovlivňování mikrokli-
matu listové stěny. Meziplodiny 
pěstované v meziřadí chmelnic mají 
vliv na stabilizaci půdní úrodnosti 
a snížení degradace půdy.

 STRANA 12

Ošetřování sadů, 
vinic a chmelnic

Téma týdne

Obchody nadále nebudou muset mít na pultech povinný podíl tuzemských potravin Foto Zuzana Fialová

Zuzana Fialová

Nejníže položenou obcí je Želiv 
s nadmořskou výškou 406 m,
nejvyšším bodem je vrchol Kře-
mešníku ve výšce 765 m nad 
mořem. Vzhledem k těmto pod-
mínkám jsou klimatické poměry 
v okrese drsné, vyznačují se vět-
ším množstvím vodních srážek 
a prodlouženou dobou vege-
tačního klidu. Na území okre-
su se nachází významný vodní 
předěl – rozvodí dvou evrop-
ských veletoků Dunaje a Labe, 
které odvádějí vody do Černého 
a Severního moře. 

Okres Havlíčkův Brod leží 
v severní části kraje Vysočina. 
Svou rozlohou se řadí až na 
čtvrté místo v kraji za okresy 
Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pel-
hřimov. Menší je pouze okres 
Jihlava. Na celkovém počtu oby-
vatel v kraji se okres podílí 
méně než pětinou, což předsta-
vuje přibližně 95 tisíc obyvatel. 

Pro okres je charakteristická 
velmi rozdrobená sídelní struk-
tura. Hlavním a převládajícím 
geologickým útvarem na ce-
lém okrese je Českomorav-
ská vrchovina. Na severním 
okraji okresu zasahují na jeho 
území Železné hory. Průměrná 
nadmořská výška se pohybuje 
okolo 500 m. Nejvyšším mís-
tem okresu je Melechov u Trpi-
šovic o výšce 709 m nad mo-
řem, naopak nejníže položené 
místo je na Doubravce (253 m 
nad mořem). Podnebí okresu 
je poněkud chladnější, průměr-
ná teplota stoupá od východu 
k západu v souladu s klesající 
nadmořskou výškou.

Okres Žďár nad Sázavou leží 
ve východní části Českomorav-
ské vrchoviny, na horních to-
cích řek Sázavy, Oslavy, Svratky 
a Chrudimky. 

 (Pokračování na str. 2)
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Zemědělec v regionuZemědělec v regionu
číslo 9/2021 • 4. října • ročník 13 • cena 25 Kč/1 € Kraj Vysočina

V roce 2021 se opět sklízela menší plocha ozimé řepky. Výměra ozimé pšenice se oproti roku 2020 téměř 
nezměnila. Naopak vzrostly plochy například máku a kukuřice na zrno. Podle soupisu hospodářských zvířat 
provedeného k 1. dubnu 2021 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat. 
Snížily se počty ovcí, koz a koní.

Kraj Vysočina v rámci České 
republiky zaujímá centrální po-
lohu. Tento region se rozlohou 
téměř 6800 km2 řadí mezi regio-
ny nadprůměrné velikosti – pou-
ze čtyři kraje jsou rozlehlejší. 
Sousedí s krajem Jihočeským, 
Středočeským, Pardubickým 
a Jihomoravským. Je pro něj 
charakteristická členitost úze-
mí, vyšší nadmořská výška a říd-

ké osídlení. Rozdrobená sídel-
ní struktura přispívá v někte-
rých případech k vylidňování 
menších obcí a odchodu mla-
dých a kvalifi kovaných obyvatel. 
Území Kraje Vysočina se sice 
státní hranice České republiky 
přímo nedotýká, jižní část kraje 
však zasahuje do její těsné blíz-
kosti, a díky tomu se Vysočina 
společně s krajem Jihočeským 
a Jihomoravským zapojuje do 

řady aktivit v rámci přeshraniční 
spolupráce s Rakouskem. 

Charakteristika regionu
Povrch území je tvořen pa-

horkatinami Českomoravské 
vrchoviny. Region je atraktivní 
svým poměrně nízkým znečiště-
ním ovzduší, nacházejí se v něm 
též vodohospodářsky významné 
vodní plochy a zdroje vody.

Nejvýše položeným bodem je 
vrcholek Javořice (837 m n. m.) 

v Javořické vrchovině na jihu 
okresu Jihlava, nejnižší bod se 
nachází v místě, kde na jiho-
východě okresu Třebíč opou-
ští území kraje řeka Jihlava 
(239 m n. m.). Na území kraje se 
nacházejí dvě chráněné krajinné 
oblasti – Žďárské vrchy a Želez-
né hory. Vrch Melechov v hav-
líčkobrodském okrese je v ně-
kterých pramenech označován 
za geografi cký střed Evropy.

Území kraje Vysočina se ad-
ministrativně člení na pět okre-
sů, patnáct správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností 
(ORP) a 26 obvodů pověře-
ných obecních úřadů (POÚ). 
Základní samosprávnou jednot-
kou jsou obce, kterých je v kraji 
704. Téměř polovinu obcí na 
Vysočině tvoří malé vesnice do 
199 obyvatel. Obec na Vysočině 
má v průměru jen asi 730 obyva-
tel, tedy nejméně ze všech krajů 

České republiky. V kraji jsou nej-
četněji zastoupeny obce s méně 
než 500 obyvateli. Statut města 
má v současnosti 34 obcí kraje, 
což je v rámci České republiky 
vzhledem k velikosti regionu 
mírně podprůměrný počet.

Pět okresů
Okres Jihlava se nachází v cen-

trální části Českomoravské vr-
choviny. Leží na obou stranách 

bývalé zemské hranice mezi 
Čechami a Moravou. Území 
okresu je velmi členité, spadá 
převážně do oblasti Jihlavských 
vrchů. Nejnižší polohu má údolí 
řeky Jihlavy u Dolního Smrčné-
ho (422 m), nejvyšší nadmoř-
skou výšku Javořice 837 m, kte-
rá je zároveň nejvyšším bodem 
Českomoravské vrchoviny. Prů-
měrná nadmořská výška se po-
hybuje kolem 540 m. Vzhledem 
k tomu je podnebí okresu po 
větší část roku drsné a chladné. 
Okresem prochází hlavní evrop-
ské rozvodí Černého a Severní-
ho moře. Vlivem toho je okres 
na vodní toky chudý. Největšími 
z nich jsou řeka Jihlava a říč-
ka Brtnice. Jihlavský okres je 
v kraji rozlohou nejmenší, z jeho 
plochy připadá na zemědělskou 
půdu téměř šest desetin a na 
lesy téměř třetina. Na zeměděl-
ské půdě mají poměrně vysoké 
zastoupení trvalé travní porosty. 
Zornění orné půdy se pohybuje 
kolem 75 %, což je stupeň pro 
Vysočinu typický.

Okres Pelhřimov se rozkládá 
v západní části Českomoravské 
vrchoviny. Leží v západní části 
kraje Vysočina. Rozlohou se řa-
dí na třetí místo v kraji, ovšem 
vzhledem k nejnižšímu počtu 
obyvatel má zdaleka nejmenší 
hustotu obyvatelstva ze všech 
pěti okresů kraje. Celé území 
okresu má výrazně podhorský 
ráz. Je pro ně charakteristická 
bohatá členitost terénu s prů-
měrnou nadmořskou výškou 
550 až 600 metrů. Plochy pod 
500 m nad mořem se nacházejí 
jen ojediněle a v nesouvislých 
celcích většinou podél vodních 
toků v severní části okresu. 

Petr Hezký

Zemědělství v Kraji Vysočina

Meziročně poměrně výrazně vzrostly plochy máku  Foto Petr Hezký

 Obecné informace
 rozloha: 6796 km², asi 9 % z celkové rozlohy ČR
 osevní plocha: 276 407 ha
 statutární město: Jihlava
 počet obyvatel: 508 422
 704 obcí
 hustota zalidnění: 75 lidí na km²
 nejvyšší vrchol: Javořice (837 m n. m.)
  nejnižší bod v místě, kde na jihovýchodě okresu Třebíč 
opouští území kraje řeka Jihlava (239 m n.m.)

Váš partner v Kraji Vysočina

Václav Tomeček
Československá obchodní banka a. s.
Tel.: +420 730 859 124, e-mail: vtomecek@csob.cz, www.csob.cz

www.agm-nr.sk
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 Na 
náladu spotrebiteľov na Slo-
vensku mala vplyv aj miera 
nezamestnanosti, ktorá za-
čala v  druhej polovici roka 
klesať, a  tiež rastúci počet 
pracovných ponúk, uviedla 
Eva Sadovská, analytička 
Wood & Company.

„Na náladu spotrebiteľov 
vplýva mnoho faktorov – ich 
aktuálny stav, ale aj ich bu-
dúci vývoj. V prípade ekono-
mického vývoja sa v  tomto 
roku očakáva nárast hrubého 
domáceho produktu,“ uvied-
la E. Sadovská.

Okrem klesajúceho počtu 
ľudí bez práce a rastu pracov-
ných ponúk vidí za rastom 
indikátora spotrebiteľskej 
dôvery aj výrazné sporenie 
Slovákov počas pandémie, 
kde bola hlavným dôvodom 
takzvaná odložená spotreba.

„Ak teda ľudia v  úvod-
ných mesiacoch tohto roka 
nemíňali, nebolo to preto, 
že by nemali za čo, ale skôr 

preto, že nemali kde, keďže 
boli zatvorené kamenné ob-
chody či fyzické prevádzky 
rôznych služieb,“ spresni-
la analytička.

Mnohé nákupy odsúvali 
spotrebitelia na neskôr, keď 
budú obchody či prevádz-
ky opäť otvorené a  budú ich 
môcť osobne navštíviť.

Určitý pesimizmus spot-
rebiteľov, týkajúci sa infl ácie, 
je však podľa E. Sadovskej 
na mieste. Infl ácia sa totiž 
v  tomto roku z  januárových 
0,7 percenta zvýšila na júlo-
vých 3,3 percenta, čo je za 
posledných osem rokov re-
kordne vysoká úroveň.

 „Chceme 
vidieť, že zamestnávate-
lia dlhodobo investujú do 
domácej pracovnej sily,“ 
cituje agentúra DPA z  vy-
hlásenia britského minister-
stva hospodárstva.

Vláda chce umožniť pre-
škoľovania a  integráciu ľudí 
na trh práce. Zamestnáva-
teľské združenia v  posled-
nom období vyzývali vládu, 
aby zmiernila pravidlá pri-
sťahovalectva. To však vláda 

odmietla, a  namiesto toho 
vyzvala jednotlivé branže, 
aby vytvorili príťažlivejšie 
pracovné podmienky a  aby 
ponúkli lepšie platy.

Nedostatok vodičov ka-
miónov sa už prejavuje 
v  regáloch supermarketov. 
Napríklad sieť rýchleho ob-
čerstvenia Nando’s  musela 
pre nedostatok kureniec 
zatvoriť desiatky fi liálok. 
Známemu reťazcu McDo-
nald’s  zasa chýbajú mliečne 
a čapované nápoje.

Združenie kamionistov 
Road Haulage Association 
vyčíslilo nedostatok vodičov 
na zhruba stotisíc. 

 V tejto 
súvislosti však na spome-
nutom stretnutí veľa po-
vzbudivých a optimistických 
slov neodznelo. Skôr opak 
je pravdou. Marian Uhrík to 

podoprel tvrdením, že naprí-
klad „výroba kŕmnych zmesí 
sa dostala na dno“.

„Ak by sme mali dosiah-
nuť 80-percentnú sebestač-
nosť v  produkcii rozhodu-
júcich živočíšnych komodít, 
potom by sa výroba kŕmnych 
zmesí na Slovensku musela 
zvýšiť dvojnásobne,“ kon-
štatoval M. Uhrík.

Predseda Zväzu výrob-
cov krmív, skladovateľov 
a  obchodných spoločností 
(ZVKSOS) SR sa vo svojom 
vystúpení pred novinármi 
venoval aj cenám kŕm-
nych zmesí.

„Tieto ceny sa ešte v  ne-
dávnej minulosti vyznačovali 
stabilitou, avšak na prelome 
tohto a minulého roku, pre-
dovšetkým však v  jarných 
mesiacoch roku 2021, sme 
zaznamenali výrazný nárast 
cien kŕmnych zmesí,“ kon-
štatoval M. Uhrík.

Dodal, že podobné ceno-
vé skoky sme zaznamenali aj 
v rokoch 2003 a 2004 ako aj 
v rokoch 2011 a 2012.

„Takýto vývoj vyhovuje 
výrobcom kŕmnych zmesí, 
avšak pre mnohých produ-
centov živočíšnych komodít 
môže by fatálny,“ povedal 

M. Uhrík, keďže podľa jeho 
slov „z  dôvodu nárastu cien 
kŕmnych zmesí stúpnu ná-
klady chovateľom zvierat 
približne o 25 percent“.

Dodal, že kŕmne zmesi 
sa na nákladoch na výrobu 
mäsa podieľajú približne 
55  percentami. V  inej sú-
vislosti potom uviedol, že 
potravinárska pšenica, kto-
rej ceny v  ostatnom období 
takisto významne vzrástli, 
sa približne 20 percentami 
podieľa na nákladoch na vý-
robu chleba a pečiva.

„Ako sa dá vidieť v  ob-
chodoch, maloobchodné 

ceny chleba a pekárskych vý-
robkov už v  podstate začali 
kopírovať rastúce ceny pše-
nice,“ konštatoval predseda 
ZVKSOS SR.

Ďalej potom konštato-
val, že v  súčasnej situácii, 
kedy rastú ceny pšenice 
a  aj ďalších rastlinných 
komodít „sa chovatelia 
hospodárskych zvierat 
ocitli v  mimoriadne nevý-
hodnej situácii“.

Vyššie uvedené údaje 
a  tendencie vonkoncom ne-
nahrávajú nieto rozvoju, 
ale dokonca ani stabilizácii 
živočíšnej výroby na Slo-
vensku. Svedčí o tom naprí-
klad aj neustály pokles sta-
vov ošípaných.

„Mierny pokles sme 
však v  uplynulom období 
zaznamenali aj v  chovoch 
brojlerov, kým stavy nosníc 
zostávajú stabilné,“ uviedol 
M. Uhrík.

Pomaly, avšak vytrvalo 
sa znižujú aj stavy dojníc. 
Avšak v  tomto prípade je 
pokles počtu chovaných 
zvierat vykompenzovaný 
vyššou úžitkovosťou.

Naopak, dramatický vý-
voj sme v  ostatnom období 
na Slovensku zaznamenali 
v chove oviec. Podľa údajov, 
ktoré novinárom posky-
tol predseda ZVKSOS SR 
sa stavy oviec v  období od 
roku 2016 do 2020 znížili 
z  369-tisíc na 294-tisíc je-
dincov, čo predstavuje po-
kles o 20,3 percenta.

Keď sa 
v  minulom 
roku v rámci 
p r o t i p a n -
demických 
o p a t r e n í 
po prvý raz 
v  46-roč-

nej histórii neuskutočnila 
Medzinárodná poľnohos-
podárska a  potravinárska 
výstava Agrokomplex, 
niektorí komentátori v tom 
videli aj isté plus. Vraj 
možno že taká odmlka na-
koniec výstave aj pomôže. 
Vtedy zrejme ešte málokto 
tušil, že z ročnej odmlky sa 
stane prestávka dvojročná.

V  súčasnosti už o  plu-
soch nikto nehovorí. Prag-
maticky sa v  tejto situácii, 
plnej nepredvídateľných 
opatrení, zachovalo súčas-
né vedenie nitrianskeho 
výstaviska, keď tradičný 
augustový termín obsadilo 
výstavou s  názvom Tradí-
cie slovenského vidieka.

Viem, nebola to žiad-
na sláva a  o  prípadnom 
porovnaní s  veľkým Agro-
komplexom nemôže byť 
ani reči. Aj tak však podľa 
nášho názoru malo orga-
nizovanie tradícií vidieka 
svoj význam. Ak už nie pre 
nič iné tak potom aspoň 
kvôli určitej kontinuite. 
A aby sa aj širšej verejnosti 
dalo na známosť, že výsta-
visko a s ním aj Agrokom-
plex ešte žije.

Teraz už bude treba len 
dať pozor na to, aby nám 
nakoniec z  agrokomplexu 
i z Agrokomplexu nezostali 
len tradície.

Výroba zmesí sa dostala na dno

cena: 1,00 • predplatné: 0,80

KLIMATIZAČNÉ 
JEDNOTKY

www.kramp.sk

viac na str. 22

propaquizafop 100 g/l
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Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře   75 Kč | 2,90 €Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékařeOdborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékařeOdborný časop   NÁŠNÁŠ

 Genotypování strakaté populace je v plném proudu 

 Když je kvalita finalizované produkce prioritou 

 Týrání na vlastní kůži

Téma:  Chov hospodářských zvířat Téma:  Chov hospodářských zvířat 
a životní prostředía životní prostředí

2021
1

Vybíráme z obsahu:
 České a německé standardy „Bez GMO“ byly vzájemně uznány
 Kontrola intenzity zpracování směsné krmné dávky v krmném voze
 Změny v chovu, výživě a technice krmení prasat

Odborný časopis pro výživu zvířat a výrobu krmiv

2
www.profipress.cz 

XXV. ročník • cena 55 Kč/2,2 €

20212021

Přípravky pro silážování a do Přípravky pro silážování a do 
krmných směsí v roce 2021krmných směsí v roce 2021

Téma: Výroba konzervovaných krmivTéma: Výroba konzervovaných krmiv

7/2021

60 Kč/2,40 €

www.profipress.cz

MAGAZÍN PRO MODERNÍ FARMU

NA FARMĚ:NA FARMĚ: CO VÍCE SI PRO NÁŠ VENKOV PŘÁT? CO VÍCE SI PRO NÁŠ VENKOV PŘÁT?
NA POLI:NA POLI:  PODZIMNÍ OCHRANA ROSTLINPODZIMNÍ OCHRANA ROSTLIN
VE STÁJI: VE STÁJI: CHOV DRŮBEŽECHOV DRŮBEŽE
TECHNIKA:TECHNIKA:  MANIPULAČNÍ TECHNIKAMANIPULAČNÍ TECHNIKA

Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku  75Kč | 2,90 € 
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Téma:

Traktory

1

 Soucy: Menší utužení a lepší trakceSoucy: Menší utužení a lepší trakce

 Massey Ferguson: Další traktor nové éryMassey Ferguson: Další traktor nové éry

 Case IH: Quadtrac s novým kokpitemCase IH: Quadtrac s novým kokpitem

 Hitachi: První nakladač do zemědělství
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Z tématu měsíce:Z tématu měsíce:

Škornice – nepříliš známé stínomilné trvalkyŠkornice – nepříliš známé stínomilné trvalky
Růže a její škůdci – od historie k současnostiRůže a její škůdci – od historie k současnosti
Skutečný vliv různých mulčovacích materiálů na půdní podmínkySkutečný vliv různých mulčovacích materiálů na půdní podmínky

časopis profesionálních zahradníků

KVĚTINÁŘSTVÍ
a ŠKOLKAŘSTVÍ 5

2 0 2 1

 MĚSÍČNÍK VYDAVATELST VÍ PROFI PRESS s.  r.  o.    /    MODERNIOBEC.CZ

ODBORNÝ ČASOPIS PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

3
BŘEZEN 2021

95 KČ / 3,80 EUR

SPRÁVA ROZVOJSPRÁVA ROZVOJ
Sčítání 2021 Sčítání 2021 

popíše změny a vývoj popíše změny a vývoj 
ve společnostive společnosti

SOCIÁLNÍ POLITIKASOCIÁLNÍ POLITIKA
Sociální bydlení mohou Sociální bydlení mohou 

obce vytvářet i bez zákona, obce vytvářet i bez zákona, 
ale ten by radnicím ale ten by radnicím 
významně pomohlvýznamně pomohl

KAUZAKAUZA
Jak dlouho ještě Jak dlouho ještě 

bude tranzitní nákladní bude tranzitní nákladní 
doprava trápit obce?doprava trápit obce?

TÉMA

Doprava a dopravní 

obslu
žnost

Michala Málková,Michala Málková,
starostka Pramenů:starostka Pramenů:
Spolkový život na vesnici patříSpolkový život na vesnici patří

MO_0321_obalka.indd   ob.1 18.02.2021   14:07:58
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Cena 140 Kč/6 €

XXIV. ročník • číslo 14 • 9. dubna/12. apíla 2021 • 25 Kč/1,25 EUR

Toto číslo je zaměřené  
na ekologické zemědělství 
• Ovce a krávy pomáhají  
   s údržbou krajin
• Pro zabezpečení  
   zdravé půdy a potravin
• Nová řada traktorů pro široké využití
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  Možnosti regulace plevelů 
v jarním ječmeni

  Jak chrání nový postřik rostliny 
před bakteriemi?

  Herbicidní rezistence 
u heřmánkovce nevonného

 Objevili nový gen pšenice

plev

Téma:
Regulace 
plevelů 

v porostech

Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75 Kč | 2,90 €€  

4
2021

ý p p pOdborný časopis pro rostlinnou produkci 75Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75

 40 Kč | samostatná příloha časopisu

ochrana rostlin | výživa rostlin | osivo a sadba     

Agronom 6/2021, ročník XVI
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Předsklizňové aplikace
  2 Ozimá řepka
  3 Ozimá pšenice, jarní ječmen
  4 Brambory, hrách
  5 Jetel luční, jetel inkarnát
  6 Aditiva, adjuvanty

Nové povolené přípravky
10 Herbicidy
12 Fungicidy
14 Insekticidy, moluskocidy

Nové povolené pomocné prostředky
16 Bioagens – parazitoid

Rozšíření použití nebo změna 
v použití přípravku
17 Herbicidy
19 Fungicidy
20 Insekticidy
22 Bioagens – parazitoid
23 Bioagens – predátor

Předsklizňové aplikace 

+ nové 

registrace

8
70 Kč | 2,80 €

2021

Komunikácie a zeleň udržiava 
nové multifunkčné vozidlo

Výkonný stroj 
s nulovou osou rotace

Bateriová technika 
pro profesionály

Téma: Regenerace a údržba zeleně

82021
ročník 71

cena 95 Kč/3,80 €ODBORNÝ A STAVOVSKÝ MĚSÍČNÍK PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE

www.vetweb.cz

Další články z časopisu:
•  Izbové rastliny ako riziko otráv 

psov a mačiekInterní medicína

Nemoci prasat
Hospodářská zvířata

Malá zvířata

Energetická návratnost solárních zdrojů
Alternativní paliva jen pro lokální využití Alternativní paliva jen pro lokální využití 
Rychlerostoucí dřeviny v agrolesnictvíRychlerostoucí dřeviny v agrolesnictví
Aktivní spotřebitelé potřebují chytré sítěAktivní spotřebitelé potřebují chytré sítě

Energetická návratnost solárních zdroEnergetická návratnost solárních zdro
Téma: Moderní vytápěníTéma: Moderní vytápění

OBNOVITELNÉ ZDROJE • EFEKTIVNÍ SPOTŘEBA • UDRŽITELNÝ ROZVOJ

4 | 2021
70 Kč/2,80 €

ČASOPIS PRO KLINICKOU PRAXI ZVÍŘAT ZÁJMOVÝCH CHOVŮ

www.vetweb.cz

Téma malá zvířata

www.vetweb.cz

Téma malá zvířata 3 2021
ročník 18

Téma měsíce: OFTALMOLOGIE MALÝCH ZVÍŘAT

Řešení perforujícího rohovkového vředu

Chemické a termické poranenia oka 

Dědičné oční vady sledované u psů

cena 80 Kč/3,20 €

4/2021
CENA 80 KČ/ 3,20 EUR

Téma čísla:

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SPECIALIZOVANÝ 

NA OCHRANU ROSTLIN

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SPECIALIZOVANÝ 

NA OCHRANU ROSTLIN

Ochrana rostlin srpen, září
Klopušky na rajčatech
Odborné články a překlady
Pohled rostlinolékaře na situaci v POR

ODBORNÝ ČASOPIS 

PRO NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ4/2021

Využití bioodpadů: Cesta k dosažení 
recyklačních cílů i čistší energetice

Téma čísla: Energetické 
a jiné využití odpadů

Zpětným odpouštěním poplatků 
za uložení na skládku se bude zabývat soud

Biouhel, společný jmenovatel odpadového 
hospodářství, ochrany životního prostředí 
a zemědělství

Itálie a Slovensko rozkryly ilegální 
obchod s kovovým odpadem

OSN: Sedmnáct procent potravin v prodeji 
se zbytečně vyhodí

Rozhovor s Davidem Vandrovcem

Až pětinu globálního znečištění vod 
má na svědomí textilní průmysl

Štátne teplárne na Slovensku sa zaujímajú 
o energetické zhodnocovanie odpadov

Středočeský kraj jedná s obcemi ohledně 
obchvatů kolem ZEVO

CENA 80 KČ/ 3,20 EURwww.profi press.cz

Profi Press s. r. o. vydává:

KONTAKTY VYDAVATELSTVÍ

Adresa redakce: Profi Press s. r. o.; Jana Masaryka 2559/ 56b, 120 00 Praha 2, e-mail: profipress@profipress.cz. 

Ředitel vydavatelství: Ing. Martin Sedláček, MSc. 
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  Možnosti regulace plevelů 
v jarním ječmeni

  Jak chrání nový postřik rostliny 
před bakteriemi?

  Herbicidní rezistence 
u heřmánkovce nevonného

 Objevili nový gen pšenice

plev

Téma:
Regulace 
plevelů 

v porostech

Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75 Kč | 2,90 €€  

4
2021

ý p p pOdborný časopis pro rostlinnou produkci 75Odborný časopis pro rostlinnou produkci 75

Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku  75Kč | 2,90 € 

 Z E M Ě D Ě L S T V Í  

2021

Téma:

Traktory

1

 pší trakceSoucy: Menší utužení a lepší trakce

 aktor nové éryMassey Ferguson: Další traktor nové éry

  kokpitemCase IH: Quadtrac s novým kokpitem

 Hitachi: První nakladač do zemědělství

Jak chrání nový posstřik rostliny 
před bakteriemi?

enší utužení aenšnší uututužení a

erguson: Dalšeergrgusson: DDalšlš

uadtrac s novýuadadttrac s novovývý

nakladač dnakladač do nakladač do

Všechna čísla svých časopisů budete mít vždy po ruce – v mobilu, tabletu i na počítači. 

Nic nemusíte stahovat ani instalovat. Stačí jen pár kliknutí.

Všechna čísla svých časopisů budete mít vždy po ruce 

– v mobilu, tabletu i na počítači. 

Možnost aktivního odkazu z reklamy 
(na PDF, webové stránky nebo video)

 cena 2000 Kč

Funkce bude aktivována pro každý odkaz na základě 

individuální objednávky.

Responzivní design
Díky responzivnímu designu bude čtení článků 

pohodlné na jakémkoli zařízení. Obsah stránek 

se přizpůsobí velikosti displeje vašeho zařízení 

pro příjemné čtení.

 Na stránce www.profipress.cz 

se přihlásíte ke svému účtu.

 Z nabídky v menu vyberete Čtečka.

 Hotovo! Vítejte ve své elektronické 

knihovně.

Svoje časopisy najdete vždy přehledně srovnané na úvodní stránce. 

Nové si můžete jednoduše objednat v našem katalogu.

Pro zadavatele inzerce 
je přístup zdarma

7/2021

60 Kč/2,40 €

www.profipress.cz

MAGAZÍN PRO MODERNÍ FARMU

NA FARMĚ:NA FARMĚ: CO VÍCE SI PRO NÁŠ VENKOV PŘÁT? CO VÍCE SI PRO NÁŠ VENKOV PŘÁT?
NA POLI:NA POLI:  PODZIMNÍ OCHRANA ROSTLINPODZIMNÍ OCHRANA ROSTLIN
VE STÁJI: VE STÁJI: CHOV DRŮBEŽECHOV DRŮBEŽE
TECHNIKA:TECHNIKA:  MANIPULAČNÍ TECHNIKAMANIPULAČNÍ TECHNIKA
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TV ZEMĚDĚLEC
odborné diskuze, reportáže, konference, 

zpravodajství 

WWW.TVZEMEDELEC.CZ

DIGITÁLNÍ PŘEDPLATNÉ
DIGI.PROFIPRESS.CZ

E-SHOP
nabídka odborných publikací

OBCHOD.PROFIPRESS.CZ

                                           
WWW.FACEBOOK.COM/PROFIPRESS

TV MUNICIPAL
reportáže, diskuse, odborné pořady

WWW.MODERNIOBEC.CZ/VIDEO

TV FLORISTIKA
reportáže, diskuse, odborné pořady

WWW.FLORISTIKAWEB.CZ/VIDEO

VAŘÍME S DANIELOU

DISKUSE

ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY

PROFIPRESS

PROFIPRESS

PŘEDPLATNÉ

FACEBOOK       
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Odborný a stavovský týdeník
Celobarevný týdeník o  rozsahu 40 až 64 stran novinového 

formátu A3 je nejčtenější titul pro zemědělce. Přináší infor-

mace o  událostech v  zemědělství za uplynulý týden. Obsahuje komplexní 

politické a  komoditní zpravodajství, pravidelnou stránku Evropské unie, kalendář 

zemědělských akcí, specializované Téma týdne, rubriky Rostlinná výroba, Živočišná 

výroba, Zemědělská technika. Součástí týdeníku je také téma Ekologické zemědělství. 

Týdeník Zemědělec má navíc pravidelnou přílohu AGRO-obchod a samostatně vklá-

danou krajskou přílohu, která se věnuje zemědělství v  jednotlivých regionech České 

republiky. Zemědělec je partnerem zemědělských zájmových organizací.

Bc. Blanka Wernischová
+420 602 576 881

blanka.wernischova@profipress.cz

www.profipress.cz

Bc. Miroslav Šerák
+420 602 222 704

miroslav.serak@profipress.cz

www.profipress.cz

Ceník inzerce 2022
Rozměry v mm
(šířka x výška)

Barevná inzerce (Kč)

Titulní strana

A – horní polovina titulu 86 x 119 28 000

B – proužek pod A 86 x 20 8 500

C – vpravo nad podvalem 86 x 86 22 000

D, E, F – 1/3 podvalu 86 x 86 22 000

Třetí strana týdeníku

G, H, I – 1/3 podvalu 86 x 119 13 500

Pátá, sedmá a devátá strana týdeníku

J – 1/2 strany na šířku 266 x 180 31 000

Zadní strana týdeníku

Z – „ucho“ 86 x 58 7 500

Servis box 86 x 86 10 500

Titulní strana odborných rubrik 
(Téma týdne, Rostlinná výroba, Živočišná výroba, Zemědělská technika)

A – „ucho“ 86 x 119 14 000

1/8 strany – na výšku 86 x 119 10 500

Podval 266 x 86 27 000

Partner Tématu týdne 
(logo partnera na agroweb.cz)

266 x 119
176 x 230

34 000
36 000

Inzerce uvnitř týdeníku

1/1 strany 266 x 365 48 000

Junior page 176 x 230 31 000

1/2 strany  – na výšku 131 x 365 28 000

1/2 strany  – na šířku 266 x 180 28 000

1/3 strany  – na výšku 86 x 365 25 000

1/4 strany  – na výšku 131 x 180 17 500

 – na šířku 176 x 119 19 500

1/8 strany  – na výšku 86 x 119 9 500

 – na šířku 131 x 88 11 000

1/16 strany 86 x 58 5 500

NOVINKA:  PR články s fi remními kontakty

1/4 strany 10 500

1/2 strany 18 500

2/3 strany 26 000

1/1 strany 29 000

Vkládaná inzerce 

1 – 4 strany A4 25 000

4 – 8 stran A4 30 000

8 – 32 stran A4 35 000

Více než 32 stran A4 45 000

Nezaručujeme výhradní umístění vkladu

Poslední strana Zemědělce – příplatek 15 % Ceny za všívání, 
vlepování, přepásková-
ní a jiné nestandardní 
formy inzerce budou 
stanoveny dohodou.

Přesné umístění inzerátu – příplatek 20 %

Příplatek za netradiční formát 40 %

Grafi cké zpracování inzerce 700
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•   Unikátní kombinace účinných látek pro 
spolehlivé řešení chorob v obilninách a řepce

• Unikátní kombinace účinnýchh látek proace účinnýchh látek proý hý

Vítěz na dvou frontách

www.syngenta.czPoužívejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Sledujte nás denně...
na

www.tvzemedelec.cz

www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. 

�  Čisté pole – jedinou správně načasovanou 
aplikací vyřešíte všechny plevele i výdrol

�  Záruka stabilních a vysokých výnosů 
i v podmínkách, kdy běžný hybrid může selhat

�  Nabídka kvalitních CL hybridů řepky ozimé

Cleravis®

Clearfi eld® herbicid 
do řepky

Info 

S Galerou Podzim a partnery

Hlavním důvodem poklesu po-
čtu přijatých i schválených žádostí, 
objemu podporovaných úvěrů 
i objemu poskytnutých podpor 
bylo otevření programu Zemědě-
lec až v dubnu 2015, po nutné noti-

fikaci pravidel programu u Evrop-
ské komise. Ta si vyžádala změnu 
podmínek poskytování podpor 
a ve skutečnosti to znamenalo, že 
po dobu téměř šesti měsíců ne-
mohli zemědělci sjednávat nákup 
zemědělské techniky a bankovní 
úvěry pro její financování. 

Jak uvedl předseda předsta-
venstva PGRLF Zdeněk Nekula 
ve výroční zprávě, pro všech-
ny podpůrné programy jsou 
v PGRLF rezervovány dostateč-
né finanční zdroje, tak aby byly 
splněny všechny závazky spo-
lečnosti vyplývající z dosud uza-

vřených smluv nebo schvále-
ných žádostí, ke kterým budou 
smlouvy uzavírány ještě v roce 
2016. 

Vysoký počet neprojednaných 
žádostí je pak podle fondu dů-
sledkem toho, že zemědělci ne-
doložili úvěrové smlouvy k zare-
gistrovaným žádostem v hlav-
ním programu Zemědělec. Kvůli 
zavádění nových podmínek také 
nemohli zemědělci půl roku žá-
dat o podporu na své pořízené 
nebo sjednané investice. 

V loňském roce spustil fond de-
vět nových programů, kterými 
například dotuje úroky z investič-
ních úvěrů na nákup lesních trak-
torů, dřevařských lanovek či stro-
jů na přípravu půdy ve školkách. 
Letos pak spustil fond dva nové 
programy, ve kterých dává pro-
vozní a investiční úvěry. Kvůli vy-
soké poptávce musel příjem žá-
dostí zastavit, obnoví jej na začát-
ku září. 

(Pokračování nastr. 2)

inzerce

MALOOBCHODNÍ TRH se dále koncentruje   
STRANA 3

DOPORUČENÍ KOMISE ke snížení emisí 
 STRANA 8

EKOFARMA na Zlínsku sbírá ocenění 
 STRANA 11 

číslo 33/2016 • 15. srpna 2016 • ročník XXIV cena 18 Kč/0,60 €• předplatitelé 16 Kč/0,50 €

Téma týdne

Polní dny společnosti Bayer, s. r. o., 
neodmyslitelně zapadají do kon-
ceptu červnových odborných akcí. 
Na dvou lokalitách, moravské v Se-
nici na Hané a české v Libčanech, 
poskytují demonstrační pokusy re-
álný obrázek účinnosti portfolia 
přípravků této firmy, ale ukazují ta-
ké aktuality v oblasti osiv. 

Na návštěvníky polních dnů 
v Libčanech čekaly čtyři bloky po-
kusů.

 STRANA 23

Výbava traktorů je stále diskuto-
vané téma. Není divu, neboť od 
různé úrovně výbavy se odvíjí poři-
zovací cena stroje a volba správné-
ho vybavení traktoru zabezpečí je-
ho maximální provozní využití. To 
tehdy, pokud se uživatel do vhodné 
výbavy trefí. Často se totiž stane, že 
některý z prvků výbavy opomene, 
a pak mu při práci chybí, anebo 
naopak si koupí drahé vybavení, 
které v praxi nevyužije.

 STRANA 15

Dvoudenní Libčany 
v tradičním duchu

Výbava nezbytná 
a výbava nadbytečná

Rostlinná výroba

Pro akciovou společnost Podbla-
nicko, Louňovice pod Blaníkem je 
výroba mléka klíčová. Aby v této 
specializaci středočeští chovatelé 
obstáli, museli od základu změnit 
management chovu a investovat 
do rekonstrukce produkční stáje. 
To ve finále přineslo zkvalitnění 
odchovu telat a jalovic stejně jako 
navýšení užitkovosti a produktivity 
práce. V rostlinné výrobě se zabý-
vá zejména pěstováním obilnin.

 STRANA 37

Prioritou funkční 
projekt

Živočišná výroba

Ve výrobním programu společnos-
ti BEDNAR je také několik modelo-
vých řad talířových podmítačů. A to 
včetně strojů, jejichž pracovní orgány 
vykazují zvláště agresivní účinnost, 
a jsou tak vhodné i do nejtěžších 
podmínek. Mezi jinými byly v průbě-
hu Polního dne BEDNAR prezento-
vány také podmítače řady Atlas AO. 
O talířové podmítače s vysokým 
přítlakem a možností pracovat i ve 
větší hloubce je rostoucí zájem. 

   STRANA 41

Jak na hlubší 
zpracování půdy

Zemědělská technika

in
ze

rc
eObjem podpor klesl

Objem vyplacených podpor od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se loni 
snížil téměř o osm procent na 489,6 milionu korun. Poklesl také počet schválených žádostí o podporu nebo 
garance, z 3865 v roce 2014 na loňských 1905. Ke konci roku 1475 žádostí úředníci fondu neprojednali. 
Výše úvěrů, které fond loni podporoval, se také snížila, a to o 29 procent na 4,59 miliardy korun. Vyplývá to 
z výroční zprávy fondu.

Zuzana Fialová

V rámci programu Zemědělec PGRLF podporuje i nákup zemědělské techniky  Foto David Bouma
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režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové systémy pak zahrnují mj. 
možnosti reverzace řazení pod 
zatížením a tedy rychlou změnu 
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých kategorií nabízejí provedení 
se zadním tříbodovým závěsem 
a vývodovým hřídelem, který 
pracuje zpravidla v režimu 540 
nebo 1000 otáček (podobně jako 
u kolových traktorů). Práce s vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí s rozměrem disků od 15 do 
18´́  a modely osazené motory 
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k) 
se nabízejí s rozměrem disku 
v rozsahu od 17 do 20´́ . Vyšší vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́ , 26,5´́  nebo 28´́ . Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory charakteristické také obě 
řiditelné nápravy. Můžeme se 
setkat se dvěma režimy řízení, 
a to s řízením kol přední nápravy 
nebo obou náprav pro dosažení 
minimálního poloměru otáčení. 
Většina modelů, které v našich 
podmínkách pracují, však dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
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krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové systémy pak zahrnují mj. 
možnosti reverzace řazení pod 
zatížením a tedy rychlou změnu 
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých kategorií nabízejí provedení 
se zadním tříbodovým závěsem 
a vývodovým hřídelem, který 
pracuje zpravidla v režimu 540 
nebo 1000 otáček (podobně jako 
u kolových traktorů). Práce s vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí s rozměrem disků od 15 do 
18´́  a modely osazené motory 
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k) 
se nabízejí s rozměrem disku 
v rozsahu od 17 do 20´́ . Vyšší vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́ , 26,5´́  nebo 28´́ . Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory charakteristické také obě 
řiditelné nápravy. Můžeme se 
setkat se dvěma režimy řízení, 
a to s řízením kol přední nápravy 
nebo obou náprav pro dosažení 
minimálního poloměru otáčení. 
Většina modelů, které v našich 
podmínkách pracují, však dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
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pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
pravy nebo obou náprav pro do-
sažení minimálního poloměru 
otáčení. Většina modelů, které 
v našich podmínkách pracují, 
však disponuje zpravidla třemi 
režimy, kdy kromě obou výše 
uvedených možností má ještě 
režim tzv. krabího kroku. Tento 
režim stroji umožňuje nejen po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 
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náhradní díly

Ve všech výše uvedených para-
metrech hraje hlavní roli rych-
lost, což klade nároky jak na logi-
stické možnosti výrobce konkrét-
ních značek, tak i na jejich zástup-
ce na konkrétním trhu. Obecně 
pak v souvislosti s řešením servi-

su a dodávek náhradních dílů 
hovoříme o tzv. poprodejních 
službách, které se označují zná-
mým anglickým výrazem „after-
sales“. Samozřejmě, že v zájmu 
dodavatelů zemědělské techniky 
je poskytování jak prodejních, tak 
i poprodejních služeb, jejichž 

hlavním cílem je zajištění provo-
zuschopnosti zemědělské techni-
ky a zařízení. Kromě zajištění 
operativních dodávek náhrad-
ních dílů a flexibilní organizace 
servisních zásahů patří taktéž 
mezi benefity fungujících popro-

dejních služeb možnost poskyt-
nutí náhradního stroje. 

Systém prodeje 
ovlivňuje servis

Jedním z klíčových ukazate-
lů, které rozhodují o možnos-

tech a nárocích na poprodejní 
služby a které jsou kladeny na 
dodavatele zemědělské techni-
ky, je systém prodeje. Jedním 
z faktorů, který nároky na po-
prodejní služby ovlivňuje, je 
počet nabízených značek ze-
mědělské techniky a také šká-

la produktů, která se pod da-
nou značkou skrývá. Jiné ná-
roky s sebou nese prodej 
a servis nářadí pro zpracování 
půdy a jiné nabídka uceleného 
programu sklízecích mlátiček, 
řezaček a trakčních prostřed-

ků různých výkonových kate-
gorií.  

Dalším faktorem, který ovliv-
ňuje fungování poprodejních slu-
žeb, je skutečnost, jakým způso-
bem je organizovaná prodejní 
síť. Nároky na hustotu sítě opět 
souvisí s tím, jaké druhy techni-
ky dovozce či dodavatel nabízí. 
Opět existují značné rozdíly me-
zi organizací a dostupností ser-
visních bodů pro zákazníky, a to 
například mezi prodejci sklíze-
cích mlátiček na straně jedné 
a návěsů na straně druhé. Zkrát-
ka vzdálenost servisního místa je 
ovlivněna složitostí konstrukce 
daného typu stroje, a tedy prav-
děpodobností vzniku poruchy 
a rovněž se klade velký důraz na 
rychlost, která opět odpovídá 
povaze konstrukce a nahraditel-
nosti daného typu stroje. Tyto 
faktory rovněž ovlivňuje sezón-
nost, čehož typickým příkladem 
je právě sklízecí mlátička, která 
je využita například měsíc v ro-
ce, kdy každý prostoj negativně 
ovlivňuje celkové ekonomické 
ukazatele takové investice. 

Nároky na logistiku náhrad-
ních dílů a servisní zázemí hraje 
i systém distribuce, a to bez 
ohledu na skutečnost, zda se 
jedná o techniku domácí či za-
hraniční provenience. 

Samozřejmě, že v případě tech-
niky pocházející od zahraničních 
výrobců značně zjednodušilo 
fungování servisu, její technické 
podpory a distribuci náhradních 
dílů zrušení celních bariér po 
vstupu České republiky do Ev-
ropské unie. 

Z pohledu organizace prodeje 
se obecně setkáváme s různými 
možnostmi jak z hlediska výrob-

ců, dovozců, tak i distributorů 
techniky ke koncovému zákaz-
níkovi. V případě domácích vý-
robců je prodejní síť přímo napo-

jena na výrobce samotné, pří-
padně na divizi prodeje zeměděl-
ské techniky, nebo na organiza-

ci, která je výrobcem plně ovlá-
dána. 

Systém zastoupení zahranič-
ních výrobců je z tohoto pohledu 

trochu rozmanitější. První mož-
nost, která byla hojně rozšířena 
během devadesátých let minulé-
ho stolení a v řadě případů přetr-
vala i po vstupu České republiky 
do Evropské unie, představuje 
systém tzv. generálního či vý-
hradního zástupce pro daný trh. 
Řada výrobců tento systém 
opustila, řada z nich jej naopak 
nadále využívá a to, který z obou 
způsobů je pro prodej a servisní 
zajištění vhodnější, vychází pře-
devším ze schopností tu kterou 
možnost operativně využívat. 

V případě zastoupení v podobě 
generálního dovozce je prodej 
a servis v konkrétních regio-
nech zajištěn prostřednictvím 
smluvních partnerů. V posled-
ních letech jsme svědky toho, že 
řada generálních dovozců kapi-
tálově vstupuje do struktury re-
gionálních prodejců. Někteří vý-
hradní dovozci v minulosti vybu-
dovali vlastní distribuční síť po-
krývající servisními a prodejní-
mi službami celou republiku. 

V případě řady zahraničních 
výrobců pak existuje také sys-
tém, kdy výrobce spolupracuje 
s určitým počtem regionálních 
importérů, kteří ve svěřené ob-
lasti zodpovídají za prodej, servis 
a distribuci náhradních dílů da-
né značky či značek.

Zajištění servisu 
a náhradních dílů

Každý z výrobců řeší paralelně 
s výrobou zemědělské techniky 
také výrobu a distribuci náhrad-
ních dílů a servisní zajištění.

(Pokračování na str. 16)

   

Prodej zemědělské techniky jde ruku v ruce se servisem techniky a s dodávkami náhradních dílů. Každý druh a typ techniky a jeho 
pořízení vyžadují jiné nároky na zajištění servisu a s ním souvisí zásobování náhradními díly. 

Kromě výkonových a technických parametrů pořizované zemědělské techniky hraje stále častěji při výběru vhodných technologií roli servisní zázemí, 
reference na operativnost servisu jako takového a zajištění náhradních dílů. 

Ing. Filip Javorek,
absolvent Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, je spolupracovníkem redakce 
týdeníku Zemědělec.

  Prodej zemědělské techniky jde ruku v ruce se servisem 
techniky a s dodávkami náhradních dílů. 
  Každý druh a typ techniky a jeho pořízení vyžadují jiné nároky 
na zajištění servisu a s ním souvisí zásobování náhradními díly.
  Kromě výkonových a technických parametrů pořizované 
zemědělské techniky hraje stále častěji při výběru vhodných 
technologií roli servisní zázemí, reference na operativnost 
servisu jako takového a zajištění náhradních dílů.

 Klíčové informace 

Objem výroby náhradních dílů a systém distribuce ovlivňují 
náklady na pořízení náhradních dílů Foto Filip Javorek

Jiné nároky na poprodejní služby s sebou nese prodej a servis 
nářadí pro zpracování půdy a jiné nabídka uceleného programu 
sklízecích mlátiček, řezaček a trakčních prostředků různých 
výkonových kategorií Foto Filip Javorek

V případě techniky pocházející od zahraničních výrobců značně 
zjednodušilo fungování servisu, její technické podpory a distribuci 
náhradních dílů zrušení celních bariér po vstupu České republiky 
do Evropské unie Foto Filip Javorek

Servisní zajištění zemědělské techniky

Kvalifikované servisní služby

inzerce
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Uvedené ceny jsou bez DPH
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Číslo 

vydání
Téma týdne

Uzávěrka inzerce 

(většinou úterý)

Expedice 

(pondělí)

Zvolený 

rozměr inzerce
Firemní článek Poznámka

1/22 Jarní olejniny 7. 12. 3. 1.

2 Aplikace minerálních hnojiv 14. 12. 10. 1.

3 Uskladnění produkce 4. 1. 2022 17. 1.

4 Jarní zpracování půdy, setí 11. 1. 24. 1.

5 Jarní obilniny 18. 1. 31. 1.

6 Traktory nad 200 koní 25. 1. 7. 2.

7 Odolné pícniny, konzervace 1. 2. 14. 2.

8 Sklízecí mlátičky, lisy, sběrací vozy 8. 2. 21. 2.

9 Úspěšný chov prasat – ekonomika, výživa, technologie 15. 2. 28. 2.

10 Technika pro menší farmy 22. 2. 7. 3.

11 Jarní ochrana porostů 1. 3. 14. 3.

12 Sklizeň pícnin 8. 3. 21. 3.

13 Techagro 15. 3. 28. 3.

14 Leasing, úvěry a pojištění v zemědělství 22. 3. 4. 4.

15 Kvalitní silážování 29. 3. 11. 4.

16 Technika pro sady, vinice a chmelnice 4. 4. 19. 4.

17 Výživa rostlin – hnojení a stimulace 12. 4. 25. 4.

18 Velkoobjemové návěsy 19. 4. 2. 5.

19 Robotizované dojení 26. 4. 9. 5.

20 Komunální technika ve službách zemědělců 3. 5. 16. 5.

21 Mulčovače 10. 5. 23. 5.

22 Osivo a technologie pro výsev řepky 17. 5. 30. 5.

23 Traktory 24. 5. 6. 6.

24 Náhradní díly + servis 31. 5. 13. 6.

25 Sklizeň slámy 7. 6. 20. 6.

26 Zpracování půdy po sklizni 14. 6. 27. 6.

27 Smart farming 21. 6. 04. 7.

28 Strnišťové aplikace 28. 6. 11. 7.

29 Doprava v zemědělství 4. 7. 18. 7.

30 Odrůdy ozimých obilnin 12. 7. 25. 7.

31 Čelní, kloubové a smykem řízené nakladače 19. 7. 1. 8.

32 Uskladnění zrnin 26. 7. 8. 8.

33 Chytrá výbava traktorů 2. 8. 15. 8.

34 Sklizeň kukuřice, Země živitelka 9. 8. 22. 08.

35 Systémy krmení a výživa dojnic 16. 8. 29. 8.

36 Aplikace statkových hnojiv 23. 8. 5. 9.

37 Precizní zemědělství – navigační systémy 30. 8. 12. 9.

38 Pluhy a hloubkové kypřiče 6. 9. 19. 9.

39 Stavby a technologie pro živočišnou výrobu 13. 9. 26. 9.

40 Technika pro obslužnost BPS 20. 9. 3. 10.

41 Manipulační technika 27. 9. 10. 10.

42 Pro kvalitní podmítku 4. 10. 17. 10.

43 Řízení fl otily strojů 11. 10. 24. 10.

44 Sklízecí mlátičky pro novou sezónu 17. 10. 31. 10.

45 Výběr traktorů do 160 koní 25. 10. 7. 11.

46 Financování a pojištění v agrosektoru 1. 11. 14. 11.

47 Pěstování a sklizeň kukuřice 7. 11. 21. 11.

48 Secí stroje pro jarní sezónu 15. 11. 28. 11.

49 Postřikovače 22. 11. 5. 12.

50/51 Krmné vozy/Pneumatiky minimalizující utužení půdy 29. 11. 12. 12.

1/2023 Jarní olejniny 6. 12. 2. 1. 2023

2 Aplikace minerálních hnojiv 13. 12. 9. 1.

3 Uskladnění produkce 3. 1. 16. 1.

4 Jarní zpracování půdy, setí 10. 1. 23. 1.
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Ing. Markéta Kratochvílová
+420 724 579 497
marketa.kratochvilova@profipress.cz
www.profipress.cz

Cílovou skupinou čtenářů jsou podobně jako u týdeníku Zemědělec vedoucí pracovníci a maji-

telé zemědělských podniků všech velikostí a  právních forem. Časopis se ovšem orientuje na 

zemědělství vždy v konkrétním regionu. Všímá si podmínek pro různé směry rostlinné i živo-

čišné výroby, ať už to jsou podmínky přírodní nebo obchodní. Představuje vlastní zemědělství 

v  kraji, zpracovatelské firmy, ale také obchodní společnosti, které zemědělcům nabízejí své 

produkty.

vá

ress.cz

Ceník inzerce 2022
Rozměry v mm

(šířka x výška)

Barevná 

inzerce (Kč)

Titulní strana

A – partner regionu 266 x 86 35 000

B, C, D – partneři regionu 86 x 86 12 500

2. a 3. strana

E – podval 266 x 86 18 000

F, G, H – 1/3 podvalu 86 x 86 6 000

Prezentace formou článku – redakční zajištění

1/1 strany 266 x 365 21 000

1/2 strany – na šířku 266 x 180 15 000

Inzerce uvnitř týdeníku

Dodaný článek – 1/2 strany 266 x 180 14 000

1/2 strany  – na šířku 266 x 180 13 500

1/3 strany  – na výšku 86 x 365 15 000

Junior page 176 x 230 15 000

1/4 strany  – na výšku 131 x 180 9 000

 – na šířku 176 x 119 10 000

1/8 strany  – na výšku 86 x 119 5 500

 – na šířku 131 x 88 6 000

Příplatek za netradiční formát 40 %

Číslo časopisu 

– měsíc
Kraj Uzávěrka Distribuce Poznámky

1 – leden Olomoucký 2. 12. 2021 10. 1. 2022

2 – únor Zlínský 18. 1. 2022 14. 2.

3 – březen Královéhradecký 7. 2. 7. 3.

4 – duben Jihomoravský 22. 2. 4. 4.

5 – květen Plzeň + Karlovarský 6. 4. 9. 5.

6 – červen Pardubický 6. 5. 6. 6.

7 – srpen Jihočeský 7. 7. 15. 8.

8 – září Ústecký + Liberecký 5. 8. 5. 9.

9 – říjen Středočeský 5. 9. 2. 10.

10 – listopad Moravskoslezský 5. 10. 7. 11.

11 – prosinec Vysočina 2. 11. 5. 12. 

1 – leden 2023 Olomoucký 2. 12. 5. 1. 2023

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové systémy pak zahrnují mj. 
možnosti reverzace řazení pod 
zatížením a tedy rychlou změnu 
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých kategorií nabízejí provedení 
se zadním tříbodovým závěsem 
a vývodovým hřídelem, který 
pracuje zpravidla v režimu 540 
nebo 1000 otáček (podobně jako 
u kolových traktorů). Práce s vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí s rozměrem disků od 15 do 
18´́  a modely osazené motory 
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k) 
se nabízejí s rozměrem disku 
v rozsahu od 17 do 20´́ . Vyšší vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́ , 26,5´́  nebo 28´́ . Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory charakteristické také obě 
řiditelné nápravy. Můžeme se 
setkat se dvěma režimy řízení, 
a to s řízením kol přední nápravy 
nebo obou náprav pro dosažení 
minimálního poloměru otáčení. 
Většina modelů, které v našich 
podmínkách pracují, však dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-
dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
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ticky všemi možnými druhy 
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po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
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však disponuje zpravidla třemi 
režimy, kdy kromě obou výše 
uvedených možností má ještě 
režim tzv. krabího kroku. Tento 
režim stroji umožňuje nejen po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 
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 Na úvod

Přijeďte na
masnou show

Před několika lety začali psát chova-
telé masných plemen skotu v České 
republice novou kapitolu předvádění 
svých zvířat. Na výstavišti v Českých 
Budějovicích se rozhodli uspořádat speciální výstavy masných ple-
men. V rámci mezinárodního veletrhu Země živitelka se tak před 
čtyřmi lety uskutečnila první Jihočeská angus show. V roce 2014 se 
k aberdeen angusům v obou barevných variantách přidalo plemeno 
limousin a nejinak tomu bude i letos. 

Šampionáty obou plemen pod souhrnným názvem Jihočeská beef 
show si rychle získaly pozornost chovatelů i veřejnosti. Příprava na 
ně ale není jednoduchá.

Chovatel musí v první řadě vybrat kvalitní zvíře bez exteriérových 
vad, s výborným osvalením, dobrým pohlavním výrazem a perfekt-
ními končetinami. Velmi důležitý je i temperament předváděného 
jedince, který musí být „tak akorát“. Divoké zvíře stejně jako laxní 
hodnotitelé do fi nále nepošlou.

Před výstavou je však třeba udělat mnohem víc. Chovatel se musí 
soustředit na správnou výživu, která pomůže dostat jeho želízko 
v ohni do správné výstavní kondice. Nezanedbatelné je i vychození, 
jež pomáhá při ovladatelnosti zvířete. A v neposlední řadě je klíčový 
i sám vodič, který může v poslední sekundě výsledný dojem pokazit.

V letošním roce se v českobudějovickém ringu předvede více 
než 130 zvířat od třiceti chovatelů. Sudí Karel Šeba pro plemeno 
aberdeen angus a Jean-Luc Kress pro plemeno limousin nebudou 
mít lehkou práci. Přijeďte se podívat, jestli zvolíte  stejného šampióna 
jako oni.  Jana Velechovská

Jihočeský kraj je jedním z nejtypičtějších regionů České republiky. V celé řadě statistik mezikrajového 
srovnání tak obsazuje přední příčky. Velkou tradici má na jihu Čech chov dojeného skotu a pěstování 
brambor. V poslední době se ale právě těmto směrům zemědělské výroby příliš nedaří. V posledních 
letech se sice zastavil pokles stavu skotu, ale plochy brambor se loni dostaly na historické minimum. 
Navíc mléko se v současné době vykupuje za ceny, které ani nekryjí výrobní náklady. 

Jihočeský kraj je geogra-
fi cky uzavřený celek. Jádro 
tvoří Jihočeská kotlina, obklo-
pená Šumavou, Brdy, Středo-
českou žulovou vrchovinou, 
Českomoravskou vrchovinou 
a Novohradskými horami.

Převážná část území dosa-
huje nadmořské výšky 400 až 
600 m, s čímž souvisejí poně-
kud drsnější klimatické pod-
mínky a zařazení dvou třetin 
území do tzv. méně příznivých 
oblastí. 

Celkově se zde vytváří zhru-
ba 11 % zemědělské produk-
ce ČR. K 31. březnu 2014 
žilo na území Jihočeského 
kraje podle předběžných vý-
sledků 636 754 obyvatel, z to-
hoto počtu 322 872 žen, tedy 
50,7 %. Zemědělství, lesnictví 
a rybolov v kraji zaměstnáva-
jí 7 % ekonomicky aktivních 
osob. V zemědělském sektoru 
kraje pracuje přes 17 tis. osob, 
v přepočtu na plně zaměstnané 
to je téměř 12 tis. osob, z toho 
necelou třetinu tvoří ženy. Po-
dle věku víc než 60 % zaměst-
naných osob bylo v roce 2010 
starších než 45 let.

Půda pro hospodaření
Jihočeští zemědělci hospo-

daří na 416 tis. ha zemědělské 
půdy, z toho 60 % tvoří orná 
půda, necelých 40 % trvalé trav-
ní porosty a zbytek 0,4 % připa-
dá na zahrady a ovocné sady. 
Mezi kraji mají Jihočeši druhou 
největší plochu zemědělské 
půdy (po Středočeském kraji) 
a vzhledem k jejímu menšímu 

zornění vykazují mezi kraji nej-
větší plochu trvalých travních 
porostů. Plocha orné půdy 
a také osevní plochy jsou čtvrté 
největší po kraji Středočeském, 
Jihomoravském a Kraji Vyso-
čina. V celorepublikovém mě-
řítku mají jihočeští zemědělci 
významné postavení zejména 
v pěstování ovsa, tritikale a žita 
(největší plochy v mezikrajo-
vém srovnání), řepky, jetele 
a jednoletých pícnin (druhé 
největší plochy v mezikrajovém 
srovnání) a také pšenice, bram-
bor a luskovin (třetí největší 
plochy).

Při porovnání s rokem 2006 
byla plocha obhospodařované 
zemědělské půdy v kraji men-
ší o 3,4 %. Snížilo se zornění 
půdy, tedy podíl orné půdy na 
zemědělské půdě, který v po-

sledních pěti letech kolísal na 
hranici 60 %. V roce 2006 zor-
nění činilo 63,8 %, v roce 2016 
již jen 59,9 %. Oproti roku 2006 
došlo k úbytku ploch orné 
půdy (o 9,2 %) a naopak k roz-
šíření ploch trvalých travních 
porostů o 6,4 %.

Rostlinná výroba
Soupisem osevních ploch 

k 31. května 2016 bylo zjištěno, 
že v Jihočeském kraji osevní 
plochy představovaly 246,3 tis. 
ha půdy. Proti roku 2015 došlo 
k úbytku o 2,1 tis. ha osevních 
ploch, což představuje jejich 
snížení o 0,9 %. Tento vývoj 
nadále potvrzuje dlouhodobou 
tendenci poklesu osevních 
ploch v kraji. Od roku 2002 
ubylo 37,6 tis. ha půdy, respek-
tive více než 13 % ploch osevů. 

Za poslední desetiletí se jiho-
české osevní plochy zmenšily 
o 8,7 %, tedy o 23,3 tis. ha.

Ve struktuře osevních ploch 
klesl během uplynulých deseti 
let podíl ploch obilnin (z 58,6 %
v roce 2006 na 52,9 % v roce 
2016) a brambor (z 1,5 na 1,2 %),
naopak se zvýšil podíl ploch 
řepky (z 13,2 na 17,6 %) a píc-
nin (z 22,9 na 25 %). Z obilnin 
je dlouhodobě preferována pše-
nice, jejíž podíl na celkových 
plochách obilnin se neustále 
zvyšoval téměř na 59 %. Přes-
to výměra v posledních letech 
kolísala v rozmezí mezi 76,8 tis. 
a 82,7 tis. ha. Plochy ječmene 
se dlouhodobě zmenšovaly. 
Plochy žita a tritikale měly v po-
sledních třech, respektive dvou 
letech sestupnou tendenci. 

(Pokračování na str. 2)

Petr Hezký

Zemědělství v Jihočeském kraji

AKCE
podzim 2016!

cropscience.bayer.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Cenové zvýhodnění 
herbicidní ochrany obilnin
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové systémy pak zahrnují mj. 
možnosti reverzace řazení pod 
zatížením a tedy rychlou změnu 
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých kategorií nabízejí provedení 
se zadním tříbodovým závěsem 
a vývodovým hřídelem, který 
pracuje zpravidla v režimu 540 
nebo 1000 otáček (podobně jako 
u kolových traktorů). Práce s vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí s rozměrem disků od 15 do 
18´́ a modely osazené motory 
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k) 
se nabízejí s rozměrem disku 
v rozsahu od 17 do 20´́. Vyšší vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́, 26,5´́ nebo 28´́. Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory charakteristické také obě 
řiditelné nápravy. Můžeme se 
setkat se dvěma režimy řízení, 
a to s řízením kol přední nápravy 
nebo obou náprav pro dosažení 
minimálního poloměru otáčení. 
Většina modelů, které v našich 
podmínkách pracují, však dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
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a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností 
a jsou využívány doslova 365 dní 
v roce. Kromě teleskopicky vý-
suvného ramene jsou pro mani-
pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
pravy nebo obou náprav pro do-
sažení minimálního poloměru 
otáčení. Většina modelů, které 
v našich podmínkách pracují, 
však disponuje zpravidla třemi 
režimy, kdy kromě obou výše 
uvedených možností má ještě 
režim tzv. krabího kroku. Tento 
režim stroji umožňuje nejen po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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střednictvím lopatek, kterými je 
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vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové systémy pak zahrnují mj. 
možnosti reverzace řazení pod 
zatížením a tedy rychlou změnu 
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých kategorií nabízejí provedení 
se zadním tříbodovým závěsem 
a vývodovým hřídelem, který 
pracuje zpravidla v režimu 540 
nebo 1000 otáček (podobně jako 
u kolových traktorů). Práce s vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí s rozměrem disků od 15 do 
18´́ a modely osazené motory 
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k) 
se nabízejí s rozměrem disku 
v rozsahu od 17 do 20´́. Vyšší vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́, 26,5´́ nebo 28´́. Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory charakteristické také obě 
řiditelné nápravy. Můžeme se 
setkat se dvěma režimy řízení, 
a to s řízením kol přední nápravy 
nebo obou náprav pro dosažení 
minimálního poloměru otáčení. 
Většina modelů, které v našich 
podmínkách pracují, však dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
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krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, které jsou nabízeny jako 
modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně jmenované kategorii jsou 
modely s maximálním dosahem 
na úrovni 5–11 m a maximální 
nosností v rozsahu 2500 až 
7500 kg. Nutno podotknout, že 
pro nasazení ve speciálních pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze 
označit jako středně výkonnou, 
modely určené pro těžké práce 
se pohybují nad touto výkonovou 
hranicí a řada z nich se nabízí 
s výkonem motoru na úrovni 
okolo 103–118 kW (140–160 k). 
Kompaktní manipulátory s třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích zátěžového diagramu pro 
dané nářadí, a to s ohledem na 
celkovou stabilitu stroje. Takové 
příslušenství supluje také funkci 
vážicího zařízení s tím, že vážicí 
systémy patří mezi další mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové systémy pak zahrnují mj. 
možnosti reverzace řazení pod 
zatížením a tedy rychlou změnu 
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me se dvěma variantami. Jednu 
výsuvnou sekci mají zpravidla 
modely s maximálním dosahem 
do 8, 9 m, větší dosah je spojen 
se dvěma výsuvnými sekcemi. 
Teleskopická ramena se liší také 
vlastním uložením s tím, že v zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní modely označujeme nakladače 
s výkonem motoru do 38 kW 
(50 k). Někteří výrobci do této 
kategorie řadí také provedení 
s výkonem do 59 kW (80 k). 
Techniku s výkonem motoru od 
81 do 92 kW (110–125 k) lze ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory o výkonu motoru 
v kategorii 125–132 kW (170–180 
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od 
5000 do 12 000 kg. Těmto para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých kategorií nabízejí provedení 
se zadním tříbodovým závěsem 
a vývodovým hřídelem, který 
pracuje zpravidla v režimu 540 
nebo 1000 otáček (podobně jako 
u kolových traktorů). Práce s vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí s rozměrem disků od 15 do 
18´́ a modely osazené motory 
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k) 
se nabízejí s rozměrem disku 
v rozsahu od 17 do 20´́. Vyšší vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́, 26,5´́ nebo 28´́. Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory charakteristické také obě 
řiditelné nápravy. Můžeme se 
setkat se dvěma režimy řízení, 
a to s řízením kol přední nápravy 
nebo obou náprav pro dosažení 
minimálního poloměru otáčení. 
Většina modelů, které v našich 
podmínkách pracují, však dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-
dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řadí. 
Celkovému pojetí konstrukce 
také odpovídá nebo by mělo od-
povídat nasazení těchto strojů. 
Ač je možné upínací zařízení te-
leskopických ramen osadit prak-
ticky všemi možnými druhy 
adaptérů (od univerzálních lopat 
po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností 
a jsou využívány doslova 365 dní 
v roce. Kromě teleskopicky vý-
suvného ramene jsou pro mani-
pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
pravy nebo obou náprav pro do-
sažení minimálního poloměru 
otáčení. Většina modelů, které 
v našich podmínkách pracují, 
však disponuje zpravidla třemi 
režimy, kdy kromě obou výše 
uvedených možností má ještě 
režim tzv. krabího kroku. Tento 
režim stroji umožňuje nejen po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. V současné době různé 
modelové řady využívají buď 
jednoho, nebo druhého z výše 
jmenovaných způsobů. Můžeme 
se ale setkat také s kombinací 
obou základních systémů, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 

1/16 š
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KRAJ VYSOČINA
Pro inzerenty, kteří mají v daném čísle inzerát v ceně nad 

5000 Kč, zdarma umístíme logo s QR kódem (název fi rmy, 

tel. kontakt, e-mail, webové stránky) na novinové straně 

s mapou kraje. 

Název fi rmy

Telefonní kontakt

E-mail

Webové stránky

ZEMĚDĚLEC V REGIONU

 Uvedené ceny jsou bez DPH.
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…největší databáze použité techniky

Nabídka a  poptávka zemědělské techniky a  také komodit rostlinného a  živočiš-

ného původu. Průměrná návštěvnost webových stránek www.agro-obchod.cz je 

10 750 měsíčně. Elektronická forma je každý týden přenášena do tiskové podoby 

a inzeráty jsou pak uveřejněny v příloze týdeníku Zemědělec. Ten je nejčtenějším titulem 

pro zemědělce v České republice a přináší aktuální informace o událostech v oboru za 

uplynulý týden. Každý zadaný inzerát je rovněž distribuován registrovaným odběrate-

lům Newsletter AGRO-obchod.

+

Dostupnost po celé ČR

Jednoduché zadání inzerátu 
na www.agro-obchod.cz

Cenově dostupná 
inzerce pro každého
300 Kč/týden

16 900 čtenářů týdně  
(týdeník Zemědělec)

700 čtenářů týdně
(www.agro-obchod.cz)

Newsletter zdarma 
každý den s novými 
inzeráty

Jedinečné spojení 
webu a tisku

Snadná cesta k prodeji 
staršího nebo předváděcího stroje

www.agro-obchod.cz/top-inzerenti

PLACENÁ OBRÁZKOVÁ INZERCE
Placená inzerce vám umožní přidat ke svému inzerátu fotografii. Cena za tuto inzerci je 300 Kč/týden + DPH. Každý týden zna-

mená také jedno uveřejnění v tiskové podobě v týdeníku Zemědělec. Při opakované prezentaci většího množství techniky je 

výhodnější zaregistrovat se jako TOP INZERENT.

BEZPLATNÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nově jsme pro vás připravili možnost zadávat neomezený počet 

inzerátů do sekce použitá technika a  taktéž i  do ostatních sekcí 

rubriky Agro-obchod. 

Kontakt: +420 277 001 645, jitka.hamrova@profipress.cz

NOVINKA: SLEVY PRO TOP INZERENTY
Nad 5 inzerátů – 10% sleva

Nad 10 inzerátů – 20% sleva 

Nad 15 inzerátů – 30% sleva

NEWSLETTER AGRO-OBCHOD
Přihlaste se zdarma k  odběru newsletteru Agro-obchod.cz 

s  nově zadanými inzeráty. Nic vám neunikne. Newsletter denně 

rozesíláme na 1300 adres. 

TOP INZERENT – PRO INZERCI S FOTOGRAFIÍ
Využijte možnosti být Top inzerentem AGRO-obchodu. Objednejte si vydávání vašich inzerátů s fotografií a získáte tak za cenu 

inzerce 300 Kč/týden + DPH neomezený přístup k www.agro-obchod.cz a týdeníku Zemědělec (více než 16 900 čtenářů každý 

týden). Platba probíhá jednou za měsíc prostřednictvím faktury. Vaše inzeráty budou v tištěné podobě v týdeníku Zemědělec 

uveřejňovány vepředu pod hlavičkou s logem firmy a kontakty. Pole s kontaktem a logem společnosti je zdarma. 

Na www.agro-obchod.cz bude vaše firma uvedena ve sloupci Top inzerenti, kde zákazník uvidí vaši techniku pohromadě. Ještě 

jednou může tyto inzeráty najít podle jednotlivých kategorií ve sloupci Zemědělská technika.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

AGRO-OBCHOD

Petr Mikuš
+420 721 247 205

petr.mikus@profipress.cz

www.profipress.cz
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
ouholetou tradici polních dn  
Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
hrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
átorem této celostátní výstavy vyda-
atelství Profi Press, s. r. o.
Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
rezentujících odr dy plodin. 
ej ast ji mohli návšt vníci potkat 
zimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
aké více než 100 variant ochrany plo-
n na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
meni a kuku ici. Výb r z nabídky 

dnotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
e ustále snaží nacházet možnosti, jak 
o ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
raktická a zárove  inovativní ešení. 
edním z výsledk  této innosti je 
ový t ísložkový fungicid Kantik. 
estože v letošním roce nebyl výskyt 

oubových chorob tak silný a fungicid-
í ochranu nebylo nutno provád t 
nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
raxe byl úsp šný.
Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
n 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
azole 100 g/l), jehož ú inné látky 
ocházejí ze t í funk ních skupin, je 
egistrován do pšenice, tritikale, žita 
padlí travní, brani natka pšeni ná, 
rani natka plevová, rez pšeni ná) 
je mene (padlí travní, rynchosporio-

á skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
e, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
ornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
í manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
é dávkování je p evzaté z n mecké 
egistrace. Pro tuzemské podmínky 
oporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
oubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
šenice se pro systém jednoho ošet e-
í p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
ech se snižuje na 
6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-

á proti houbovým chorobám preven-
vn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
 choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
dama, pat í mezi p ípravky vhodné 
ro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
ech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
T1 aplikaci. Podle informa ních 
ateriál  firmy je vhodné do post iku 
idat akcelerátor systemických fungi-
d  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použit
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikova

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 

1/3

1/4b

1/4a

Magazín pro moderní farmu
Časopis Farmář je odborným měsíčníkem, jehož cílovou skupinou jsou čtenáři z rodinných 

farem a podniků s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak drobní země-

dělci, tak velké zemědělské podniky. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální infor-

mace ze zemědělství a odborné články. Velký důraz je kladen na reportáže z praxe. Obsah 

časopisu je rozdělen do rubrik Rostlinná výroba, Živočišná výroba a Technika. Časopis dále 

doplňují rubriky Zemědělská politika, Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, 

Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Čtyřikrát v roce je součástí časopisu Farmář 

odborná příloha Farmář Speciál.

Charakteristika přílohy Farmář Speciál

• Téma uceleně a úplně kompiluje základní zemědělské obory, tedy rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu, zemědělskou techniku

• Příloha tvoří 50 % rozsahu časopisu, tedy 36–40 tiskových stran včetně inzerce. Samotné vydání Farmáře 

pak má rozsah 32–40 stran, v časopise jsou zařazeny články a reportáže ze všech oborů zemědělské činnosti, ekonomiky 

a publicistiky.

Plakát
Plakát obsahuje kvalitní fotografie, které mohou být doplněny logy, 

distribuční sítí a  doplňujícími údaji. Plakát je oboustranný a  zadní strana 

plakátu je určená pro další snímky a  informace. Grafická úprava plakátu 

je vytvořena podle požadavků objednavatele. Plakát je velikosti A2 nebo 

A3, přeložený, natisknutý na 150g papír a vložený za obálku. Cena plakátu 

velikosti A2 je 25 000 Kč a velikosti A3 29 000 Kč. 

230 x 297*

35 000 Kč

149 x 210

25 000 Kč

112 x 297*

21 000 Kč

72 x 297*

19 000 Kč

149 x 297*

31 000 Kč

200 x 120

21 000 Kč

200 x 81

19 000 Kč

a) 97,5 x 120

12 000 Kč
b) 149 x 94

12 000 Kč

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka 

Ing. David Němeček, Ph.D.
+420 602 448 495

david.nemecek@profipress.cz

www.profipress.cz

FARMÁŘ

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vodňany
stroje pro zpracování půdy

www.pottinger.cz

Bernburg
secí stroje
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Grieskirchen
stroje pro sklizeň pícnin
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Měsíc Rostlinná výroba Živočišná výroba Technika Uzávěrka Distribuce

1 Organická hmota v půdě Chov koní Dopravní technika 29. 11. 2021 5. 1.

2 Netradiční plodiny Chov prasat Krmné vozy 10. 1. 2022 2. 2.

Sa
m

o
st

at
n

á 
p

ří
lo

h
a

3

Objemná krmiva

7. 2. 2. 3.
Plodiny vhodné jako objemné krmivo, 

odrůdová skladba, zakládání a údržba 

travních porostů

Výroba a konzervace objemných 

krmiv, využití odlišných druhů 

objemných krmiv ve výživě, tvorba 

a zakládání krmné dávky, kvalita 

objemných krmiv

Stroje na setí a přísevy, stroje na 

sklizeň, konzervace a uskladnění 

objemných krmiv na farmě

4 Ochrana a hnojení rostlin Chov drůbeže Postřikovače 10. 3. 4. 4.

5 Ozimá řepka Výživa hospodářských zvířat Stroje na sklizeň pícnin 12. 4. 5. 5.

Sa
m

o
st

at
n

á 
p

ří
lo

h
a

6

Mléčné farmy

9. 5. 2. 6.
Plodiny a jejich odrůdy vhodné pro 

zajištění výživy, využití pastevních 

porostů

Technologie ustájení, dojicí 

technologie, požadavky na welfare 

skotu, prevence chorob, šlechtění 

dojeného skotu, výživa a krmení skotu

Krmné vozy, manipulační technika, 

rozdružovače balíků

7 Meziplodiny a greening Chov ovcí a koz Cisterny a aplikační technika 10. 6. 7. 7.

8 Ozimé obilniny Zoohygiena, welfare a zdraví zvířat Rozmetadla 11. 7. 8. 8.

Sa
m

o
st

at
n

á 
p

ří
lo

h
a

9

Precizní zemědělství a smart farming

8. 8. 5. 9.
Výživa a ochrana rostlin v precizním 

zemědělství, aplikační a výnosové 

mapy, půdní senzory, využití 

agronomických softwarů

Automatizace ve stájích, monitoring 

zvířat, moderní technologie ve stájích, 

nové trendy v krmení

Přesné setí, cílená aplikace hnojiv 

a ochrana rostlin, nové technologie, 

využití dronů v zemědělství, programy 

pro precizní zemědělství

10 Pěstování brambor Chov skotu Stroje na zpracování půdy 5. 9. 3. 10.

11 Skladování rostlinných produktů Modernizace farmy pro chov zvířat Manipulační technika 10. 10. 3. 11.

Sa
m

o
st

at
n

á 
p

ří
lo

h
a

12

Kukuřice

3. 11. 5. 12.
Rozdělení hybridů kukuřice, 

agrotechnika pěstování, metody 

ochrany a výživy

Zařazení kukuřice do krmné dávky, 

silážování a parametry kvalitní siláže

Stroje pro pěstování kukuřice, stroje 

na setí a sklizeň kukuřice

1/2023 Půdoochranná opatření Správný odchov mláďat Traktory 28. 11. 2022 6. 1. 2023
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Odborný měsíčník pro zemědělskou techniku a technologie
Cílovou skupinou jsou pracovníci rozhodující o  investicích do zemědělské techniky 

a  technologií. Časopis informuje o  novinkách i  praktických zkušenostech se zemědělskou 

technikou. Na jeho stránkách se pravidelně objevují postřehy z výstav a přehlídek, reportáže 

z  provozu, testy a  tabulkové přehledy strojů. Jednotlivá čísla celobarevného měsíčníku jsou 

tematicky zaměřená. Rozsah časopisu je přibližně 80  stran. Mechanizace zemědělství má 

významné zastoupení také u čtenářů ve Slovenské republice, časopis je zařazen mezi odborné 

recenzované časopisy. 

NOVINKA: pořady Born to drive a Den s na TV Zemědělec

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

www.mechanizaceweb.cz

MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ

Farmář 9/2016

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–
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NA POLINA POLI

Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 

1/2 
(A5) 1/2

230 x 297*

35 000 Kč

149 x 210

25 000 Kč

112 x 297*

21 000 Kč

72 x 297*

19 000 Kč

149 x 297*

31 000 Kč

200 x 120

21 000 Kč

200 x 81

19 000 Kč
a) 97,5 x 120
b) 149 x 94

12 000 Kč
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto škdci 
napíklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím škdcm 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spolenost Bayer široké 
spektrum pípravk. Doporuení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších dležitých faktor, jako je 
napíklad výnosový potenciál odrdy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) pípravek Hutton. 
Pedstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, jemene, žita i tritika-
le. S tímto pípravkem poprvé pišla na 
tuzemský trh kombinace úinných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
úely eské republiky byl k tmto 
dvma látkám pidán ješt spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid 
spolenosti Bayer má pravdpodobn 
nejdelší perzistenci úinku. „Boogie 
Xpro budeme pevážn v dávce jeden 
litr na hektar doporuovat do pšenice, 
i když své praktické uplatnní najde 
i v množství 0,9 litru na hektar v je-
meni,“ vysvtlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do jemene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob provený 
fungicid Delaro nebo napíklad posti-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výbr 
fungicidu je jedna vc, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara eník vidí úinnou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejvtší 
aplikaní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajišuje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevelm 
pipomnl Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v úinnosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud-
ložné plevele. Jarnímu ošetení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným úinkem oproti 
pvodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spolenost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výroí 
psobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá piro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m nebo produkty pipravené s využi-
tím živých organism.

 „Výhodou moderních prostedk 
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá úinnost a zárove to, že jsou 
šetrné k životnímu prostedí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druhm, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu pírodních eko-
systém v zemdlské krajin a umož-

ují kvalitní produkci,“ piblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu škdc kukuice 
zpsobuje nejvtší škody v kukuici 
v rámci celé republiky zavíje kukui-
ný (Ostrinia nubialis). Je o nm málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kukuicí a druhý dvoudložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá svtelný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošetení. Výskyt 
zavíjee lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíjei lze 
aplikovat dravou vosiku 
Trichogrammaevanescens bu kaps-
lemi zavšenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
pípadn i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Naboanech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosika Trichogramma
klade svoje vajíka do vajíek zavíje-

e. Ve vajíku zavíjee se vyvíjí larva 
vosiky, tím se zavíje zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kukuici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v rzné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže urujeme 
i správné naasování. Základem úsp-
chu je aplikovat vosiku na zaátku 

náletu zavíjee, aby se pokrylo kladení 
vajíek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnomrné rozprostení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
pstitelé na jižní a stední Morav, 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob rozšíil i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kukuice 
a ozimé epky ukázala na výstav 
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošetení uren herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud-
ložným jednoletým plevelm a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smáedlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zemdlská praxe si již zvykla na 
vysokou úinnost na kakosty, hemán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezentaním políku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn Command (0,2 l/
ha) + postemergentn Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn postemer-
gentní ošetení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro pípad vtšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami pedbžného povolení 
stanovena na jeden rok po ukonení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. Píinou 
tohoto stavu je zpoždné hodnocení 
a stále nedokonené EU review úin-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kukuice byla ošetena pípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vyluuje použití do 
kukuice cukrové, herbicid je uren 
proti pýru plazivému, ježatce kuí noze 
a širokému spektru dvoudložných 
plevel. 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mranák, pchá-

e, perostlé merlíky a další. 
Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smáedlem Trend 90 (0,1 %). 
Rstová fáze plodiny v dob aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list. Pokud 
jde o plevel, rstová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list) u dvoudlož-
ných jednoletých plevel a pcháe 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin ho lze aplikovat maximáln 
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spolenost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spolené 
pro všechny evropské poboky spo-
lenosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v Nmecku, 
Maarsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin, 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjádit nejen svou sílu a šíi pokrytí 
v Evrop, ale také fakt, že jednotlivé 
evropské poboky mají japonský 
pvod a podporu silné nadnárodní 
spolenosti v Japonsku. Logo tvoí 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh pedstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop. Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný pístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjaduje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spolenosti Sumi Agro.

V Naboanech mohli návštvníci 
vidt pokusné parcely ozimé pšenice 
ošetené systémový fungicidem Soleil 
a novým postikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv úinné 
látky ze skupiny triazol: bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní úinek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou braninatka 
pšeniná (Septoria tritici), braninatka 
plevová (Septorianodorum), rez plevo-
vá (Pucciniastriiformis), padlí travní 
(Erysiphegraminis) a fuzariózy klas 
(Fusarium spp.).

„Naše novinka postikový fungicidní 
pípravek Mandarin ve form emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ pedstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole-
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný pínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 

1/2

1/3

Petr Mikuš
+420 721 247 205

petr.mikus@profipress.cz

www.profipress.cz

Měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 Traktory Traktory 30. 11. 2021 6. 1. 2022

2 Zpracování půdy a setí Podmítače, secí stroje, přesné secí stroje 12. 1. 2022 7. 2.

3 Sklizeň pícnin Sklízecí řezačky, žací stroje, senážní vozy, obraceče, shrnovače 9. 2. 8. 3.

4 Sklizeň obilnin Sklízecí mlátičky, lisy 7. 3. 8. 4.

5 Precizní zemědělství + příloha traktory GPS navigace, monitorování pohybu vozidel, telemetrie 13. 4. 10. 5.

6 Doprava a manipulace Manipulátory, kloubové nakladače, čelní traktorové nakladače, návěsy, přívěsy 11. 5. 6. 6.

7 Traktory pro speciální využití Traktory v nezemědělské sféře, traktory pro sady a vinice 9. 6. 7. 7.

8 Systémy zpracování půdy Pluhy, podmítače, hloubkové kypřiče, secí stroje 11. 7. 8. 8.

9 Aplikace hnojiv a sklizeň okopanin
Rozmetadla statkových a minerálních hnojiv, kejdovače, sklízeče cukrovky, 

sklízeče brambor
9. 8. 5. 9.

10 Krmné vozy Krmné vozy, rozdružovače 12. 9. 6. 10.

11 Lesní technika Vyvážečky, nástavby na traktory, harvestory, motorové pily 11. 10. 7. 11.

12 Postřikovače Postřikovače, rosiče 9. 11. 6. 12.

1/2023 Traktory Traktory 28. 11. 2022 5. 1. 2023

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
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Odborný časopis pro rostlinnou produkci
Cílovou skupinou jsou pracovníci specializovaní na rostlinnou výrobu. Časopis pokrývá 

všechny obory rostlinné produkce, a  to v  kontextu s  obdobím hospo dářského roku. 

Články jsou řazeny v systému plodinových rubrik a aktuálně reflektují témata dané sezóny 

z  pohledu ochrany a  výživy rostlin, osiv a  sadby a  technologie pěstování. Komplexněji je 

pak pojato jedno téma. Časopis je celobarevný, má rozsah v průměru 88 stran. Je významně 

zastoupen také u čtenářů ve Slovenské republice a  je zařazen mezi odborné recenzované 

časopisy.

Farmář 9/2016

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 
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NA POLINA POLI

Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 Příprava půdy a setí jarních obilnin
Odrůdy jarního ječmene a jarní pšenice, moření obilnin, systém přípravy půdy a secí stroje, výživa sladov-

nického ječmene a doporučované odrůdy sladovnami
22. 11. 2021 3. 1. 2022

2
Pěstování jarních olejnin a mezi-

plodin

Řepka, hořčice, slunečnice a mák – odrůdová nabídka, ochrana proti chorobám, moření a zpracování 

produkce, odrůdová nabídka meziplodin
3. 1. 2022 1. 2.

3 Hnojení a stimulace během vegetace Listová hnojiva, morforegulátory, stimulátory a pomocné látky, biopreparáty, nabídka aplikační techniky 28. 1. 1. 3.

4
Regulace plevelů v porostech

+ příloha Řepka
Přípravky pro herbicidní ošetření zemědělských plodin, technologie regulace plevelů, meziplodiny 1. 3. 1. 4.

5 Ošetření proti chorobám a škůdcům Fungicidní a insekticidní ochrana obilnin, řepky a dalších polních plodin, biologická ochrana a aplikační technika 1. 4. 2. 5.

6 Ozimá řepka Odrůdová nabídka řepky, technika pro zpracování půdy a stroje pro přesné setí, základní hnojení 29. 4. 1. 6.

7 Ozimé obilniny Nabídka odrůd pšenice, žita, tritikale a ozimého ječmene, zakládání porostů, základní hnojení, moření osiva 31. 5. 1. 7.

8
Podzimní aplikace 

+ příloha Pšenice
Podzimní zpracování půdy, hnojení, ochrana rostlin, řešení zaplevelení a strnišťové aplikace 24. 6. 1. 8.

9 Uskladnění produkce Skladování zrnin, olejnin a okopanin – sila, sušičky, sklady a dopravní cesty; technologie silážování a senážování 1. 8. 1. 9.

10 Luskoviny a okopaniny Odrůdová nabídka bramboru, cukrovky, sóji, krmná hodnota luskovin a nové odrůdy, ochrana a pěstování, pícniny 29. 8. 3. 10.

11 Protierozní opatření a ochrana půdy Podmítače, secí stroje, půdoochranné technologie zakládání porostů 3. 10. 1. 11.

12 Pěstování kukuřice a čiroku
Nabídka odrůd kukuřice pro rok 2023 – zrnové a silážní hybridy, odrůdy vhodné pro výrobu bioplynu, 

odrůdy čiroku, technologie zakládání porostů kukuřice a čiroku
27. 10. 1. 12.

1/2023 Příprava půdy a setí jarních obilnin
Odrůdy jarního ječmene a jarní pšenice, moření obilnin, systém přípravy půdy a secí stroje, výživa sladov-

nického ječmene a doporučované odrůdy sladovnami
21. 11. 2022 2. 1. 2023

www.uroda.cz

ÚRODA

230 x 297*

35 000 Kč

149 x 210

25 000 Kč

112 x 297*

21 000 Kč

72 x 297*

19 000 Kč

149 x 297*

31 000 Kč

200 x 120

21 000 Kč

200 x 81

19 000 Kč

a) 97,5 x 120
b) 148 x 94

12 000 Kč
*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ing. Barbora Pučoková
+420 602 378 575

barbora.pucokova@profipress.cz

www.profipress.cz

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

1/4
b

Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding

Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta 

(levý a pravý pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 

1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
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Měsíc Uzávěrka Přípravky na ochranu rostlin
Přehled 

odrůd/hnojiva

1
22. 11. 
2021

Kompletní ochrana ozimé pšenice

herbicidy

 fungicidy (samostatně fuzariózy klasů)

 insekticidy

Obilniny

ochrana proti přenašečům viróz

 regulátory růstu a vývoje

pomocné rostlinné přípravky 

aplikované na list

2
3. 1. 
2022

Kompletní ochrana ozimé řepky

herbicidy

 fungicidy

 insekticidy

 regulátory růstu a vývoje

pomocné rostlinné přípravky 

aplikované na list

 luskoviny: hrách, 

bob, sója, lupina 

a cukrovka

 listová hnojiva

3 28. 1.

Kompletní ochrana jarního ječmene, 

kukuřice, máku a hrachu

Jarní ječmen

herbicidy

 fungicidy (samostatně fuzariózy klasů)

 insekticidy

Kukuřice, mák, hrách

herbicidy

 fungicidy

 insekticidy

Aplikace před setím na vzešlé plevele

4 1. 3.

Kompletní ochrana slunečnice, 

cukrovky, bramboru a sóji

herbicidy

 fungicidy

 insekticidy

5 1. 4.

Předsklizňové aplikace

ozimá pšenice a jarní ječmen

ozimá pšenice a jarní ječmen

ozimá řepka

hrách

brambory

cukrovka

ozimá řepka

Aditiva, adjuvanty a jiné pomocné látky

6 29. 4.
Nově registrované přípravky a jiné 

pomocné rostlinné přípravky

7 31. 5.

Podzimní ochrana ozimé řepky

herbicidy

 fungicidy a morforegulátory

 insekticidy, moluskocidy a rodenticidy

mořidla

Obilniny a řepka

pomocné rostlinné přípravky pro 

ošetření osiva obilnin a řepky

Měsíc Uzávěrka Přípravky na ochranu rostlin
Přehled 

odrůd/hnojiva

8 24. 6.

Ozimé obilniny – ochrana a odrůdy

herbicidy – pro podzimní aplikaci

 insekticidy

mořidla

ozimá pšenice, 

ozimý ječmen, 

ozimé žito a ozimé 

tritikale

9 1. 8. Nově registrované přípravky
hnojiva s řízeným 

uvolňováním živin

10 29. 8.

Mořidla jařin

 jarní pšenice, jarní žito, jarní tritikale, 

jarní ječmen, oves, kukuřice, jarní 

řepka, mák, brambory, cukrovka, 

hrách, bob, lupina, sója a len

11 3. 10.
Přehled hybridů kukuřice a odrůd 

čiroku pro rok 2023 
kukuřice a čirok

12 27. 10. Nově registrované přípravky

 jarní ječmen, jarní 

pšenice, oves 

a jarní tritikale

slunečnice

1/2023
21. 11.
2022

Kompletní ochrana ozimé pšenice

herbicidy

 fungicidy (samostatně fuzariózy klasů)

 insekticidy

Obilniny

ochrana proti přenašečům viróz

 regulátory růstu a vývoje

pomocné rostlinné přípravky 

aplikované na list

Praktický rádce pro ochranu rostlin
Tento měsíčník přináší formou poutavého designu tabulkové přehledy přípravků na ochranu 

rostlin. Uvedené přípravky, používané k  omezení výskytu škodlivých činitelů (plevele, choroby 

a škůdci), jsou členěny podle plodin. Doplňují je hlavní charakteristiky, důležité při rozhodování 

o  ošetření. Některá vydání informují také o  odrůdách hlavních zemědělských plodin, jejichž 

důležité vlastnosti a parametry přehledně shrnují jednotlivé tabulky. Součástí časopisu jsou také 

rozkládací klopy pojednávající o výskytu škodlivých činitelů s ohledem na vývojové fáze vybraných 

zemědělských plodin. Důraz je kladen na aktuálnost poskytovaných informací. Každý měsíc 

podrobné tabulkové přehledy.

Do libovolného vydání rádi zařadíme komplexně grafi cky zpracovaný 

výskyt škodlivých činitelů doplněný o doporučení ochrany rostlin 

s ohledem na vývojové fáze kulturní plodiny. Je možné si vybrat ze dvou 

rozsahů: dvoustrana uprostřed časopisu a rozkládací klopa o velikosti tři 

strany A4. 

Tento projekt realizujeme u pšenice, řepky, kukuřice, bramboru, 

hrachu, máku, slunečnice a cukrovky.

Datum distribuce předplatitelům je stejné jako u časopisu Úroda

Úroda, Rostlinolékař
Ing. Barbora Pučoková
+420 602 378 575

barbora.pucokova@profipress.cz

www.profipress.cz

AGRONOM
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PŘEHLED HYBRIDŮ KUKUŘICE 

PRO ROK 2022 –
 2 –

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pokojové rostliny, balkónové rostliny mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–4 lepové desky/květináč – 4)velikost desky 7,5 x 12 cm

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–2 lepové desky/m2 – 4)velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ovocné stromy, okrasné stromy
mechanická ochrana, monitoring (housenky, 
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
lepový pás

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Dřeviny
ochrana ran po řezu, 
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový 
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Zelenina, kořeninové rostliny a koření zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné 
rostliny

zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)při rašení a/nebo od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏

oboustranná

karta uprostřed

časopisu

140 x 307

klopa 

před titulní stranou

67 x 237 (líc)

67 x 297 (rub)

Typ inzerce Rozměr (mm) Cena (Kč)

Klopa před titulní stranou 67 x 237 (líc*), 67 x 297 (rub*) 42 000

Rozkládací klopa s fenofázemi
loga přípravků a jejich užití na ploše 

610 x 297 39 000

Dvoustrana s fenofázemi 
uprostřed časopisu

420 x 297 (spad*) 25 000

Oboustranná karta uprostřed 
časopisu

140 x 307 29 000

1/1 210 x 297 nebo 297 x 210 (spad*) 33 000

2/3 267 x 130 25 000

1/2 na výšku 130 x 185 23 000

1/2 – podval 267 x 90 21 000

1/3 – podval 267 x 59 17 000

1/4 132 x 90 13 000

1/6 132 x 59 9 000

Logo produktu 
s textem o rozsahu 500 znaků

umístění v tabulce 3 000

Logo fi rmy u všech odrůd nebo 
přípravků

cena za 12 čísel

za číslo
12 000/rok

3 000

–
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

Okurka, řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, okrasné rostliny (do 50 cm) 10 5 5 0

Hrách 15 5 5 5

Okrasné rostliny (50–150 cm) 20 15 10 5

Okrasné rostliny (nad 150 cm) 20 15 10 5

Brambor, chřest, kedluben, křen selský, brokolice, květák, cukrovka, mrkev, ředkvička, tuřín, 
vodnice

20 10 5 5

Fazol obecný, pór 30 15 5 5

Celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, cuketa, patisony, koriandr setý, kopr vonný, 
kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, kukuřice cukrová, máta pepr-
ná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk 
pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná, okurka nakládačka, pastinák setý, pažitka, petržel 
naťová, kerblík, petržel zahradní, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold

30 15 10 5

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika 
lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka 
lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl 
obecná, pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní 
(endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer, 
celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka

25 12 5 4

Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakládačka 16 8 4 4

Cukrovka 18 8 4 4

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – jarní aplikace 8 4 4 4

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – podzimní aplikace 9 5 4 4

Řepka olejka – jarní aplikace 8 4 4 4

Řepka olejka – podzimní aplikace 9 5 4 4

Okrasné rostliny (do 50 cm) 5 4 4 4

Okrasné rostliny (50–150 cm) 5 4 4 4

Okrasné rostliny (nad 150 cm) 30 20 14 7

✏
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Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku – herbicidy

Peridiam Eco Red EC103 (styren-akrylátový kopolymer 200 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 11. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Obilniny zlepšení technologických vlastností osiva 1,2 l/t osiva – 4)aplikace s mořidly

Poznámka: 4)k dávkování

Peridiam Evolution EV302 (styren-akrylátový kopolymer 250 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 17. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Všechny plodiny zlepšení technologických vlastností osiva 1,5–3 l/t osiva –
4)s mořidly společnosti Bayer
moření

Kukuřice zlepšení technologických vlastností osiva 1,5–2 l/t osiva –
4)s mořidlem Sonido
moření

Poznámka: 4)k dávkování

Adengo (isoxafl utol 225 g/l, thienkarbazon 86,77 g/l/thienkarbazon-methyl 90 g/l), Bayer CropScience AG, Německo, platnost do 31. 7. 2017
Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté 0,44 l/ha, 300 l vody/ha AT

1)preemergentně
2)preemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice ježatka kuří noha 0,44 l/ha, 300 l vody/ha AT

1)BBCH 12–13
2)do 13 BBCH
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele dvouděložné jednoleté 0,33 l/ha, 300 l vody/ha AT

1)BBCH 12–13
2)do 14 BBCH
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice 5 5 0 0

–
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, diflfl  ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017fl

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pokojové rostliny, balkónové rostliny mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–4 lepové desky/květináč – 4)velikost desky 7,5 x 12 cm

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–2 lepové desky/m2 – 4)velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ovocné stromy, okrasné stromy
mechanická ochrana, monitoring (housenky, 
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
lepový pás

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Dřeviny
ochrana ran po řezu, 
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový 
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Zelenina, kořeninové rostliny a koření zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné 
rostliny

zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)při rašení a/nebo od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏
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Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

Okurka, řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, okrasné rostliny (do 50 cm) 10 5 5 0

Hrách 15 5 5 5

Okrasné rostliny (50–150 cm) 20 15 10 5

Okrasné rostliny (nad 150 cm) 20 15 10 5

Brambor, chřest, kedluben, křen selský, brokolice, květák, cukrovka, mrkev, ředkvička, tuřín, 
vodnice

20 10 5 5

Fazol obecný, pór 30 15 5 5

Celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, cuketa, patisony, koriandr setý, kopr vonný, 
kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, kukuřice cukrová, máta pepr-
ná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk 
pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná, okurka nakládačka, pastinák setý, pažitka, petržel 
naťová, kerblík, petržel zahradní, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold

30 15 10 5

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika 
lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka 
lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl 
obecná, pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní 
(endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer, 
celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka

25 12 5 4

Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakládačka 16 8 4 4

Cukrovka 18 8 4 4

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – jarní aplikace 8 4 4 4

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – podzimní aplikace 9 5 4 4

Řepka olejka – jarní aplikace 8 4 4 4

Řepka olejka – podzimní aplikace 9 5 4 4

Okrasné rostliny (do 50 cm) 5 4 4 4

Okrasné rostliny (50–150 cm) 5 4 4 4

Okrasné rostliny (nad 150 cm) 30 20 14 7

✏
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Odrůda Firma
Registrace

(rok)
Ranost Rajonizace

Pekařská
jakost

Výnos zrna HTS (g)
Odolnost vůči
vyzimování

Odolnost
vůči poléhání

Odolnost vůči chorobám
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Arktis 2 2009 A R K, Ř, O E ++ 42 8 7 – – 7 3/8/7 – 7

odolná vůči fuzáriím a padlí, velmi
dobrá zimovzdornost, vhodná pro 
pozdní setí, snese setí po obilnině a po
kukuřici, špičková kvalita

Artist 8 2014 PR K, Ř, O, B B +++ 48,0 7,9 7,0 8,0 7,0 6,9/7,2 5,0/7,0/9,0 7,0 7,5
velmi vysoký výnosový potenciál, dobrý
zdravotní stav, vynikající zimovzdornost

Athlon 10 2013 SR P, B, O, Ř, K E +++ 48 6,7 8,4 8,2 7,6 7,3/7,1 8/–/8 7 7,3
kvalitní výnosná, nepoléhavá, zdravá,
raná pšenice, pozor, citlivá na chlor-
toluron

Avenue 5 2014 VR K, Ř, O, B C +++ 43 7,1 9,0 8,8 – 7,7/8,1 6,3/8,1/7,4 7,2 7,0
nejranější odrůda – v ranosti srovnatel-
ná s ozimým ječmenem

Baletka 14 2008 R K, Ř A ++/+++ 41 8 8,1 5,8 6 6,9/6,9 7,4/6,3/4,7 7,7 7,9 výnos, kvalita, plasticita

Bardotka 14 2004 SR SR K E ++ 46 8 7,6 7 6 7,1/7,3 7,1/–/5,0 7,3 7,7
suchovzdornost, elitní jakost za streso-
vých podmínek

Bernstein 2 2015 PP–P K, Ř, O, B E +++ 49 6 8 – – 6 8/6/9 8 7
zdravá a výnosná odrůda s vynikající 
kvalitou zrna, výborná do sušších oblastí

Bodyček 14 2010 VR K, Ř, O, B, P A ++/+++ 41 8 5,5 7,1/7,9 7,6/–/9 8 8 extra raná, dobrá kvalita

Bohemia 11 2007 R K, Ř, O, B A +++ 47 8 5 5 6 6/6,5 6/6/8 8 5 PENAM doporučuje

Bonanza 10 2015 PP K, Ř, O, B, P C +++ 45 8,3 7,3 7,7 – 7,7/– 7,3/–/7,7 6,9 6,8 krmná pšenice

Brilliant 9 2009 SR K, Ř, O, B A +++ 38 8 7 7,2 7,5 7/8 5/7/5 7 7,4 na pozdní setí po kukuřici

Brokat 10 2013 R–SR K, Ř, O, B, P A +++ 43 6,2 8,4 6,0 7,0/6,8 5,9/–/6,6 7,1 7,5 velmi dobře snáší intenzitu

Carmina 11 2015 (SK, EU) P K, Ř, O, B A +++ 53 7 7 6 7 7 7,5/7,0/8 6,5 6 velmi pozdní, vysoký výnos

Cimrmanova raná 14 2012 R K, Ř, O E ++/+++ 45 8 6,8 7,5 6 6,7/7 5,8/8,3/8,8 7,6 7,1
velmi raná pšenice, vynikající přezimo-
vání, SE kvalita

Cubus 12 2004 SR–PP K, Ř, O, B A +++ 45 6,5 6 7 5,5 7/7 5/5/8 7 5
stabilně vysoký výnos ve všech oblas-
tech a jistá kvalita A

Dagmar 5 2012 R K, Ř, O, B A +++ 49 8,3 7,6 7,2 – 6,4/6,5 5,1/7,1/8,3 6,8 7,4
velmi vysoká zimovzdornost, odolnost
vůči fuzariózám v klasu a porůstání zrna

–
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pokojové rostliny, balkónové rostliny mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–4 lepové desky/květináč – 4)velikost desky 7,5 x 12 cm

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–2 lepové desky/m2 – 4)velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ovocné stromy, okrasné stromy
mechanická ochrana, monitoring (housenky, 
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
lepový pás

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Dřeviny
ochrana ran po řezu, 
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový 
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Zelenina, kořeninové rostliny a koření zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné 
rostliny

zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)při rašení a/nebo od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏

–
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Vertisan (penthiopyrad 200 g/l), DuPont CZ s. r. o., Praha, platnost do 30. 4. 2025
Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pšenice braničnatka pšeničná, rez pšeničná 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–69
max. 1x v plodině

Ječmen
hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječme-
ne, ramulariová skvrnitost ječmene

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–59
max. 1x v plodině

Jarní ječmen rez ječná 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–59
max. 1x v plodině

Žito rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–69
max. 1x v plodině

Tritikale rez pšeničná, rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–69
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Obilniny 4 4 4 4
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Číslo Tematické zaměření Uzávěrka Distribuce

1 / únor Přezimující a časně jarní škůdci na ovocných stromech, plevele, choroby a škůdci obilnin a řepky 7. 1. 2022 7. 2. 2022

2 / duben Pozdně jarní plevele, choroby a škůdci obilnin, ovocných stromů a řepky, zeleniny a cukrové řepy 7. 3. 1. 4. 

3 / červen Škodlivé organismy na zelenině a ovocných stromech 16. 5. 10. 6. 

4 / srpen Plevele a škodlivé organismy na řepce a ozimých obilninách 8. 7. 5. 8. 

5 / říjen Škodlivé organismy na řepce a ozimých obilninách 2. 9. 3. 10. 

6 / prosinec Hodnocení výskytu škodlivých organismů za rok 2022, fyzikální činitelé (teplota, srážky a vliv na rostlinnou výrobu) 1. 11. 1. 12. 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Odborný časopis pro ochranu rostlin
Toto nezávislé recenzované periodikum specializované na ochranu rostlin vydávané ve 

spolupráci s  Českou společností rostlinolékařskou je zárukou ucelených, objektivních 

a fundovaných informací. V zemědělské a pěstitelské praxi čtenářům pomohou při sledo-

vání škodlivých organismů a rozhodování, čím a kdy proti nim zasáhnout v plodinách či 

kulturách. Časopis obsahuje současné poznatky vědy, výzkumu a zkušebnictví v ochraně 

rostlin a rostlinolékařství. Rostlinolékař vychází šestkrát do roka v rozsahu 36 stran.

* K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

210 x 297*

15 000 Kč

185 x 125

8 000 Kč

138 x 192*

8 000 Kč

185 x 80

6 000 Kč

123 x 85

4 000 Kč

137 x 297*

12 000 Kč

105 x 297*

8 000 Kč

75 x 297*

6 000 Kč

123 x 130

6 000 Kč

60 x 90

2 000 Kč

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Časopis pro chovatele hospodářských zvířat 
a veterinární lékaře

Cílovou skupinou jsou specialisté pro chov hospodářských zvířat. Časopis Náš chov 

se zaměřuje na všechny obory chovatelské činnosti z  pohledu plemenářské práce, 

výživy zvířat, jejich zdraví a  technologie ustájení. Jednou ročně je jeho součástí 

specializovaná příloha. Měsíčník je celobarevný, s  rozsahem zhruba 80 stran. Má 

významné zastoupení u  čtenářů ve Slovenské republice, časopis je zařazen mezi 

odborné recenzované časopisy.

NÁŠ CHOV

230 x 297*

35 000 Kč

149 x 210

25 000 Kč

112 x 297*

21 000 Kč

72 x 297*

19 000 Kč

149 x 297*

31 000 Kč

200 x 120

21 000 Kč

200 x 81

19 000 Kč

www.naschov.cz

Ing. Jana Konečná
+420 602 185 400

jana.konecna@profipress.cz

www.profipress.cz
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*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

Měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1
Šlechtění, reprodukce a péče 
v průběhu březosti

Trendy ve šlechtění, biotechnologie, plemenářská práce, řízená reprodukce, inseminace, sledování 
pohybu, diagnostika březosti, výživa v průběhu březosti

25. 11. 2021 4. 1. 2022

2 Péče o mláďata Vytváření vhodných podmínek pro správný odchov mláďat, management odstavu, eliminace stresu 5. 1. 2022 1. 2. 

3
Výroba objemných krmiv, pastva 
a pastevní technologie

Sklízecí technika, konzervace, skladování, manipulace, pastevní technologie, péče o pastevní plochy
2. 2. 1. 3.

4

Chov prasat

Techagro 
(3. – 7. 4. 2022)

Komplex opatření vedoucí k efektivní produkci u jednotlivých kategorií

Nabídka fi rem, expozice, novinky 24. 2. 1. 4.

5 Produkce mléka a jeho kvalita
Technologická vybavenost pro dojení, chlazení a zpracování mléka, péče o mléčnou žlázu, 
automatizace provozů

4. 4. 2. 5.

6

Zootechnická práce a hygiena, 
tepelný stres, statková hnojiva

Příloha Jak na správný odchov selat?

Sanitační opatření, prevence, hygienické normy, bezpečnost zvířat, stájové mikroklima, způsoby 
vyhrnování, zpracování a uskladnění výkalů hospodářských zvířat

Management a problematika odchovu selat

3. 5.

28. 4.

1. 6.

1. 6.

7
Technologické inovace v chovech 
a smart farming

Technologická vybavenost provozů, modernizace, automatizace, digitalizace, robotizace, programy na 
řízení stáda, chytré technologie, živočišná výroba 4.0.

1. 6. 1. 7.

8 Stavby a rekonstrukce v ŽV Realizace staveb a investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace, stavební prvky, řešení staveb 1. 7. 1. 8.

9 Chov skotu, ovcí a koz Management a problematika chovu dojeného a masného skotu, ovcí a koz; ekologické chovy 1. 8. 1. 9.

10 Chov drůbeže Management a problematika chovu hrabavé a vodní drůbeže 1. 9. 3. 10.

11 Systémy krmení a výživa zvířat Management krmení, nabídka produktů, zajištění příjmu, uskladnění krmiv, krmné vozy, napájení 3. 10. 1. 11.

12 Onemocnění hospodářských zvířat Prevence, léčba a likvidace chorob v chovech, metabolická onemocnění zvířat, onemocnění končetin 26. 10. 1. 12.

1/2023
Uplatňování welfare v chovatelské 
praxi

Zásady správné chovatelské praxe s ohledem na welfare, biosecurity a zdraví u jednotlivých druhů 
hospodářských zvířat

21. 11. 2022 3. 1. 2023

1/4a

Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

a) 97,5 x 120
b) 149 x 94

12 000 Kč
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Časopis specializovaný na výrobu krmiv a výživu zvířat

Dvouměsíčník Krmivářství poskytuje svým čtenářům vysoce odborné poznatky z  oboru 

výroby, úpravy, skladování krmiv a  výživy jednotlivých skupin a  kategorií hospodářských 

zvířat. Časopis je celobarevný, s  rozsahem zhruba 40 stran. Má významné zastoupení 

u čtenářů ve Slovenské republice a je odborným recenzovaným časopisem.

1/1

Co nabízí výzkum Lukáš Rytina

36

05  2017

Krmivářství

Úvod
Dne 20. 6. 2017 proběhl ve Výzkumném 

ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-

-Uhříněves (VÚŽV) workshop s názvem 

Využití vlákniny a separace krmiv k hod-

nocení krmných dávek skotu. Pořadatelem 

byla Česká technologická platforma pro 

zemědělství ve spolupráci s VÚŽV. Cílem 

bylo představit nové technologie tzv. 

precizního krmení a také výsledky pokusů 

získaných v rámci řešení projektu MZe 

NAZV QJ1510391 Omezení rizik spojených 

s výživou skotu s vysokou užitkovostí. 

Největší zájem přítomných odborníků 

se týkal posuzování vlákniny ve směs-

ných krmných dávkách (TMR) a určování 

vhodné struktury krmiv pro dojnice. 

Vlákninou se většinou rozumí složka krmi-

va, která představuje ve výživě většiny zvířat 

méně stravitelnou část jejich potravy. Tro-

chu jinak je to u přežvýkavců, kteří mohou 

větší část vlákniny rozložit a získat z ní po-

třebnou energii. Lze říci, že pro ně je vlákni-

na hlavní složkou krmiva. Vláknina má při 

trávení nezastupitelný význam i u zvířat, 

pro něž je třeba zcela nestravitelná. Má např. 

velmi důležitou funkci zahuštění tráveniny 

v tlustém střevě. Vláknina je velmi široký 

pojem. Můžeme ji hodnotit z několika hledi-

sek, např. biochemického, nebo dietetického. 

Hlavní funkcí vlákniny u přežvýkavců je 

poskytovat energii pro mikrobiální syntézu. 

Z hlediska biochemického se u vlákniny 

hodnotí její složení (podíl frakcí) a stravitel-

nost. Podle amerického systému hodnocení 

podle Van Soesta et al. (1991) je za vlákninu 

považována buněčná stěna, což je z chemic-

kého hlediska tzv. neutrálně detergentní 

vláknina (NDF), tedy vláknina nerozpustná 

v neutrálním detergentu, neboli struktur-

ní sacharid. Do NDF patří hemicelulóza, 

celulóza a lignin, přičemž celulóza a lignin 

jsou rozpustné v kyselém detergentu (ADF). 

Kromě strukturních sacharidů existují ještě 

dobře rozpustné nestrukturní sacharidy, 

mezi něž patří cukry, škroby a fruktany, ale 

i pektiny, beta-glukany a galaktany (poslední 

tři jmenované látky jsou sice součástí buněč-

ných stěn, ale jsou v neutrálním detergentu 

rozpustné). Podle weendeského systému 

hodnocení, dříve hodně používaného v Ev-

ropě, se celulóza a část ligninu (nerozpustný 

v zásadě) označují jako hrubá vláknina. 

Hlavní funkcí NDF v TMR přežvýkavců 

je poskytovat energii pro mikrobiální syn-

tézu, zajišťovat správnou činnost bachoru 

a tím i zdravotní stav zvířat. Příliš NDF 

v TMR ale může negativně omezit příjem 

krmiva zvířaty. V předžaludcích skotu se 

zejména mikrobiální fermentací přemě-

ňuje vláknina na těkavé mastné kyseliny 

(TMK), které uhrazují energetickou 

potřebu skotu ze 70 %. Štěpením vlákniny 

vzniká především kyselina octová, která 

zvyšuje tučnost mléka. Pokud jsou dojnice 

krmeny s vyšším podílem jádra v krm-

né dávce, produktem štěpení je kyselina 

propionová, což je hlavní zdroj pohotové 

energie zvířat. Ta ale musí být v bacho-

ru ve správném poměru k dusíkatým 

látkám. Pokud tomu tak není, významně 

zvyšuje kyselost obsahu bachoru. Pokud 

je kyselost příliš vysoká, může dojít k tzv. 

acidóze, což se většinou i dost rychle 

projeví na užitkovosti a zdraví zvířete.

Bachorový obsah se musí 
promíchávat a posunovat
Z hlediska dietetického se hodnotí pře-

devším fyzikální stav krmiva, tedy délka 

řezanky a její rozmělněnost, což se často 

označuje jako struktura. Větší částice kr-

miva podporují motoriku bachoru a rejekci, 

tedy návrat části krmiva do dutiny ústní, 

kde se prosliňuje. To přispívá k neutralizaci 

obsahu bachoru. Jednotlivé části krmiva 

lze podle velikosti nebo hmotnosti oddělit 

separováním s využitím různých metodik. 

Mechanickým rozmělněním krmiva před 

vstupem do bachoru lze zvýšit jeho příjem 

a rychlost pasáže do dalších částí zažívacího 

traktu, ale jen do určitého limitu, po jeho pře-

kročení se příjem diametrálně sníží. Bacho-

rový obsah se musí promíchávat. Za den pro-

běhne v bachoru asi 2500 vlnivých stahů, kte-

ré jsou poměrně intenzivní. Hlavní, primární 

stahy trvají asi čtyři sekundy a mají průměr-

ný rytmus 1,5 stahu za minutu v průběhu pří-

jmu krmiva a jeden stah v čase mimo příjem 

krmiva. Poměr mezi délkou rotace (stahu) 

a klidem udává bachorový kvocient (BQ), 

který se fyziologicky pohybuje mezi 2,4 a 3,0.

Obecně platí, že dojnice obvykle vyžadují, 

aby bylo v TMR alespoň 30 % NDF v sušině. 

Když je ho více, sice stoupá obsah tuku 

v mléce, ale klesá příjem krmiva i množ-

ství vyprodukovaného mléka. Když je ho 

méně, dojivost sice mírně stoupá, ale klesá 

tučnost a příjem. S limitem NDF v TMR 

úzce souvisí velikost částic v bachoru, 

která může významně ovlivnit přežvýkání 

a funkce bachoru. Zde platí, že za strukturní 

jsou považovány částice větší než 8 mm. 

Pro tento stav byl zaveden pojem fyzikálně 

efektivní faktor (pef), který charakteri-

zuje součet všech částic, jež neprojdou 

sítem s oky 8 mm, což je považováno za 

limit pro požadovanou strukturu krmiva. 

Násobením procenta NDF faktorem pef se 

vypočítá tzv. fyzikálně efektivní vláknina 

(peNDF, Beauchemin et Yang 2005).

Velikost částic je sice hlavním faktorem, kte-

rý stimuluje přežvýkání a funkce bachoru, 

ale zdaleka ne jediným a nemusí bachoro-

vou acidózu redukovat. O tom, že trávení 

přežvýkavců není tak jednoduché, jak se 

mnohdy prezentuje, svědčí vědecké články, 

které si někdy i odporují. K faktorům, které 

mohou funkce bachoru významně ovlivnit, 

patří vnitřní pufrační kapacita, tuk, bílko-

viny, cukry a navíc i něco úplně vnějšího 

a tím jsou například předměty v bachoru. 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0 se v lite-

ratuře (Berzaghi et Mertens 2004) dopo-

ručuje peNDF větší než 22 %, pro zajištění 

obsahu tuku v mléce nad 3,4 % by mělo sta-

čit peNDF nad 20 %. Normativně by se měla 

hodnota peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 

24 %. Plaizier (2004) stanovil, že peNDF 12,5 

% nebo nižší vede v bachoru k velkému riziku 

vzniku SARA (Subacute ruminal acidosis), 

za kritické je považováno peNDF mezi 12,5 

a 14. SARA nastává, když se pH v bachoru 

nachází 24 hod. pod hranicí 5,8 (Valente et 

al., 2017). Mnozí za kritickou hranici pro 

SARA již považují, když pH klesne pod 5,8, 

to ale během dne může nastat dokonce ně-

kolikrát, přičemž dojnice se s tím většinou 

dokážou rychle vyrovnat, např. se napijí.

Posouzení struktury krmiva
Strukturu TMR lze posoudit v provoz-

ních podmínkách pomocí zařízení Penn 

State Particle Separator (PSPS). Jedná se 

o levnou a jednoduchou metodu, která se 

při správném použití může stát dobrým 

zdrojem informací o zařazených krmivech, 

kvalitě přípravy, kvalitě míchání i o pří-

padném přebírání směsné krmné dávky 

dojnicemi. I tímto jednoduchým sledo-

váním lze přispět k vyvarování se rizika 

výskytu metabolických chorob dojnic.

Původní PSPS byl představen v USA již 

v roce 1996. Pomocí něj lze kvantitativně 

stanovit podíl jednotlivých frakcí TMR. 

PSPS se skládá ze dvou sít a spodní misky. 

Na prvním sítu jsou zachyceny částice delší 

než 19 mm, druhé síto zachycuje částice 

delší než 8 mm, částice menší zůstávají na 

dně boxu. Existují sice i další varianty PSPS, 

které mají tři nebo pět sít, případně i me-

chanickou třepačku, ale síta s oky 19 a 8 mm 

plně pro stanovení peNDF vyhovují. Částice 

zachycené na sítu 19 mm představují frakci, 

která formuje tzv. bachorovou matraci. 

Této frakce je potřeba jenom tolik, aby byla 

matrace vytvořena. V matraci se zachycují 
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jemné rozdrobené částice, které by jinak 

rychle přešly do dalších částí trávicího trak-

tu. Druhá frakce je ta hlavní část, která je 

fermentovatelná a podporuje růst mikrobů. 

Cíl
Cílem pokusu bylo zjistit, jak dojnice 

reagují na peNDF, která se pohybuje na 

hranici rizika vzniku acidózy bachoru.

Metodika 
Do pokusu, který proběhl v nové stáji 

Účelového hospodářství VÚŽV v Netlu-

kách, bylo zařazeno 26 dojnic holštýnské-

ho plemene, šesti dojnicím byl perorálně 

aplikován eCOW bolus, který každých 

15 minut měřil pH bachoru s přesností 

0,1 stupně. Spotřeba krmiv byla měřena 

nepřetržitě s využitím automatických krm-

ných boxů a zapisována pomocí soft waru 

FarmProfi t. Testovány byly čtyři TMR, 

každá po dobu třech týdnů. Složení TMR je 

uvedeno v tabulce 1. Aby si dojnice „ne-

přilepšovaly“ strukturním krmivem, byla 

podestýlka pouze z pilin, respektive hoblin.

Hodnoty peNDF byly stanoveny s využitím 

PSPS se síty 19 a 8 mm podle metodiky 

Beauchemin et Yang (2005). Podíl tzv. ba-

chorové matrace k sedlině na dně pětilitrové 

nádoby byl stanoven mokrou cestou. Do 

nádoby bylo naváženo 300 g TMR a změ-

řen objem materiálu v nádobě. Objemová 

hmotnost volně loženého krmiva, která 

je uvedena v gramech na litr, pak byla 

vypočtena dělením hmotnosti vzorku jeho 

objemem. Pak bylo krmivo zalito vodou 

po rysku pěti litrů. Po zamíchání obsahu 

nádoby a ponechání 24 hodin v klidu byla 

změřena výška sedliny a výška plavající 

matrace. Produkce mléka byla měřena 

dvakrát denně analyzátorem Afi lab, který 

umožňuje sledování kvalitativních a kvan-

titativních parametrů mléka a automa-

ticky je zapisuje do soft waru Afi farm.

Ve všech čtyřech vykazovaných obdobích 

s odlišným krmením TMR bylo prove-

deno hodnocení chování krav. Sledování 

začalo vždy v 7 hodin a končilo v 19 hodin. 

Aktivity zvířat (přežvykování, ležení, stání, 

žraní a pití) byly zapisovány každých deset 

minut. Doba dojení byla zahrnuta do stání.

Byly sledovány i další ukazatele, ale 

ty již z důvodu požadované délky pří-

spěvku neuvádím, protože pro toto 

vyhodnocení nejsou tak důležité.

Výsledky a diskuse
Z grafu 1 je patrné, že v každé následující 

TMR byl nižší podíl částic, které propad-

ly síty s oky 19 a 8 mm, resp. vyšší podíl 

částic, které zůstaly na sítu 19 mm. Sepa-

race mokrou cestou však dopadla odlišně. 

Od ostatních TMR se výrazně odlišila 

TMR3, ve které byl naměřen vyšší podíl 

sedliny (graf 2). Z pohledu obsahu sušiny 

se pak nejvíce lišila TMR2, která měla vyšší 

sušinu. Objemová hmotnost byla nejvyš-

ší u TMR1 a nejnižší u TMR4 (graf 3). 

Nejdůležitější informací je ale to, že TMR 1 

se od ostatních lišila zejména v obsahu 

NDF i peNDF, která byla podle Plaiziera 

(2004) již pod hranicí rizika acidózy 

(12,5 %). U ostatních TMR byly hodnoty peN-

DF vyšší (TMR2 13, TMR3 12,6 a TMR4 14). 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0, tedy 

již s nižším rizikem, Berzaghi a Mertens 

(2004) doporučují peNDF větší než 22 %, 

pro zajištění obsahu tuku v mléce nad 

3,4 % by podle nich mělo stačit peNDF 

nad 20 %. Normativně by se měla hodnota 

peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 24 %. 

V souladu se studiemi Yang a Beauchemin 

(2005, 2006), že s rostoucím peNDF v TMR 

se může zlepšit trávení vlákniny, jsou i naše 

výsledky. Yang a Beauchemin (2005, 2006) 

v experimentu s šesti laktujícími dojnicemi 

s bachorovými kanylami krmili kuku-

řičnou dietou s různou peNDF (vysokou, 

střední a nízkou, získanými změnou 

délky částice kukuřičné siláže). Dospěli 

k závěru, že celkový čas pro přežvykování 

se lineárně zvyšoval zvyšováním peNDF 

v TMR, zatímco vliv peNDF na pH bachoru 

byl minimální. I v našem pokuse každá 

dojnice reagovala na změny TMR a tedy 

i peNDF individuálním způsobem (graf 

5). Průměrné hodnoty pH se k hranici 5,8 

přibližovaly, ale dlouhodobě ji nepřekročily 

u žádné dojnice, ani u TMR1, u které byla 

peNDF pod hranicí rizika. V další studii 

Yang a Beauchemin (2009), tentokrát s TMR 

složenou převážně z vojtěškové siláže, se jim 

již podařilo potvrdit, že zvýšením peNDF 

v TMR se riziko acidózy u dojnic sníží. 

Pouze v případě diet s nízkým podílem 

strukturních krmiv (35 % siláže k 65 % 

koncentrátu na bázi sušiny) a zvýšené délky 

částic v TMR se riziko acidózy nedařilo 

tlumit, protože fermentovatelnost takového 

krmiva je vysoká a žvýkací aktivity jsou 

minimální. My jsme žvýkací aktivity měřili 

v etologickém pokuse pozorováním zvířat 

a zápisem druhu činnosti každých deset mi-

nut od 7 hodin ráno po 19 hodin večer. Žvý-

kací aktivity i aktivity související s příjmem 

TMR a vody (graf 6) byly nižší u TMR1 

a TMR4, které neobsahovaly slámu.

V grafu 7 je uvedena denní spotřeba 

krmiv a produkce mléka u dojnic v poku-

se. S pokračující laktací se oba ukazatele 

snižovaly. Z grafu je patrné, že se jednalo 

o dojnice s vysokou užitkovostí. Celková 

produkce mléka (305 denní laktace) od 

jedné dojnice v pokuse byla v průměru 

10 743 litrů. Oproti předchozí 305den-

ní laktaci (9153 l) byla 305denní laktace 

z pokusného období s větším rizikem 

acidózy vyšší. Je ale třeba počítat s tím, že 

krmení TMR s peNDF pod 12,5 % a pH 

v bachoru 5,8 a nižší může některou dojnici 

negativně poznamenat. Jak ale uvádí ve své 

review prof. Forbes z Univerzity v Leedsu 

(Forbes 2007), trávení přežvýkavců není 

tak jednoduché, jak je často prezentováno. 

Individualita zvířat v tom hraje velkou roli.

Závěr
Výsledky experimentu ve VÚŽV potvrzu-

jí, že je nutné se tímto tématem intenzivně 

zabývat, zejména hledat příčiny, proč 

některé dojnice reagují na změny TMR 

jinak než ty ostatní. Výsledky je nutné 

předávat zemědělcům co nejdříve, aby 

se vyvarovali chyb, které by krmením 

krmivy s nevhodnou strukturou mohly 

nastat. Strukturu krmiva lze negativně 

ovlivnit totiž již nevhodným použitím 

mechanizace při sklizni pícnin, procesem 

vybírání ze silážních prostor a mícháním 

v krmném voze, ale i způsobem zavadá-

ní píce na poli a následným ošetřením 

silážními přípravky. Pokud se dojnice 

krmí na hranici rizika acidózy, lze do-

sáhnout lepších výsledků užitkovosti, je 

však třeba počítat s větším rizikem, že to 

některou dojnici negativně poznamená.

Poděkování: Článek byl publikován za 
podpory Ministerstva zemědělství při České 
technologické platformě pro zemědělství. 
Výsledky byly získány v rámci řešení projektu 
MZe NAZV QJ1510391. Poděkování patří 
také kolegům z oddělení výživy a krmení, 
z oddělení technologie a techniky chovu 
hospodářských zvířat a pracovníkům 
Účelového hospodářství VÚŽV za pomoc 
s vedením a vyhodnocováním pokusu.

Literatura je k dispozici u autora příspěvku.

Článek byl odborně recenzován.

Ing. Radko Loučka, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 

Praha-Uhříněves,
Kontakt na autora:
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Úvod
Dne 20. 6. 2017 proběhl ve Výzkumném 

ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-

-Uhříněves (VÚŽV) workshop s názvem 

Využití vlákniny a separace krmiv k hod-

nocení krmných dávek skotu. Pořadatelem 

byla Česká technologická platforma pro 

zemědělství ve spolupráci s VÚŽV. Cílem 

bylo představit nové technologie tzv. 

precizního krmení a také výsledky pokusů 

získaných v rámci řešení projektu MZe 

NAZV QJ1510391 Omezení rizik spojených 

s výživou skotu s vysokou užitkovostí. 

Největší zájem přítomných odborníků 

se týkal posuzování vlákniny ve směs-

ných krmných dávkách (TMR) a určování 

vhodné struktury krmiv pro dojnice. 

Vlákninou se většinou rozumí složka krmi-

va, která představuje ve výživě většiny zvířat 

méně stravitelnou část jejich potravy. Tro-

chu jinak je to u přežvýkavců, kteří mohou 

větší část vlákniny rozložit a získat z ní po-

třebnou energii. Lze říci, že pro ně je vlákni-

na hlavní složkou krmiva. Vláknina má při 

trávení nezastupitelný význam i u zvířat, 

pro něž je třeba zcela nestravitelná. Má např. 

velmi důležitou funkci zahuštění tráveniny 

v tlustém střevě. Vláknina je velmi široký 

pojem. Můžeme ji hodnotit z několika hledi-

sek, např. biochemického, nebo dietetického. 

Hlavní funkcí vlákniny u přežvýkavců je 

poskytovat energii pro mikrobiální syntézu. 

Z hlediska biochemického se u vlákniny 

hodnotí její složení (podíl frakcí) a stravitel-

nost. Podle amerického systému hodnocení 

podle Van Soesta et al. (1991) je za vlákninu 

považována buněčná stěna, což je z chemic-

kého hlediska tzv. neutrálně detergentní 

vláknina (NDF), tedy vláknina nerozpustná 

v neutrálním detergentu, neboli struktur-

ní sacharid. Do NDF patří hemicelulóza, 

celulóza a lignin, přičemž celulóza a lignin 

jsou rozpustné v kyselém detergentu (ADF). 

Kromě strukturních sacharidů existují ještě 

dobře rozpustné nestrukturní sacharidy, 

mezi něž patří cukry, škroby a fruktany, ale 

i pektiny, beta-glukany a galaktany (poslední 

tři jmenované látky jsou sice součástí buněč-

ných stěn, ale jsou v neutrálním detergentu 

rozpustné). Podle weendeského systému 

hodnocení, dříve hodně používaného v Ev-

ropě, se celulóza a část ligninu (nerozpustný 

v zásadě) označují jako hrubá vláknina. 

Hlavní funkcí NDF v TMR přežvýkavců 

je poskytovat energii pro mikrobiální syn-

tézu, zajišťovat správnou činnost bachoru 

a tím i zdravotní stav zvířat. Příliš NDF 

v TMR ale může negativně omezit příjem 

krmiva zvířaty. V předžaludcích skotu se 

zejména mikrobiální fermentací přemě-

ňuje vláknina na těkavé mastné kyseliny 

(TMK), které uhrazují energetickou 

potřebu skotu ze 70 %. Štěpením vlákniny 

vzniká především kyselina octová, která 

zvyšuje tučnost mléka. Pokud jsou dojnice 

krmeny s vyšším podílem jádra v krm-

né dávce, produktem štěpení je kyselina 

propionová, což je hlavní zdroj pohotové 

energie zvířat. Ta ale musí být v bacho-

ru ve správném poměru k dusíkatým 

látkám. Pokud tomu tak není, významně 

zvyšuje kyselost obsahu bachoru. Pokud 

je kyselost příliš vysoká, může dojít k tzv. 

acidóze, což se většinou i dost rychle 

projeví na užitkovosti a zdraví zvířete.

Bachorový obsah se musí 
promíchávat a posunovat
Z hlediska dietetického se hodnotí pře-

devším fyzikální stav krmiva, tedy délka 

řezanky a její rozmělněnost, což se často 

označuje jako struktura. Větší částice kr-

miva podporují motoriku bachoru a rejekci, 

tedy návrat části krmiva do dutiny ústní, 

kde se prosliňuje. To přispívá k neutralizaci 

obsahu bachoru. Jednotlivé části krmiva 

lze podle velikosti nebo hmotnosti oddělit 

separováním s využitím různých metodik. 

Mechanickým rozmělněním krmiva před 

vstupem do bachoru lze zvýšit jeho příjem 

a rychlost pasáže do dalších částí zažívacího 

traktu, ale jen do určitého limitu, po jeho pře-

kročení se příjem diametrálně sníží. Bacho-

rový obsah se musí promíchávat. Za den pro-

běhne v bachoru asi 2500 vlnivých stahů, kte-

ré jsou poměrně intenzivní. Hlavní, primární 

stahy trvají asi čtyři sekundy a mají průměr-

ný rytmus 1,5 stahu za minutu v průběhu pří-

jmu krmiva a jeden stah v čase mimo příjem 

krmiva. Poměr mezi délkou rotace (stahu) 

a klidem udává bachorový kvocient (BQ), 

který se fyziologicky pohybuje mezi 2,4 a 3,0.

Obecně platí, že dojnice obvykle vyžadují, 

aby bylo v TMR alespoň 30 % NDF v sušině. 

Když je ho více, sice stoupá obsah tuku 

v mléce, ale klesá příjem krmiva i množ-

ství vyprodukovaného mléka. Když je ho 

méně, dojivost sice mírně stoupá, ale klesá 

tučnost a příjem. S limitem NDF v TMR 

úzce souvisí velikost částic v bachoru, 

která může významně ovlivnit přežvýkání 

a funkce bachoru. Zde platí, že za strukturní 

jsou považovány částice větší než 8 mm. 

Pro tento stav byl zaveden pojem fyzikálně 

efektivní faktor (pef), který charakteri-

zuje součet všech částic, jež neprojdou 

sítem s oky 8 mm, což je považováno za 

limit pro požadovanou strukturu krmiva. 

Násobením procenta NDF faktorem pef se 

vypočítá tzv. fyzikálně efektivní vláknina 

(peNDF, Beauchemin et Yang 2005).

Velikost částic je sice hlavním faktorem, kte-

rý stimuluje přežvýkání a funkce bachoru, 

ale zdaleka ne jediným a nemusí bachoro-

vou acidózu redukovat. O tom, že trávení 

přežvýkavců není tak jednoduché, jak se 

mnohdy prezentuje, svědčí vědecké články, 

které si někdy i odporují. K faktorům, které 

mohou funkce bachoru významně ovlivnit, 

patří vnitřní pufrační kapacita, tuk, bílko-

viny, cukry a navíc i něco úplně vnějšího 

a tím jsou například předměty v bachoru. 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0 se v lite-

ratuře (Berzaghi et Mertens 2004) dopo-

ručuje peNDF větší než 22 %, pro zajištění 

obsahu tuku v mléce nad 3,4 % by mělo sta-

čit peNDF nad 20 %. Normativně by se měla 

hodnota peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 

24 %. Plaizier (2004) stanovil, že peNDF 12,5 

% nebo nižší vede v bachoru k velkému riziku 

vzniku SARA (Subacute ruminal acidosis), 

za kritické je považováno peNDF mezi 12,5 

a 14. SARA nastává, když se pH v bachoru 

nachází 24 hod. pod hranicí 5,8 (Valente et 

al., 2017). Mnozí za kritickou hranici pro 

SARA již považují, když pH klesne pod 5,8, 

to ale během dne může nastat dokonce ně-

kolikrát, přičemž dojnice se s tím většinou 

dokážou rychle vyrovnat, např. se napijí.

Posouzení struktury krmiva
Strukturu TMR lze posoudit v provoz-

ních podmínkách pomocí zařízení Penn 

State Particle Separator (PSPS). Jedná se 

o levnou a jednoduchou metodu, která se 

při správném použití může stát dobrým 

zdrojem informací o zařazených krmivech, 

kvalitě přípravy, kvalitě míchání i o pří-

padném přebírání směsné krmné dávky 

dojnicemi. I tímto jednoduchým sledo-

váním lze přispět k vyvarování se rizika 

výskytu metabolických chorob dojnic.

Původní PSPS byl představen v USA již 

v roce 1996. Pomocí něj lze kvantitativně 

stanovit podíl jednotlivých frakcí TMR. 

PSPS se skládá ze dvou sít a spodní misky. 

Na prvním sítu jsou zachyceny částice delší 

než 19 mm, druhé síto zachycuje částice 

delší než 8 mm, částice menší zůstávají na 

dně boxu. Existují sice i další varianty PSPS, 

které mají tři nebo pět sít, případně i me-

chanickou třepačku, ale síta s oky 19 a 8 mm 

plně pro stanovení peNDF vyhovují. Částice 

zachycené na sítu 19 mm představují frakci, 

která formuje tzv. bachorovou matraci. 

Této frakce je potřeba jenom tolik, aby byla 

matrace vytvořena. V matraci se zachycují 
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jemné rozdrobené částice, které by jinak 

rychle přešly do dalších částí trávicího trak-

tu. Druhá frakce je ta hlavní část, která je 

fermentovatelná a podporuje růst mikrobů. 

Cíl
Cílem pokusu bylo zjistit, jak dojnice 

reagují na peNDF, která se pohybuje na 

hranici rizika vzniku acidózy bachoru.

Metodika 
Do pokusu, který proběhl v nové stáji 

Účelového hospodářství VÚŽV v Netlu-

kách, bylo zařazeno 26 dojnic holštýnské-

ho plemene, šesti dojnicím byl perorálně 

aplikován eCOW bolus, který každých 

15 minut měřil pH bachoru s přesností 

0,1 stupně. Spotřeba krmiv byla měřena 

nepřetržitě s využitím automatických krm-

ných boxů a zapisována pomocí soft waru 

FarmProfi t. Testovány byly čtyři TMR, 

každá po dobu třech týdnů. Složení TMR je 

uvedeno v tabulce 1. Aby si dojnice „ne-

přilepšovaly“ strukturním krmivem, byla 

podestýlka pouze z pilin, respektive hoblin.

Hodnoty peNDF byly stanoveny s využitím 

PSPS se síty 19 a 8 mm podle metodiky 

Beauchemin et Yang (2005). Podíl tzv. ba-

chorové matrace k sedlině na dně pětilitrové 

nádoby byl stanoven mokrou cestou. Do 

nádoby bylo naváženo 300 g TMR a změ-

řen objem materiálu v nádobě. Objemová 

hmotnost volně loženého krmiva, která 

je uvedena v gramech na litr, pak byla 

vypočtena dělením hmotnosti vzorku jeho 

objemem. Pak bylo krmivo zalito vodou 

po rysku pěti litrů. Po zamíchání obsahu 

nádoby a ponechání 24 hodin v klidu byla 

změřena výška sedliny a výška plavající 

matrace. Produkce mléka byla měřena 

dvakrát denně analyzátorem Afi lab, který 

umožňuje sledování kvalitativních a kvan-

titativních parametrů mléka a automa-

ticky je zapisuje do soft waru Afi farm.

Ve všech čtyřech vykazovaných obdobích 

s odlišným krmením TMR bylo prove-

deno hodnocení chování krav. Sledování 

začalo vždy v 7 hodin a končilo v 19 hodin. 

Aktivity zvířat (přežvykování, ležení, stání, 

žraní a pití) byly zapisovány každých deset 

minut. Doba dojení byla zahrnuta do stání.

Byly sledovány i další ukazatele, ale 

ty již z důvodu požadované délky pří-

spěvku neuvádím, protože pro toto 

vyhodnocení nejsou tak důležité.

Výsledky a diskuse
Z grafu 1 je patrné, že v každé následující 

TMR byl nižší podíl částic, které propad-

ly síty s oky 19 a 8 mm, resp. vyšší podíl 

částic, které zůstaly na sítu 19 mm. Sepa-

race mokrou cestou však dopadla odlišně. 

Od ostatních TMR se výrazně odlišila 

TMR3, ve které byl naměřen vyšší podíl 

sedliny (graf 2). Z pohledu obsahu sušiny 

se pak nejvíce lišila TMR2, která měla vyšší 

sušinu. Objemová hmotnost byla nejvyš-

ší u TMR1 a nejnižší u TMR4 (graf 3). 

Nejdůležitější informací je ale to, že TMR 1 

se od ostatních lišila zejména v obsahu 

NDF i peNDF, která byla podle Plaiziera 

(2004) již pod hranicí rizika acidózy 

(12,5 %). U ostatních TMR byly hodnoty peN-

DF vyšší (TMR2 13, TMR3 12,6 a TMR4 14). 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0, tedy 

již s nižším rizikem, Berzaghi a Mertens 

(2004) doporučují peNDF větší než 22 %, 

pro zajištění obsahu tuku v mléce nad 

3,4 % by podle nich mělo stačit peNDF 

nad 20 %. Normativně by se měla hodnota 

peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 24 %. 

V souladu se studiemi Yang a Beauchemin 

(2005, 2006), že s rostoucím peNDF v TMR 

se může zlepšit trávení vlákniny, jsou i naše 

výsledky. Yang a Beauchemin (2005, 2006) 

v experimentu s šesti laktujícími dojnicemi 

s bachorovými kanylami krmili kuku-

řičnou dietou s různou peNDF (vysokou, 

střední a nízkou, získanými změnou 

délky částice kukuřičné siláže). Dospěli 

k závěru, že celkový čas pro přežvykování 

se lineárně zvyšoval zvyšováním peNDF 

v TMR, zatímco vliv peNDF na pH bachoru 

byl minimální. I v našem pokuse každá 

dojnice reagovala na změny TMR a tedy 

i peNDF individuálním způsobem (graf 

5). Průměrné hodnoty pH se k hranici 5,8 

přibližovaly, ale dlouhodobě ji nepřekročily 

u žádné dojnice, ani u TMR1, u které byla 

peNDF pod hranicí rizika. V další studii 

Yang a Beauchemin (2009), tentokrát s TMR 

složenou převážně z vojtěškové siláže, se jim 

již podařilo potvrdit, že zvýšením peNDF 

v TMR se riziko acidózy u dojnic sníží. 

Pouze v případě diet s nízkým podílem 

strukturních krmiv (35 % siláže k 65 % 

koncentrátu na bázi sušiny) a zvýšené délky 

částic v TMR se riziko acidózy nedařilo 

tlumit, protože fermentovatelnost takového 

krmiva je vysoká a žvýkací aktivity jsou 

minimální. My jsme žvýkací aktivity měřili 

v etologickém pokuse pozorováním zvířat 

a zápisem druhu činnosti každých deset mi-

nut od 7 hodin ráno po 19 hodin večer. Žvý-

kací aktivity i aktivity související s příjmem 

TMR a vody (graf 6) byly nižší u TMR1 

a TMR4, které neobsahovaly slámu.

V grafu 7 je uvedena denní spotřeba 

krmiv a produkce mléka u dojnic v poku-

se. S pokračující laktací se oba ukazatele 

snižovaly. Z grafu je patrné, že se jednalo 

o dojnice s vysokou užitkovostí. Celková 

produkce mléka (305 denní laktace) od 

jedné dojnice v pokuse byla v průměru 

10 743 litrů. Oproti předchozí 305den-

ní laktaci (9153 l) byla 305denní laktace 

z pokusného období s větším rizikem 

acidózy vyšší. Je ale třeba počítat s tím, že 

krmení TMR s peNDF pod 12,5 % a pH 

v bachoru 5,8 a nižší může některou dojnici 

negativně poznamenat. Jak ale uvádí ve své 

review prof. Forbes z Univerzity v Leedsu 

(Forbes 2007), trávení přežvýkavců není 

tak jednoduché, jak je často prezentováno. 

Individualita zvířat v tom hraje velkou roli.

Závěr
Výsledky experimentu ve VÚŽV potvrzu-

jí, že je nutné se tímto tématem intenzivně 

zabývat, zejména hledat příčiny, proč 

některé dojnice reagují na změny TMR 

jinak než ty ostatní. Výsledky je nutné 

předávat zemědělcům co nejdříve, aby 

se vyvarovali chyb, které by krmením 

krmivy s nevhodnou strukturou mohly 

nastat. Strukturu krmiva lze negativně 

ovlivnit totiž již nevhodným použitím 

mechanizace při sklizni pícnin, procesem 

vybírání ze silážních prostor a mícháním 

v krmném voze, ale i způsobem zavadá-

ní píce na poli a následným ošetřením 

silážními přípravky. Pokud se dojnice 

krmí na hranici rizika acidózy, lze do-

sáhnout lepších výsledků užitkovosti, je 

však třeba počítat s větším rizikem, že to 

některou dojnici negativně poznamená.

Poděkování: Článek byl publikován za 
podpory Ministerstva zemědělství při České 
technologické platformě pro zemědělství. 
Výsledky byly získány v rámci řešení projektu 
MZe NAZV QJ1510391. Poděkování patří 
také kolegům z oddělení výživy a krmení, 
z oddělení technologie a techniky chovu 
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s vedením a vyhodnocováním pokusu.
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jemné rozdrobené částice, které by jinak 

rychle přešly do dalších částí trávicího trak-

tu. Druhá frakce je ta hlavní část, která je 

fermentovatelná a podporuje růst mikrobů. 

Cíl
Cílem pokusu bylo zjistit, jak dojnice 

reagují na peNDF, která se pohybuje na 

hranici rizika vzniku acidózy bachoru.

Metodika 
Do pokusu, který proběhl v nové stáji 

Účelového hospodářství VÚŽV v Netlu-

kách, bylo zařazeno 26 dojnic holštýnské-

ho plemene, šesti dojnicím byl perorálně 

aplikován eCOW bolus, který každých 

15 minut měřil pH bachoru s přesností 

0,1 stupně. Spotřeba krmiv byla měřena 

nepřetržitě s využitím automatických krm-

ných boxů a zapisována pomocí soft waru 

FarmProfi t. Testovány byly čtyři TMR, 

každá po dobu třech týdnů. Složení TMR je 

uvedeno v tabulce 1. Aby si dojnice „ne-

přilepšovaly“ strukturním krmivem, byla 

podestýlka pouze z pilin, respektive hoblin.

Hodnoty peNDF byly stanoveny s využitím 

PSPS se síty 19 a 8 mm podle metodiky 

Beauchemin et Yang (2005). Podíl tzv. ba-

chorové matrace k sedlině na dně pětilitrové 

nádoby byl stanoven mokrou cestou. Do 

nádoby bylo naváženo 300 g TMR a změ-

řen objem materiálu v nádobě. Objemová 

hmotnost volně loženého krmiva, která 

je uvedena v gramech na litr, pak byla 

vypočtena dělením hmotnosti vzorku jeho 

objemem. Pak bylo krmivo zalito vodou 

po rysku pěti litrů. Po zamíchání obsahu 

nádoby a ponechání 24 hodin v klidu byla 

změřena výška sedliny a výška plavající 

matrace. Produkce mléka byla měřena 

dvakrát denně analyzátorem Afi lab, který 

umožňuje sledování kvalitativních a kvan-

titativních parametrů mléka a automa-

ticky je zapisuje do soft waru Afi farm.

Ve všech čtyřech vykazovaných obdobích 

s odlišným krmením TMR bylo prove-

deno hodnocení chování krav. Sledování 

začalo vždy v 7 hodin a končilo v 19 hodin. 

Aktivity zvířat (přežvykování, ležení, stání, 

žraní a pití) byly zapisovány každých deset 

minut. Doba dojení byla zahrnuta do stání.

Byly sledovány i další ukazatele, ale 

ty již z důvodu požadované délky pří-

spěvku neuvádím, protože pro toto 

vyhodnocení nejsou tak důležité.

Výsledky a diskuse
Z grafu 1 je patrné, že v každé následující 

TMR byl nižší podíl částic, které propad-

ly síty s oky 19 a 8 mm, resp. vyšší podíl 

částic, které zůstaly na sítu 19 mm. Sepa-

race mokrou cestou však dopadla odlišně. 

Od ostatních TMR se výrazně odlišila 

TMR3, ve které byl naměřen vyšší podíl 

sedliny (graf 2). Z pohledu obsahu sušiny 

se pak nejvíce lišila TMR2, která měla vyšší 

sušinu. Objemová hmotnost byla nejvyš-

ší u TMR1 a nejnižší u TMR4 (graf 3). 

Nejdůležitější informací je ale to, že TMR 1 

se od ostatních lišila zejména v obsahu 

NDF i peNDF, která byla podle Plaiziera 

(2004) již pod hranicí rizika acidózy 

(12,5 %). U ostatních TMR byly hodnoty peN-

DF vyšší (TMR2 13, TMR3 12,6 a TMR4 14). 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0, tedy 

již s nižším rizikem, Berzaghi a Mertens 

(2004) doporučují peNDF větší než 22 %, 

pro zajištění obsahu tuku v mléce nad 

3,4 % by podle nich mělo stačit peNDF 

nad 20 %. Normativně by se měla hodnota 

peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 24 %. 

V souladu se studiemi Yang a Beauchemin 

(2005, 2006), že s rostoucím peNDF v TMR 

se může zlepšit trávení vlákniny, jsou i naše 

výsledky. Yang a Beauchemin (2005, 2006) 

v experimentu s šesti laktujícími dojnicemi 

s bachorovými kanylami krmili kuku-

řičnou dietou s různou peNDF (vysokou, 

střední a nízkou, získanými změnou 

délky částice kukuřičné siláže). Dospěli 

k závěru, že celkový čas pro přežvykování 

se lineárně zvyšoval zvyšováním peNDF 

v TMR, zatímco vliv peNDF na pH bachoru 

byl minimální. I v našem pokuse každá 

dojnice reagovala na změny TMR a tedy 

i peNDF individuálním způsobem (graf 

5). Průměrné hodnoty pH se k hranici 5,8 

přibližovaly, ale dlouhodobě ji nepřekročily 

u žádné dojnice, ani u TMR1, u které byla 

peNDF pod hranicí rizika. V další studii 

Yang a Beauchemin (2009), tentokrát s TMR 

složenou převážně z vojtěškové siláže, se jim 

již podařilo potvrdit, že zvýšením peNDF 

v TMR se riziko acidózy u dojnic sníží. 

Pouze v případě diet s nízkým podílem 

strukturních krmiv (35 % siláže k 65 % 

koncentrátu na bázi sušiny) a zvýšené délky 

částic v TMR se riziko acidózy nedařilo 

tlumit, protože fermentovatelnost takového 

krmiva je vysoká a žvýkací aktivity jsou 

minimální. My jsme žvýkací aktivity měřili 

v etologickém pokuse pozorováním zvířat 

a zápisem druhu činnosti každých deset mi-

nut od 7 hodin ráno po 19 hodin večer. Žvý-

kací aktivity i aktivity související s příjmem 

TMR a vody (graf 6) byly nižší u TMR1 

a TMR4, které neobsahovaly slámu.

V grafu 7 je uvedena denní spotřeba 

krmiv a produkce mléka u dojnic v poku-

se. S pokračující laktací se oba ukazatele 

snižovaly. Z grafu je patrné, že se jednalo 

o dojnice s vysokou užitkovostí. Celková 

produkce mléka (305 denní laktace) od 

jedné dojnice v pokuse byla v průměru 

10 743 litrů. Oproti předchozí 305den-

ní laktaci (9153 l) byla 305denní laktace 

z pokusného období s větším rizikem 

acidózy vyšší. Je ale třeba počítat s tím, že 

krmení TMR s peNDF pod 12,5 % a pH 

v bachoru 5,8 a nižší může některou dojnici 

negativně poznamenat. Jak ale uvádí ve své 

review prof. Forbes z Univerzity v Leedsu 

(Forbes 2007), trávení přežvýkavců není 

tak jednoduché, jak je často prezentováno. 

Individualita zvířat v tom hraje velkou roli.

Závěr
Výsledky experimentu ve VÚŽV potvrzu-

jí, že je nutné se tímto tématem intenzivně 

zabývat, zejména hledat příčiny, proč 

některé dojnice reagují na změny TMR 

jinak než ty ostatní. Výsledky je nutné 

předávat zemědělcům co nejdříve, aby 

se vyvarovali chyb, které by krmením 

krmivy s nevhodnou strukturou mohly 

nastat. Strukturu krmiva lze negativně 

ovlivnit totiž již nevhodným použitím 

mechanizace při sklizni pícnin, procesem 

vybírání ze silážních prostor a mícháním 

v krmném voze, ale i způsobem zavadá-

ní píce na poli a následným ošetřením 

silážními přípravky. Pokud se dojnice 

krmí na hranici rizika acidózy, lze do-

sáhnout lepších výsledků užitkovosti, je 

však třeba počítat s větším rizikem, že to 

některou dojnici negativně poznamená.
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Úvod
Dne 20. 6. 2017 proběhl ve Výzkumném 

ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-

-Uhříněves (VÚŽV) workshop s názvem 

Využití vlákniny a separace krmiv k hod-

nocení krmných dávek skotu. Pořadatelem 

byla Česká technologická platforma pro 

zemědělství ve spolupráci s VÚŽV. Cílem 

bylo představit nové technologie tzv. 

precizního krmení a také výsledky pokusů 

získaných v rámci řešení projektu MZe 

NAZV QJ1510391 Omezení rizik spojených 

s výživou skotu s vysokou užitkovostí. 

Největší zájem přítomných odborníků 

se týkal posuzování vlákniny ve směs-

ných krmných dávkách (TMR) a určování 

vhodné struktury krmiv pro dojnice. 

Vlákninou se většinou rozumí složka krmi-

va, která představuje ve výživě většiny zvířat 

méně stravitelnou část jejich potravy. Tro-

chu jinak je to u přežvýkavců, kteří mohou 

větší část vlákniny rozložit a získat z ní po-

třebnou energii. Lze říci, že pro ně je vlákni-

na hlavní složkou krmiva. Vláknina má při 

trávení nezastupitelný význam i u zvířat, 

pro něž je třeba zcela nestravitelná. Má např. 

velmi důležitou funkci zahuštění tráveniny 

v tlustém střevě. Vláknina je velmi široký 

pojem. Můžeme ji hodnotit z několika hledi-

sek, např. biochemického, nebo dietetického. 

Hlavní funkcí vlákniny u přežvýkavců je 

poskytovat energii pro mikrobiální syntézu. 

Z hlediska biochemického se u vlákniny 

hodnotí její složení (podíl frakcí) a stravitel-

nost. Podle amerického systému hodnocení 

podle Van Soesta et al. (1991) je za vlákninu 

považována buněčná stěna, což je z chemic-

kého hlediska tzv. neutrálně detergentní 

vláknina (NDF), tedy vláknina nerozpustná 

v neutrálním detergentu, neboli struktur-

ní sacharid. Do NDF patří hemicelulóza, 

celulóza a lignin, přičemž celulóza a lignin 

jsou rozpustné v kyselém detergentu (ADF). 

Kromě strukturních sacharidů existují ještě 

dobře rozpustné nestrukturní sacharidy, 

mezi něž patří cukry, škroby a fruktany, ale 

i pektiny, beta-glukany a galaktany (poslední 

tři jmenované látky jsou sice součástí buněč-

ných stěn, ale jsou v neutrálním detergentu 

rozpustné). Podle weendeského systému 

hodnocení, dříve hodně používaného v Ev-

ropě, se celulóza a část ligninu (nerozpustný 

v zásadě) označují jako hrubá vláknina. 

Hlavní funkcí NDF v TMR přežvýkavců 

je poskytovat energii pro mikrobiální syn-

tézu, zajišťovat správnou činnost bachoru 

a tím i zdravotní stav zvířat. Příliš NDF 

v TMR ale může negativně omezit příjem 

krmiva zvířaty. V předžaludcích skotu se 

zejména mikrobiální fermentací přemě-

ňuje vláknina na těkavé mastné kyseliny 

(TMK), které uhrazují energetickou 

potřebu skotu ze 70 %. Štěpením vlákniny 

vzniká především kyselina octová, která 

zvyšuje tučnost mléka. Pokud jsou dojnice 

krmeny s vyšším podílem jádra v krm-

né dávce, produktem štěpení je kyselina 

propionová, což je hlavní zdroj pohotové 

energie zvířat. Ta ale musí být v bacho-

ru ve správném poměru k dusíkatým 

látkám. Pokud tomu tak není, významně 

zvyšuje kyselost obsahu bachoru. Pokud 

je kyselost příliš vysoká, může dojít k tzv. 

acidóze, což se většinou i dost rychle 

projeví na užitkovosti a zdraví zvířete.

Bachorový obsah se musí 
promíchávat a posunovat
Z hlediska dietetického se hodnotí pře-

devším fyzikální stav krmiva, tedy délka 

řezanky a její rozmělněnost, což se často 

označuje jako struktura. Větší částice kr-

miva podporují motoriku bachoru a rejekci, 

tedy návrat části krmiva do dutiny ústní, 

kde se prosliňuje. To přispívá k neutralizaci 

obsahu bachoru. Jednotlivé části krmiva 

lze podle velikosti nebo hmotnosti oddělit 

separováním s využitím různých metodik. 

Mechanickým rozmělněním krmiva před 

vstupem do bachoru lze zvýšit jeho příjem 

a rychlost pasáže do dalších částí zažívacího 

traktu, ale jen do určitého limitu, po jeho pře-

kročení se příjem diametrálně sníží. Bacho-

rový obsah se musí promíchávat. Za den pro-

běhne v bachoru asi 2500 vlnivých stahů, kte-

ré jsou poměrně intenzivní. Hlavní, primární 

stahy trvají asi čtyři sekundy a mají průměr-

ný rytmus 1,5 stahu za minutu v průběhu pří-

jmu krmiva a jeden stah v čase mimo příjem 

krmiva. Poměr mezi délkou rotace (stahu) 

a klidem udává bachorový kvocient (BQ), 

který se fyziologicky pohybuje mezi 2,4 a 3,0.

Obecně platí, že dojnice obvykle vyžadují, 

aby bylo v TMR alespoň 30 % NDF v sušině. 

Když je ho více, sice stoupá obsah tuku 

v mléce, ale klesá příjem krmiva i množ-

ství vyprodukovaného mléka. Když je ho 

méně, dojivost sice mírně stoupá, ale klesá 

tučnost a příjem. S limitem NDF v TMR 

úzce souvisí velikost částic v bachoru, 

která může významně ovlivnit přežvýkání 

a funkce bachoru. Zde platí, že za strukturní 

jsou považovány částice větší než 8 mm. 

Pro tento stav byl zaveden pojem fyzikálně 

efektivní faktor (pef), který charakteri-

zuje součet všech částic, jež neprojdou 

sítem s oky 8 mm, což je považováno za 

limit pro požadovanou strukturu krmiva. 

Násobením procenta NDF faktorem pef se 

vypočítá tzv. fyzikálně efektivní vláknina 

(peNDF, Beauchemin et Yang 2005).

Velikost částic je sice hlavním faktorem, kte-

rý stimuluje přežvýkání a funkce bachoru, 

ale zdaleka ne jediným a nemusí bachoro-

vou acidózu redukovat. O tom, že trávení 

přežvýkavců není tak jednoduché, jak se 

mnohdy prezentuje, svědčí vědecké články, 

které si někdy i odporují. K faktorům, které 

mohou funkce bachoru významně ovlivnit, 

patří vnitřní pufrační kapacita, tuk, bílko-

viny, cukry a navíc i něco úplně vnějšího 

a tím jsou například předměty v bachoru. 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0 se v lite-

ratuře (Berzaghi et Mertens 2004) dopo-

ručuje peNDF větší než 22 %, pro zajištění 

obsahu tuku v mléce nad 3,4 % by mělo sta-

čit peNDF nad 20 %. Normativně by se měla 

hodnota peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 

24 %. Plaizier (2004) stanovil, že peNDF 12,5 

% nebo nižší vede v bachoru k velkému riziku 

vzniku SARA (Subacute ruminal acidosis), 

za kritické je považováno peNDF mezi 12,5 

a 14. SARA nastává, když se pH v bachoru 

nachází 24 hod. pod hranicí 5,8 (Valente et 

al., 2017). Mnozí za kritickou hranici pro 

SARA již považují, když pH klesne pod 5,8, 

to ale během dne může nastat dokonce ně-

kolikrát, přičemž dojnice se s tím většinou 

dokážou rychle vyrovnat, např. se napijí.

Posouzení struktury krmiva
Strukturu TMR lze posoudit v provoz-

ních podmínkách pomocí zařízení Penn 

State Particle Separator (PSPS). Jedná se 

o levnou a jednoduchou metodu, která se 

při správném použití může stát dobrým 

zdrojem informací o zařazených krmivech, 

kvalitě přípravy, kvalitě míchání i o pří-

padném přebírání směsné krmné dávky 

dojnicemi. I tímto jednoduchým sledo-

váním lze přispět k vyvarování se rizika 

výskytu metabolických chorob dojnic.

Původní PSPS byl představen v USA již 

v roce 1996. Pomocí něj lze kvantitativně 

stanovit podíl jednotlivých frakcí TMR. 

PSPS se skládá ze dvou sít a spodní misky. 

Na prvním sítu jsou zachyceny částice delší 

než 19 mm, druhé síto zachycuje částice 

delší než 8 mm, částice menší zůstávají na 

dně boxu. Existují sice i další varianty PSPS, 

které mají tři nebo pět sít, případně i me-

chanickou třepačku, ale síta s oky 19 a 8 mm 

plně pro stanovení peNDF vyhovují. Částice 

zachycené na sítu 19 mm představují frakci, 

která formuje tzv. bachorovou matraci. 

Této frakce je potřeba jenom tolik, aby byla 

matrace vytvořena. V matraci se zachycují 

Co nabízí výzkum
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jemné rozdrobené částice, které by jinak 

rychle přešly do dalších částí trávicího trak-

tu. Druhá frakce je ta hlavní část, která je 

fermentovatelná a podporuje růst mikrobů. 

Cíl
Cílem pokusu bylo zjistit, jak dojnice 

reagují na peNDF, která se pohybuje na 

hranici rizika vzniku acidózy bachoru.

Metodika 
Do pokusu, který proběhl v nové stáji 

Účelového hospodářství VÚŽV v Netlu-

kách, bylo zařazeno 26 dojnic holštýnské-

ho plemene, šesti dojnicím byl perorálně 

aplikován eCOW bolus, který každých 

15 minut měřil pH bachoru s přesností 

0,1 stupně. Spotřeba krmiv byla měřena 

nepřetržitě s využitím automatických krm-

ných boxů a zapisována pomocí soft waru 

FarmProfi t. Testovány byly čtyři TMR, 

každá po dobu třech týdnů. Složení TMR je 

uvedeno v tabulce 1. Aby si dojnice „ne-

přilepšovaly“ strukturním krmivem, byla 

podestýlka pouze z pilin, respektive hoblin.

Hodnoty peNDF byly stanoveny s využitím 

PSPS se síty 19 a 8 mm podle metodiky 

Beauchemin et Yang (2005). Podíl tzv. ba-

chorové matrace k sedlině na dně pětilitrové 

nádoby byl stanoven mokrou cestou. Do 

nádoby bylo naváženo 300 g TMR a změ-

řen objem materiálu v nádobě. Objemová 

hmotnost volně loženého krmiva, která 

je uvedena v gramech na litr, pak byla 

vypočtena dělením hmotnosti vzorku jeho 

objemem. Pak bylo krmivo zalito vodou 

po rysku pěti litrů. Po zamíchání obsahu 

nádoby a ponechání 24 hodin v klidu byla 

změřena výška sedliny a výška plavající 

matrace. Produkce mléka byla měřena 

dvakrát denně analyzátorem Afi lab, který 

umožňuje sledování kvalitativních a kvan-

titativních parametrů mléka a automa-

ticky je zapisuje do soft waru Afi farm.

Ve všech čtyřech vykazovaných obdobích 

s odlišným krmením TMR bylo prove-

deno hodnocení chování krav. Sledování 

začalo vždy v 7 hodin a končilo v 19 hodin. 

Aktivity zvířat (přežvykování, ležení, stání, 

žraní a pití) byly zapisovány každých deset 

minut. Doba dojení byla zahrnuta do stání.

Byly sledovány i další ukazatele, ale 

ty již z důvodu požadované délky pří-

spěvku neuvádím, protože pro toto 

vyhodnocení nejsou tak důležité.

Výsledky a diskuse
Z grafu 1 je patrné, že v každé následující 

TMR byl nižší podíl částic, které propad-

ly síty s oky 19 a 8 mm, resp. vyšší podíl 

částic, které zůstaly na sítu 19 mm. Sepa-

race mokrou cestou však dopadla odlišně. 

Od ostatních TMR se výrazně odlišila 

TMR3, ve které byl naměřen vyšší podíl 

sedliny (graf 2). Z pohledu obsahu sušiny 

se pak nejvíce lišila TMR2, která měla vyšší 

sušinu. Objemová hmotnost byla nejvyš-

ší u TMR1 a nejnižší u TMR4 (graf 3). 

Nejdůležitější informací je ale to, že TMR 1 

se od ostatních lišila zejména v obsahu 

NDF i peNDF, která byla podle Plaiziera 

(2004) již pod hranicí rizika acidózy 

(12,5 %). U ostatních TMR byly hodnoty peN-

DF vyšší (TMR2 13, TMR3 12,6 a TMR4 14). 

Pro zajištění pH v bachoru nad 6,0, tedy 

již s nižším rizikem, Berzaghi a Mertens 

(2004) doporučují peNDF větší než 22 %, 

pro zajištění obsahu tuku v mléce nad 

3,4 % by podle nich mělo stačit peNDF 

nad 20 %. Normativně by se měla hodnota 

peNDF pohybovat v rozmezí 22 až 24 %. 

V souladu se studiemi Yang a Beauchemin 

(2005, 2006), že s rostoucím peNDF v TMR 

se může zlepšit trávení vlákniny, jsou i naše 

výsledky. Yang a Beauchemin (2005, 2006) 

v experimentu s šesti laktujícími dojnicemi 

s bachorovými kanylami krmili kuku-

řičnou dietou s různou peNDF (vysokou, 

střední a nízkou, získanými změnou 

délky částice kukuřičné siláže). Dospěli 

k závěru, že celkový čas pro přežvykování 

se lineárně zvyšoval zvyšováním peNDF 

v TMR, zatímco vliv peNDF na pH bachoru 

byl minimální. I v našem pokuse každá 

dojnice reagovala na změny TMR a tedy 

i peNDF individuálním způsobem (graf 

5). Průměrné hodnoty pH se k hranici 5,8 

přibližovaly, ale dlouhodobě ji nepřekročily 

u žádné dojnice, ani u TMR1, u které byla 

peNDF pod hranicí rizika. V další studii 

Yang a Beauchemin (2009), tentokrát s TMR 

složenou převážně z vojtěškové siláže, se jim 

již podařilo potvrdit, že zvýšením peNDF 

v TMR se riziko acidózy u dojnic sníží. 

Pouze v případě diet s nízkým podílem 

strukturních krmiv (35 % siláže k 65 % 

koncentrátu na bázi sušiny) a zvýšené délky 

částic v TMR se riziko acidózy nedařilo 

tlumit, protože fermentovatelnost takového 

krmiva je vysoká a žvýkací aktivity jsou 

minimální. My jsme žvýkací aktivity měřili 

v etologickém pokuse pozorováním zvířat 

a zápisem druhu činnosti každých deset mi-

nut od 7 hodin ráno po 19 hodin večer. Žvý-

kací aktivity i aktivity související s příjmem 

TMR a vody (graf 6) byly nižší u TMR1 

a TMR4, které neobsahovaly slámu.

V grafu 7 je uvedena denní spotřeba 

krmiv a produkce mléka u dojnic v poku-

se. S pokračující laktací se oba ukazatele 

snižovaly. Z grafu je patrné, že se jednalo 

o dojnice s vysokou užitkovostí. Celková 

produkce mléka (305 denní laktace) od 

jedné dojnice v pokuse byla v průměru 

10 743 litrů. Oproti předchozí 305den-

ní laktaci (9153 l) byla 305denní laktace 

z pokusného období s větším rizikem 

acidózy vyšší. Je ale třeba počítat s tím, že 

krmení TMR s peNDF pod 12,5 % a pH 

v bachoru 5,8 a nižší může některou dojnici 

negativně poznamenat. Jak ale uvádí ve své 

review prof. Forbes z Univerzity v Leedsu 

(Forbes 2007), trávení přežvýkavců není 

tak jednoduché, jak je často prezentováno. 

Individualita zvířat v tom hraje velkou roli.

Závěr
Výsledky experimentu ve VÚŽV potvrzu-

jí, že je nutné se tímto tématem intenzivně 

zabývat, zejména hledat příčiny, proč 

některé dojnice reagují na změny TMR 

jinak než ty ostatní. Výsledky je nutné 

předávat zemědělcům co nejdříve, aby 

se vyvarovali chyb, které by krmením 

krmivy s nevhodnou strukturou mohly 

nastat. Strukturu krmiva lze negativně 

ovlivnit totiž již nevhodným použitím 

mechanizace při sklizni pícnin, procesem 

vybírání ze silážních prostor a mícháním 

v krmném voze, ale i způsobem zavadá-

ní píce na poli a následným ošetřením 

silážními přípravky. Pokud se dojnice 

krmí na hranici rizika acidózy, lze do-

sáhnout lepších výsledků užitkovosti, je 

však třeba počítat s větším rizikem, že to 

některou dojnici negativně poznamená.

Poděkování: Článek byl publikován za 
podpory Ministerstva zemědělství při České 
technologické platformě pro zemědělství. 
Výsledky byly získány v rámci řešení projektu 
MZe NAZV QJ1510391. Poděkování patří 
také kolegům z oddělení výživy a krmení, 
z oddělení technologie a techniky chovu 
hospodářských zvířat a pracovníkům 
Účelového hospodářství VÚŽV za pomoc 
s vedením a vyhodnocováním pokusu.
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Číslo – měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 – leden
Krmná aditiva Doplňkové látky v krmivech, probiotika a prebiotika

6. 12. 2021 13. 1. 2022
Zásady výživy vodní drůbeže Požadavky na živiny, krmné plány, konkrétní krmiva, příklady z praxe

2 – březen
Výroba konzervovaných krmiv

Technika a konzervanty pro výrobu konzervovaných

krmiv, přehled silážních aditiv pro rok 2022 16. 2. 2022 14. 3. 

Techagro (3. – 7. 4. 2022) Novinky, nabídka fi rem, expozice

3 – květen

Minerální výživa, senzorické 

a další látky v krmivu

Minerální výživa podle druhu a kategorie hosopdářských zvířat, problematika zinku 

u prasat, aditiva ovlivňující chuť, vůni a barvu, vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny
21. 4. 17. 5. 

Hygiena, bezpečnost a kvalita 

krmiv

Toxiny a mykotoxiny, cizorodé látky, patogeny (např. Salmonella, Mycoplasma, 

Clostridium a další); možnosti prevence, redukce a ochrany krmiv

4 – červenec

Redukce antibiotik v živočišné 

výrobě

Přístupy k minimalizaci používání antibiotik, otázka rezistence, otázka využití 

doplňkových krmných směsí
15. 6. 14. 7. 

Tepelný stres
Nutriční řešení pro zmírnění tepelného stresu u skotu, prasat a drůbeže, napájení 

zvířat v době tepelného stresu

5 – září

Skladování a manipulace 

s krmivy

Skladovací prostory, sila, posklizňové linky, technologie pro úpravu plodin (čištění, 

sušení), naskladnění, vyskladnění, dopravníky, automatizace linek, zařízení pro 

podávání krmiva, krmné vozy 15. 8. 14. 9. 

Zásady výživy mláďat hospo-

dářských zvířat

Požadavky na živiny pro dobrý start telat, selat, jehňat a kůzlat, krmné plány, 

konkrétní krmiva, mléčné krmné směsi, startery a prestartery

6 – listopad

Zpracování a příprava krmiv
Technologie pro výrobu a zpracování krmiv (např. granulace, extruze), krmné systé-

my, přípravny, míchárny krmiv, krmné směsi, premixy, modernizace provozů
17. 10. 14. 11. 

Zásady výživy laktujících 

přežvýkavců 

Požadavky na živiny u krav, ovcí a koz v laktaci, krmné plány, konkrétní krmiva, 

příklady z praxe

1/2023 – leden

Analýza a hodnocení krmiv Přístroje pro analýzu a hodnocení krmiv, diagnostické a analytické metody, kontrola krmiv

1. 12. 2022 12. 1. 2023Zásady výživy laktujících 

monogastrů

Požadavky a pravidla na odběr a uchování vzorků krmiv, přístroje pro analýzu 

a hodnocení, metody pro posuzování kvality, legislativa
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táže z podniků a výstav. Časopis má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice, je 

zařazen mezi odborné recenzované časopisy. Představuje komplexní informační servis pro všechny 

zahradníky.
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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tuzemský trh kombinacce ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro teechnologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid
spole nosti Bayer má pravd podobn
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážnn v dávce jeden 
litr na hektar doporu oovat do pšenice, 
i když své praktické upplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmmída s tím, že na 
T2 aplikace do je menne je nejlepší 
volbou na trhu dlouhoddob prov ený 
fungicid Delaro nebo nnap íklad post i-
kový sled Hutton Delarro.

Termín T3, tedy ochrrana praporcové-
ho listu a klasu, je již ddoménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c,, zásadní je však 
i jeho správná aplikacee – znamená to, 
že je nutné, aby pšenicce kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat vv menším množ-
ství vody (150 l vody/hha) a nejlépe
dvojitými tryskami. Jakko výhodu 
u Prosara e ník vidí úú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech
látek registrovaných doo klasu nejv tší
aplika ní okno na zásaah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdeenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochrannu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída a Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti

2/3b

230 x 297*

31 000 Kč

200 x 120

18 000 Kč

149 x 210

19 000 Kč

200 x 81

13 000 Kč

97,5 x 120

10 000 Kč
a – 149 x 297*
b – 230 x 185*

24 000 Kč

97,5 x 254

18 000 Kč

112 x 297*

18 000 Kč

72 x 297*

13 000 Kč

149 x 94

10 000 Kč

Pavla Čechová
+420 602 196 088

pavla.cechova@profipress.cz

www.profipress.cz

www.zahradaweb.cz

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

ress.cz

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Měsíc Téma měsíce Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 Zelinářství
Osivo a sadba pro pěstitele i drobný prodej, závlahy pro zelináře, chemická a biologická 
ochrana, mechanizace pro zelináře

2. 12. 2021 14. 1. 2022

2 Školkařství – Květinářství
Trvalky, balkonové květiny, pěstební substráty a kontejnery, hrnkovací stroje a pěstební 
stoly, sázecí stroje, sadba balkonových květin, hydrogely

10. 1. 2022 9. 2.

3 Ovocnářství
Listová, kořenová a strojená hnojiva, mulčovače a kultivátory do sadů, travní směsi do 
meziřadí, protikroupové systémy do sadů

15. 2. 10. 3.

4 Realizace a údržba zeleně Travní směsi, travní koberce, mechanizace pro zakládání a údržbu trávníků, trávníková hnojiva 15. 3. 11. 4.

5 Školkařství – Květinářství
Moderní skleníky a fóliovníky, závlahy pro skleníky a fóliovníky, rozpustná hnojiva pro 
závlahové systémy, pěstební stoly

14. 4. 12. 5.

6 Ovocnářství
Ochrana proti skládkovým chorobám, sklízecí a manipulační technika, závlahové systémy 
v ovocných sadech

16. 5. 13. 6.

7 Zelinářství
Sklizeň zeleniny, kryté pěstební plochy, hydroponie a aeroponie, skladování zeleniny, 
pojištění pro zelináře

13. 6. 11. 7.

8 Školkařství – Květinářství Substráty, školkařské potřeby, dobývací stroje, trvalky 15. 7. 11. 8.

9 Ovocnářství Traktory do sadů a vinic, nářadí na řez stromů, pojištění pro ovocnáře 15. 8. 12. 9.

10 Školkařství – Květinářství Květinové novinky, doprava a manipulace ve školce 13. 9. 10. 10.

11 Realizace a údržba zeleně Střešní zahrady, stroje pro údržbu zeleně, zelené stěny, zachycování vody a následné využití 13. 10. 10. 11.

12 Ovocnářství
Jarní ochrana jádrovin a peckovin (chemická a biologická), aplikační technika do sadů, 
protimrazová ochrana sadů

2. 12. 9. 12.

1/2023 Zelinářství
Osivo a sadba pro pěstitele i drobný prodej, závlahy pro zelináře, chemická a biologická 
ochrana, mechanizace pro zelináře

30. 11. 2022 10. 1. 2023

Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)
měsíc 10 000

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400 měsíc 6 000   

Banner D 714 x 80 měsíc 4 000   

Banner B1 300 x 300 měsíc 5 500   

Banner B2 300 x 300 měsíc 5 500   

Banner B3 300 x 300 měsíc 3 500   

Banner B4 300 x 300 měsíc 3 500   

Banner B1+B2 300 x 600 měsíc 7 500   

Banner B3+B4 300 x 600 měsíc 5 000   
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 

1/3
1/3

Měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 Doprava, manipulace, alternativní pohony Manipulátory, nakladače, pracovní plošiny, technika na alternativní pohon 6. 12. 2021 13. 1. 2022

2 Zakládání a údržba zeleně Žací a mulčovací technika, příprava půdy, setí, hubení plevelů, osiva, hnojiva 19. 1. 2022 14. 2.

3 Lesní technika, bioodpad Vyvážečky, harvestory, traktorové nástavby, motorové pily, drtiče, štěpkovače 17. 2. 14. 3.

4 Traktory pro komunální sféru Traktory, přípojné nářadí, hydraulické systémy, náhradní díly, pneumatiky 17. 3. 12. 4.

5 Údržba komunikací a okolí Výsprava komunikací, ramenové sekačky, myčky, příkopové a pařezové frézy 22. 4. 17. 5.

6 Univerzální nosiče nářadí Multifunkční nosiče nářadí, pracovní nástavce, pneumatiky, GPS systémy 18. 5. 13. 6.

7 Stavební stroje pro města a obce Bagry, rypadla, nakladače, manipulátory, drážkovače, rýhovače, plošiny 16. 6. 14. 7.

8 Regenerace a údržba zeleně Sekačky, vertikutátory, aerifi kátory, půdní frézy, údržba umělých povrchů 18. 7. 12. 8.

9 Zametací, čisticí a mycí technika Samosběrné zametací vozy, nástavby, nosiče, kartáče, vysokotlaké myčky 16. 8. 14. 9.

10 Traktory pro města a obce Komunální traktory, vybavení, čelní nakladače, pracovní nástavce, pneumatiky 19. 9. 13. 10.

11 Zimní údržba Radlice, kartáče, frézy, sypače, sněhové řetězy, posypové materiály 17. 10. 14. 11.

12 Nakládání s odpady Svoz a zpracování odpadu, vybavení sběrných dvorů, evidenční a GPS systémy 17. 11. 14. 12.

1/2023 Doprava, manipulace, alternativní pohony Manipulátory, nakladače, pracovní plošiny, technika na alternativní pohon 2. 12. 2022 12. 1. 2023
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  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 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-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 ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Odborný časopis pro komunální služby
Společný měsíčník pro čtenáře z  České republiky a  Slovenské republiky je zaměřený na 

veškerou techniku pro komunální služby, například celoroční údržbu, čištění a opravy komu-

nikací a  jejich okolí, péči o  zeleň, nakládání s  odpady, manipulaci s  materiálem a  na lesní 

techniku, čemuž odpovídají jednotlivé rubriky časopisu. Nechybí informace o  městském 

mobiliáři, veřejném osvětlení, financování, legislativě v oboru a další. Každé číslo obsahuje 

téma měsíce, které zdůrazňuje vždy jednu oblast. 

Cílovou čtenářskou skupinou časopisu Komunální/Komunálna technika jsou členové měst-

ských a obecních zastupitelstev a management firem odpovědných za zabezpečení veške-

rých komunálních služeb, správu a údržbu silnic či nakládání s odpady.

KOMUNÁLNÍ / KOMUNÁLNA TECHNIKA

230 x 297*
200 x 245

35 000 Kč/1 400 €

230 x 142*
200 x 120

20 000 Kč/800 €

230 x 102*
200 x 81

18 000 Kč/700 €

97,5 x 120
149 x 94

12 000 Kč/500 €

115 x 297*
97,5 x 245

20 000 Kč/800 €

72 x 297*
57 x 252

18 000 Kč/700 €

149 x 148*
132 x 131

18 000 Kč/700 €

149 x 47

7 000 Kč/300 €

www.komunalweb.cz

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498

jan.kroupa@profipress.cz

www.profipress.cz

PhDr. Ľubica Potocká
+421 948 800 100

lubica.potocka@profipress.sk

www.profipress.sk

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech. 
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding

Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta 

(levý a pravý pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 

nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
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Obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj
Dvouměsíčník Energie 21 nabízí informace o výrobě, distribuci a spotřebě energie z obnovi-

telných a ekologicky přijatelných alternativních zdrojů. Důležitými tématy jsou i legislativa, 

souvislosti mezi energetikou, ekonomikou a ekologií a udržitelný rozvoj regionů a krajiny.

Časopis je distribuován formou předplatného v nákladu více než čtyři tisíce výtisků, z toho 

asi čtyři sta předplatitelů je na Slovensku. Energii 21 odebírají především výrobci a odbě-

ratelé energie, dodavatelé technologií a služeb, výzkumné ústavy, školy, úřady a zájemci 

o moderní energetiku a životní prostředí v souvislostech.

Vydání Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1. – únor Energetické sítě Přenos a chytrá distribuce čisté energie, akumulace 14. 1. 2022 14. 2. 2022

2. – duben Bioplynové stanice* Obslužnost, servis, modernizace, využití tepla, biometan 11. 3. 12. 4. 

3. – červen Solární instalace Solární elektrárny, termální kolektory, akumulace 13. 5. 13. 6. 

4. – srpen Moderní vytápění Teplo z obnovitelných zdrojů, kogenerační výroba 15. 7. 12. 8. 

5. – říjen Doprava a ovzduší* Elektromobily, alternativní pohony, moderní biopaliva 16. 9. 13. 10. 

6. – prosinec Energetika budovy Stavební konstrukce, zdroje a spotřebiče, efektivita 11. 11. 14. 12. 

1/2023 – únor Energetické sítě Přenos a chytrá distribuce čisté energie, akumulace 12. 1. 2023 15. 2. 2023

* Vychází současně v týdeníku Zemědělec

ENERGIE 21

bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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20 000 Kč/800 €
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18 000 Kč/700 €

120 x 43

7 000 Kč/300 €

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

*K uvedenému rozměru je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany. Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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Firemní odborný text 
 3 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 4 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920x1080) nebo rozdělená varianta (levý a pravý 

pruh) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
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Eva Makovičková
+420 721 948 964
eva.makovickova@profipress.cz
www.zemedelskytydenik.cz

Zemědělský týdeník
Barevný odborný týdeník, vycházející v České republice a na Slovensku, který přináší vybrané informace

z publicistiky, rostlinné a živočišné výroby, mechanizace a ekonomiky. Jeho součástí jsou měsíční speciální

přílohy zaměřené na všechny oblasti zemědělského sektoru.

Od roku 2021 je každé číslo monotematicky zaměřeno na vybraná témata ze všech oblastí zemědělské výroby. 

Rovněž je možné pronajmout si část týdeníku jako katalog pro firemní účely o  rozsahu 2 až 4 stran v  rámci 

projektu Agronomy/Animal/Technical Exclusive. Tyto rubriky garantují exkluzivitu v daném čísle. 

Týden Téma Uzávěrka
Datum 

vydání

1 Pěstování luskovin 21. 12. 6. 1.

2 Pěstování cukrovky 3. 1. 13. 1.

3 Výroba krmiv 7. 1. 20. 1.

4 Pěstování jarních obilnin 14. 1. 27. 1.

5 Technika na ochranu rostlin 21. 1. 3. 2.

6 Pěstování jarních olejnin 28. 1. 10. 2.

7 Posklizňová úprava zrnin + Češi na Agritechnice 4. 2. 17. 2.

8 Ekotech magazín 11. 2. 24. 2.

9 Pěstování máku 18. 2. 3. 3.

10 Rozmetadla minerálních hnojiv 25. 2. 10. 3.

11 Manipulace s materiálem 4. 3. 17. 3.

12 Secí stroje 11. 3. 24. 3.

13 MTH Techagro 18. 3. 31. 3.

14 Sklizeň pícnin 25. 3. 7. 4.

15 Fungicidní ochrana rostlin 1. 4. 14. 4.

16 Doprava v zemědělství 8. 4. 22. 4.

17 Práce v sadech, vinohradech a chmelnicích 14. 4. 28. 4.

18 Aplikace kejdy 22. 4. 5. 5.

19 Provozní prostředky a materiály 29. 4. 12. 5.

20 Pěstování řepky 6. 5. 19. 5.

21 Ekotech magazín 13. 5. 26. 5.

22 Naše pole 20. 5. 2. 6.

23 Mulčovače 27. 5. 9. 6.

24 Sklizeň kukuřice na siláž 3. 6. 16. 6.

25 Příprava půdy 10. 6. 23. 6.

26 Závlahové systémy v zemědělství 17. 6. 30. 6.

27–28 Technika pro louky a pastviny 1. 7. 14. 7.

29 Pluhy a kypřiče 8. 7. 21. 7.

30 Pěstování ozimů 15. 7. 28. 7.

31 Chov prasat 22. 7. 4. 8.

32 Rozmetadla statkových hnojiv 29. 7. 11. 8.

33 Země živitelka 5. 8. 18. 8.

34 Ekotech magazín 12. 8. 25. 8.

35 Krmné vozy 19. 8. 1. 9.

36 Pěstování minoritních plodin 26. 8. 8. 9.

37 Měřicí a diagnostická technika 2. 9. 15. 9.

38 Traktory 9. 9. 22. 9.

39 Přesné zemědělství a automatizační technika 16. 9. 30. 9.

40 Stroje a zařízení na zpracování odpadů v zemědělství 23. 9. 6. 10.

41 Úvěry a pojištění v zemědělství 30. 9. 13. 10.

42 Zemědělské stavby 7. 10. 20. 10

43 Ekotech magazín 14. 10. 27. 10.

44 Chov skotu 21. 10. 3. 11.

45 Čisticí technika v zemědělství 27. 10. 10. 11.

46 Oleje a maziva 4. 11. 18. 11.

47 Pěstování kukuřice a čiroku 11. 11. 24. 11.

48 Pneumatiky 18. 11. 1. 12.

49 Komunální technika 25. 11. 8. 12.

50 Součástky a agregáty zemědělských strojů 2. 12. 15. 12.

51-52 Sklizňové stroje (mlátičky, řezačky) 9. 12. 22. 12
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)

1/2
šířka

1/2
výška

20 25/2018 |  + 

Ekonomický servis

Komodita Burza 13.6.

0,12 5780

51828 2015,88

1,17

52506

161

116,26

5,1

5,1

580,82

USD-americký dolar (1 USD = 21,85), GBP-britská libra  
(1 GBP = 29,14), EUR-euro (1 EUR=25,71)

 

komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-
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Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
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při vývoji aplikace CleverAssets. 
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mace, zda mohu či nemohu pro-
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letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)

526/2018

potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)

1/4
výška

1/4 šířka

1/4
2SL

A B C

A 208 x 75

30 000 Kč

200 x 137

12 000 Kč

98 x 180

8 000 Kč

Rubriky 

Agronomy – Animal – Technical Exclusive 
Psaný text:

2 tiskové strany – 12 000 Kč
4 tiskové strany – 24 000 Kč

230 x 315
200 x 280

24 000 Kč

200 x 92

8 000 Kč

200 x 65

6 000 Kč

B 100 x 75
15 000 Kč

C 47 x 75
7 500 Kč

98 x 280

12 000 Kč

149 x 95

6 000 Kč

47 x 280

6 000 Kč

149 x 210

12 000 Kč

68 x 280

8 000 Kč

98 x 137

6 000 Kč

*K uvedenému rozměru je 
nutné připočíst spad 5 mm 
z každé strany. Uvedené 
rozměry jsou v milimetrech.
Pravidla zveřejňování textové 
inzerce a fi remních článků 
– viz Všeobecné podmínky. 
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Firemní odborný text  3 000 Kč
Firemní odborný text s videem  4 000 Kč

www.zemedelskytydenik.cz

300 x 300 px 

5000 Kč/týden

620 x 70 px  3000 Kč/týden
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Při objednání banneru ke klíčovému slovu (název 

firmy/značka) se banner zobrazí při otevření jaké-

hokoli textu, který slovo obsahuje – redakční člá-

nek, firemní článek, videorozhovor... 

714 x 80 px  19 000 Kč/rok

Při objednání služby striktně dodržujeme práva 

importérů, držitelů registrací a ochranných známek.

Banner ke klíčovému slovu

Kalendář akcí
ZDARMA – přidání akce

PLACENÉ –  logo s aktivním odkazem 

v seznamu akcí od podání po 

neomezenou dobu 1 000 Kč/akce

Volná místa v oboru
Umístění vaší poptávky do rubriky volná místa, cena 

2 000 Kč/pozice, zůstává podle potřeby, maximálně 

1 rok od zveřejnění.

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Celoplošná varianta (1920 x 1080) nebo rozdělená varianta 

(levý a pravý pruh – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 nebo 1120 x 400)

týden 10 000

měsíc 32 000

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000

měsíc 21 000

Banner B 300 x 300
týden 6 500

měsíc 23 000

Banner A1 530 x 80
týden 3 500

měsíc 12 000

Banner A2 530 x 80
týden 3 500

měsíc 12 000

Banner A3 530 x 80
týden 3 000

měsíc 11 000

Banner A4 530 x 80
týden 3 000

měsíc 11 000

Banner A1+A2 1080 x 80
týden 6 000

měsíc 21 000

Banner A3+A4 1080 x 80
týden 5 000

měsíc 18 000

Celé pozadí – celoplošná varianta (1920 x 1080 px)

Levý pruh 
400 x 1080 

px

Pravý pruh 
400 x 1080 

px

Banner C     1120 x 230 nebo 1120x400 px

Banner B
300 x 300 px

Banner A1 530 x 80 px

Banner A3 530 x 80 px

Banner A2 530 x 80 px

Banner A4 530 x 80 px

Banner A1 + A2 1080 x 80 px

Banner A3 + A4 1080 x 80 px

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Firemní odborný článek
Firemní odborný článek. Součástí článku mohou 

být fotografie, grafy, tabulky, diagramy 

a hypertextové odkazy. Článek zůstává v archivu 

neomezeně dlouho, cena 3 000 Kč/článek.

Pevná pozice firemního článku – 2. místo/týden

 1 500 Kč

Pevná pozice firemního článku – 3. místo/týden

 1 500 Kč

Pevná pozice firemního článku – 4. místo/týden

 1 000 Kč

Odborný firemní článek s videem
Firemní odborný článek s videem. Součástí článku 

mohou být fotografie, grafy, tabulky, diagramy 

a hypertextové odkazy. Článek zůstává v archivu 

neomezeně dlouho, 4 000 Kč/článek.

NOVINKA 

Publikování článku z tištěného časopisu na webu

 1 500 Kč

W W W.W WW WW W WWW. Z E M E D E L E CZZZ EEE MMM EEE DDD EEE LLL EEE CCC . C ZCC. C ZZZ

W W W.W W W. U R O D AU R O D A . C Z. C Z

W W W.W W W. M E C H A N I Z A C E W E BM E C H A N I Z A C E W E B . C Z. C Z

W W W.W W W. N A S C H O VN A S C H O V . C Z. C Z

W W W.W W W. Z A H R A D AW E BZ A H R A D AW E B . C Z. C Z

W W W.W W W. E N E R G I E 2 1E N E R G I E 2 1 . C Z. C Z

W W W.W W W. K O M U N A LW E BK O M U N A LW E B . C Z. C Z

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding

Celoplošná varianta (1920 x 1080) nebo 

rozdělená varianta (levý a pravý pruh – 

400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 

nebo 1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

Ceny podle ceníku Zahradnictví.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Celé pozadí – celoplošná varianta (1920 x 1080 px)

Levý pruh 
400 x 1080 

px

Pravý pruh 
400 x 1080 

px

Banner C     1120 x 230 nebo 1120 x 400 px

Banner B1
300 x 300 px

Banner B2
300 x 300 px

Banner B3
300 x 300 px

Banner B4
300 x 300 px

Banner D 714 x 80 px
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  TV Zemědělec je internetová platforma 

pro vytváření a přehrávání zpravodajských 

a odborných zemědělských pořadů.

  Audiovizuální prezentace je jednou z nejlepších 

vzdělávacích metod.

  Spojení obrazu se zvukem umožňuje předvést 

produkt, jeho výhody, sdělit příběh, budovat 

image značky či přímo prodávat.

  TV Zemědělec je přesvědčivé médium, které 

pomocí audiovizuálního sdělení dokáže vzbudit 

pozitivní emoce a vytvořit asociace se značkou.

  Pořady TV Zemědělec jsou na téma: 

zemědělská politika, rostlinná výroba, živočišná 

výroba, zemědělská technika a obnovitelné 

zdroje energie.

   Díky interaktivní technologické platformě 

můžete cíleně zasáhnout uživatele 

na všech dostupných zařízeních 

(PC, telefon, tablet).

Vlastimil Uhlíř
Multimediální specialista
+420 727 817 524
vlastimil.uhlir@profipress.cz
www.profipress.cz

TV REPORTÁŽ

Přenos z vnitřního prostoru, nebo přímo z pole.

Inzerát ¼ v týden před akcí, banner na agroweb.cz 14 dní, on-line přenos na tvzemedelec.cz a v aplikaci Zemědělec, 

redakční článek s odkazem na video po akci. Pro techniky – Pořady Den s a Born to Drive.

 základní cena 15 000 Kč + cestovné 12Kč/km

TV Zemědělec

Celé pozadí – celoplošná varianta (1920 x 1080 px)

Levý pruh 
400 x 1080 

px

Pravý pruh 
400 x 1080 

px

Banner C     1120 x 230 nebo 1120 x 400 px

Banner B1
300 x 600 px

Banner B2
300 x 600 px

BANNERY NA TV ZEMĚDĚLEC

Pozice Rozměr (px)
Doba 

trvání

Cena 

(Kč)

Branding

Celoplošná varianta 

(1920 x 1080) nebo 

rozdělená varianta 

(levý a pravý pruh – 

400 x 1080 + banner 

C – 1120 x 230 nebo 

1120 x 400)

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1120 x 230 nebo 1120 x 400
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner 

B1
300x600

týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner 

B2
300x600

týden 3 500   

měsíc 11 500   

www.tvzemedelec.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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ODBORNÁ DISKUSE

•  Moderovaná diskuse redaktora našeho vydavatelství 

s odborníky a významnými osobnostmi na danou 

problematiku.

•  V ceně produktů je videonahrávka pořadu, umístění 

v archivu pořadů na www.tvzemedelec.cz a využití 

propagace i na vašem webu.

PARTNERSTVÍ ODBORNÉ DISKUZE 

Sponzor – 20 % délky pořadu product placement, tedy umís-

tění produktu v obraze, úvodní logo, představení sponzora. 

 CENA: 9 000 Kč

Sponzor pořadu – 40 % délky pořadu product placement, tedy 

umístění produktu v obraze, úvodní logo s odkazem, 

představení sponzora.  CENA: 14 000 Kč

Product placement - umístění produktu v obraze, živá kulisa 

na pozadí diskuze.  CENA: 2 400 Kč

TÉMATA ODBORNÉ DISKUSE

Datum
(úterý 10:00 h)

Název tématu Redaktor Obsahová náplň

11. 1. 
Rezistence hlístic u malých přežvýkavců a způsoby 

jejich zdolávání 
Lukáš Prýmas 

Rezistence hlístic u malých přežvýkavců a způsoby jejich zdolávání, 

možnosti odčervení apod. 

20. 1. Sklízecí mlátičky současnosti Luboš Stehno
trendy v konstrukci, zvyšování výkonnosti, automatizace pohybu 

a nastavení při sklizni, měření kvality sklízené produkce

16. 2. Ovocnářství – produkce výsadbového materiálu Arnošt Jílek
Aktuální situace, trendy a technologie spojené s produkcí 

výsadbového materiálu (ovocných stromků)

24. 2. Mechanická kultivace Jiří Hruška Zpracování půdy

22. 3. Výhody aplikace kompostu pro zemědělce Roman Paleček

7. 4. Prosperita v chovu dojnic Jana Velechovská Výživa, šlechtění, ekonomická užitkovost

24. 4. Použití antibiotik u skotu a resistence Irena Sekaninová Zákon o léčivech vstupuje v platnost dne 28. 1. 2022

1. 6. 
Welfare a jeho zákonné aspekty v chovech 

a velkochovech drůbeže a králíků 
Karel Veselý

Zákon 246/1992 Sb. a práva drůbeže a králíků v chovech 

a velkochovech. 

16. 6. Integrovaná ochrana zeleniny Daniela Urešová

6. 7. Bioplynové stanice v moderní energetice Jiří Trnavský Uplatnění zemědělských a komunálních BPS v energetickém mixu ČR

20. 7. Pohled na tranzitní období krav Alena Ježková (produkční choroby během tranzitního období dojených krav) 

16. 8. Uplatnění biotechnologií v zemědělství Petra Vaňatová
Výhody a nevýhody GMO, uplatnění v praxi, legislativa, nové 

poznatky

6. 9. Moderní trendy v pěstování zeleniny Lucie Poláková Nové směry v pěstování zeleniny – hydroponie, aquaponie

4. 10. Trendy ve vývoji moderních traktorů Martina Karásková
O tom, co moderní traktor musí umět už dnes a kam se bude jeho 

vývoj ubírat

8. 11. Perspektivy chovu prasat Martin Jedlička
Plemenářská práce, zdraví - biosekurita, welfare, ekonomika 

produkce

15. 11. Konvenční setí versus trip Till Petr Beneš Porovnání dvou technologií zakládání porostů

PŘENOS ZE STUDIA TV ZEMĚDĚLEC 

Přenos ze studia TV Zemědělec – semináře, konference, odborné akce.

Inzerát ¼ š v týdeníku Zemědělec týden před odvysíláním. Banner A na příslušném odborném webu týden před odvysíláním. 

Po odvysílání redakční článek v týdeníku Zemědělec s odkazem na video. 

 ZÁKLADNÍ CENA: 15 000 Kč 

 Výsledná cena je vázána na délku a technickou náročnost zpracování.

Cena dále zahrnuje:

Cestovné, znělka a virtuální pozadí, počet vložených stránek power point, počet vložených fotografií, počet vložených videí 

včetně úpravy, tvorba elektronické pozvánky s odkazem, výroba tištěné pozvánky, rozeslání tištěné pozvánky, zajištění dotazů 

chat, zajištění dotazů on-line, mikrostránka pro akci s pozvánkou, generální zkouška 3 hodin den předem, překlad a titulky, 

simultánní tlumočení, propagace a článek v titulech PP.

(Průměrná shlédnutí za rok 2021: 22 000 – 56 000 měsíčně.)

Umístění loga do videa

Umístění loga s odkazem s proklikem na webové stránky v TV.

Logo je umístěno v pravém horním logu videa a objeví se na 5 sekund. 

Po jeho rozkliknutí se otevře požadovaná webová stránka. CENA ZA JEDNO UMÍSTĚNÍ: 2 000 Kč 

Videonahrávky jsou vždy umístěny na tvzemedelec.cz facebooku Profi Press a je poskytnuta firmě pro další využití.

Uvedené ceny jsou bez DPH.



26

Deník / Newsletter Každý den do vašeho PC, mobilu, tabletu 

nejrychlejší informace ze zemědělství

Ing. David Němeček, Ph.D.
+420 602 448 495
david.nemecek@profipress.cz
www.profipress.cz

Zprávy z  týdeníku Zemědělec, časopisů Úroda, Náš chov a Mechanizace 

zemědělství. Zhlédnout můžete také zemědělské televizní noviny s  kaž-

dodenním zpravodajstvím, odborné diskuse a reportáže prostřednictvím 

TV Zemědělec.

Získejte přehled prostřednictvím 

první aplikace pro zemědělce.

Mob ilní aplikace

Deník/Newsletter přináší denně čerstvé informace ze všech oborů zemědělství do e-mailových schránek odběratelů. Denně 

vybíráme aktuální zprávy ze  zpravodajství, rostlinné výroby, živočišné výroby a  zemědělské techniky, které si můžete pro-

hlédnout jak na PC, tabletu, tak i  mobilním telefonu. K  odběru novinek se můžete zdarma přihlásit na webových stránkách 

www.zemedelec.cz. Součástí newsletteru může být reklamní banner (564 x 100 nebo 564 x 200 px) s aktivním odkazem.
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 Technické požadavky pro podání inzerce

Platforma PC

Podklady dodávejte:  CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk

a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro 

výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách, 

CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat

b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:

Texty a tabulky: Microsoft Word 

Grafy: Microsoft Excel

Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí) 

Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3 

Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI) 

Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.

Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc 

z každé strany na ořez.

Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění

Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v  dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vysky-

tovat neviditelné znaky a  budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty 

ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument 

do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma 

a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případ-

né reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a  gra-

fické podklady z  faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z  rozmnožovacích strojů, 

vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované 

fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme 

za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných 

podkladů. V  případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk) 

k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

 Pravidla zveřejňování textové inzerce 
 a firemních článků

Pravidla a podmínky inzerce

1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické 

plošné inzerce

Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzer-

ce. Textová inzerce placená v  plné výši podle cení-

ku nemusí být vyrobena v  grafické úpravě časopisu 

a  může být dodána hotová od zadavatele (firma, 

reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou 

být loga a  kon   t akty na výrobce nebo prodejce. 

Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí 

být dodána kompletně připravená objednatelem. 

Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepři-

pravují. 

2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce 

podle ceníku

Jedná se o  komerční článek, který však neobsahuje 

logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by 

mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu. 

U  podpisu je uvedeno jméno autora a  název firmy. 

Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven 

podle grafiky časopisu a  vyroben v  grafickém studiu 

vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně, 

připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto 

textovou inzerci nepřipravují.

3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků 

dodaných společně s grafickou inzercí

Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v  poměru 

1 : 1/reklama : PR článek. V  případě požadavku na 

překročení rozsahu u  článku bude individuálně řešen 

způsob jeho úhrady.

Slevy

Varianta tituly Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed-

nom časopisu v daném ročníku a je případně 

počítána i zpětně.

Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen 

závazné objednávky inzerce do libovolných titulů 

našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za 

překročení stanovené hranice následovně:

50 000 5 %

Počet opakování Sleva 70 000 7 %

3x 5 % 100 000 10 %

6x 7 % 200 000 11 %

9 a více opakování 10 % 300 000 12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.

Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky

2. strana obálky 20 % Příplatek za netradiční formát 40 %

3. strana obálky 10 % Příplatek za přesné umístění inzerátu 20 %

4. strana obálky 30 % Příplatek za tisk páté barvy 10 %

5. strana (vedle obsahu) 25 %

Ostatní možné formáty

Vlepovaná inzerce 25 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1) 45 000 Kč

Klopa na obálce 50 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce) 55 000 Kč

 Všeobecné podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu
a)  Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky 

nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat 
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podni-
kání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a  podpis zadavatele, datum 
podpisu.

b)  Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je 
odpovědný zadavatel.

c)  Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obra-
zových podkladů pro inzerci.

d)  Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v  uveřejněných inzerá-
tech a  není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva 
třetích osob.

2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a)  Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání. 

Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli 
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inze-
rátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí. 

b)  Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které posky-
tuje podklad pro tisk a použitá technologie.

3.  Úpravy a umístění inzerátu v titulu
  Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inze-
ráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a)  Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z  důvodu obsahu 

nebo technické kvality, jestliže je v  rozporu s  platnými právními či 
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technický-
mi podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.

b)  Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od za-
davatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit 
plnění až do zaplacení dlužné částky. 

5. Placení inzerátu
a)  Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fak-

turu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně 
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín. 

b)  V  případě, že je zadavatel v  prodlení s  placením faktury, je vyda-
vatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z  prodlení v  dohodnuté 
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné část-
ky za každý kalendářní den prodlení.

6. Reklamace – náhradní plnění
a)  Zadavatel má v  případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, ne-

správného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchyb-
ný náhradní inzerát. 

b)  Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je 
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

Vkládaná inzerce

Počet stran 1–4 5–8 9–32 33 a více

Cena 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g a výše

Cena: vložení/kus 0,90 Kč 2,20 Kč 4 Kč 5,10 Kč 6,50 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč
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Celoslovenské dni poľa 
Dolná Krupá (Trnava)

7. – 8. 6. 2022

www.profi press.skfi

www.dnipola.sk

Celoslovenská prehliadka a výstava 

odrôd, ochrany a výživy rastlín, 

poľnohospodárskej techniky 

a poľnohospodárskych zvierat

Naše pole – Nabočany

www.profi press.cz
www.nasepole.cz

14. – 15. 6. 2022

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, 

ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky
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DZKT 2021
Havlíčkův Brod

21. – 22. 9. 2022

www.profi press.cz

www.dzkt.cz


