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

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

Biologická ochrana rostlin

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

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

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

Pro ošetření řepky i kukuřice

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

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

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

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

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

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

Portfolio se stále vyvíjí
Zásadní novinkou firmy BASF spol.
s r. o. je fungicid do brambor Zampro
Duo. Tento fungicid obsahuje novou
úþinnou látku z nové chemické skupiny ametoctradin (80 g/kg) a dále mancozeb (480 g/kg) jako základní úþinnou látku do brambor na ochranu proti
plísni bramboru. Doporuþen je pro
stĜední a závČreþné aplikace, maximálnČ þtyĜikrát za vegetaci. Jak
vysvČtlil Ing. OndĜej Klap, obchodní
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní
pĜípravek, tak zvaný superkontakt,
který velmi dobĜe chrání listy a stonky,
ale zároveĖ je jeho velkým benefitem
i ochrana hlíz proti infekci plísnČ bramboru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa
však vykazuje vysokou úþinnost i proti
hnČdé skvrnitosti listĤ brambor,
v nČkterých letech rozšíĜené chorobČ.
Zampro Duo zaujme také výhodnČ
nastavenou cenou, absencí jakýchkoliv aplikaþních omezení, širokým aplikaþním oknem a velmi dobrou odolností vĤþi smyvu deštČm, doplnil Ĝeþník.
Nová sezóna již pomalu klepe na
dveĜe, pČstitelé proto ocení i nové pĜípravky pro podzimní ochranu porostĤ.
V Ĝepce jde o herbicid Butisan
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l),
který nahradí Butisan Max (quinmerac
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l,
metazachlor 200 g/l). Butisan
Complete je urþen pro preemergentní
i þasnČ postemergentní ošetĜení
Ĝepky. Jeho vyvážené složení se zvýšeným obsahem metazachloru podle
Ing. Libora SvatonČ, obchodního
zástupce firmy BASF, posiluje úþinek
pĜedevším na heĜmánkovité plevele.
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Butisan Complete bude mít mezi herbicidy pro þasnČ postemergentní ošetĜení Ĝepky nejvyšší obsah úþinných
látek na hektar. Registrovanou dávku
2,5 l/ha doporuþuje odborník v pĜípadČ
vysokého zaplevelení obtížnými pleveli, pro ostatní pĜípady je vhodné dávku
snížit na 2,25 l/ha.
Do obilnin pĜináší firma BASF novinku v podobČ herbicidu Chocker (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l).
Tento pĜípravek nahrazuje známý
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendimethalin 250 g/l), který vzhledem ke
vzrĤstajícím omezením již nebudou
nabízet. Z hlediska registrace a použití
je Chocker ale velmi podobný, i když
obsahuje jiné úþinné látky, upozornil
Ing. SvatoĖ. Registrován je do všech
þtyĜ základních obilnin, lze jej aplikovat
preemergentnČ i þasnČ postemergentnČ – druhý aplikaþní termín považuje
obchodní zástupce za vhodnČjší.
Choker kontroluje obdobné spektrum
plevelĤ jako Maraton, výhodou je
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha oproti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou
jsou aplikaþní omezení – v souþasné
dobČ jmenované novinky omezení pro
použití v ochranném pásmu II. stupnČ
zdrojĤ podzemních a povrchových vod
nemají. U Butisanu Complete se
ovšem tato charakteristika vztahuje
jen pro produkty zakoupené v letošním
roce.

Úspěšný nástup do praxe
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Kompletní nabídka
Zástupci spoleþnosti Bayer, s. r. o.,
pĜedstavili v Naboþanech kompletní
portfolio pĜípravkĤ na ochranu obilnin
a kukuĜice s novinkami Boogie Xpro
a MaisTer power. NechybČly ani odrĤdy ozimé Ĝepky Jumper a Silver se
zajímavým výnosovým potenciálem.
Jak pĜiblížil Ing. Petr Šmída z firmy
Bayer, infekþní tlak v obilninách zahajují choroby pat stébel. Pokud se
vyskytují v normální míĜe, doporuþují
ošetĜení fungicidem Hutton s vyšším
obsahem prothioconazole, který choroby vyléþí, a to vþetnČ padlí, rzí þi
braniþnatek. Pokud je infekþní tlak
chorob pat stébel enormní, pak je
ještČ vhodnČjší volbou Delaro (prothioconazole 175 g/l, trifloxystrobin 150
g/l). Fenoménem letošního roku byl
výskyt bejlomorky sedlové a v pĜípadČ, že ochrana proti ní neprobČhla
úspČšnČ, umocnila právČ rozvoj cho-
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Výstava navázala v roce 2001 na
dlouholetou tradici polních dnĤ
v Chrudimi, které poĜádala Oseva Agri
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organizátorem této celostátní výstavy vydavatelství Profi Press, s. r. o.
Na ploše bylo založeno 494 parcelek
prezentujících odrĤdy plodin.
NejþastČji mohli návštČvníci potkat
ozimé obilniny. PĜipraveno ale bylo
také více než 100 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním a ozimém
jeþmeni a kukuĜici. VýbČr z nabídky
jednotlivých firem je uveden níže.

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída.
Registrován je proti tomuto škĤdci
napĜíklad Decis Mega, je možné zvolit
i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škĤdcĤm
v dávce 0,5 l/ha.
Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí spoleþnost Bayer široké
spektrum pĜípravkĤ. Doporuþení pak
vychází z konkrét
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57 x 252

20 000 Kč/800 € 18 000 Kč/700 €

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

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

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

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

Portfolio se stále vyvíjí
Zásadní novinkou firmy BASF spol.
s r. o. je fungicid do brambor Zampro
Duo. Tento fungicid obsahuje novou
úþinnou látku z nové chemické skupiny ametoctradin (80 g/kg) a dále mancozeb (480 g/kg) jako základní úþinnou látku do brambor na ochranu proti
plísni bramboru. Doporuþen je pro
stĜední a závČreþné aplikace, maximálnČ þtyĜikrát za vegetaci. Jak
vysvČtlil Ing. OndĜej Klap, obchodní
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní
pĜípravek, tak zvaný superkontakt,
který velmi dobĜe chrání listy a stonky,
ale zároveĖ je jeho velkým benefitem
i ochrana hlíz proti infekci plísnČ bramboru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa
však vykazuje vysokou úþinnost i proti
hnČdé skvrnitosti listĤ brambor,
v nČkterých letech rozšíĜené chorobČ.
Zampro Duo zaujme také výhodnČ
nastavenou cenou, absencí jakýchkoliv aplikaþních omezení, širokým aplikaþním oknem a velmi dobrou odolností vĤþi smyvu deštČm, doplnil Ĝeþník.
Nová sezóna již pomalu klepe na
dveĜe, pČstitelé proto ocení i nové pĜípravky pro podzimní ochranu porostĤ.
V Ĝepce jde o herbicid Butisan
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l),
který nahradí Butisan Max (quinmerac
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l,
metazachlor 200 g/l). Butisan
Complete je urþen pro preemergentní
i þasnČ postemergentní ošetĜení
Ĝepky. Jeho vyvážené složení se zvýšeným obsahem metazachloru podle
Ing. Libora SvatonČ, obchodního
zástupce firmy BASF, posiluje úþinek
pĜedevším na heĜmánkovité plevele.
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Butisan Complete bude mít mezi herbicidy pro þasnČ postemergentní ošetĜení Ĝepky nejvyšší obsah úþinných
látek na hektar. Registrovanou dávku
2,5 l/ha doporuþuje odborník v pĜípadČ
vysokého zaplevelení obtížnými pleveli, pro ostatní pĜípady je vhodné dávku
snížit na 2,25 l/ha.
Do obilnin pĜináší firma BASF novinku v podobČ herbicidu Chocker (diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l).
Tento pĜípravek nahrazuje známý
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendimethalin 250 g/l), který vzhledem ke
vzrĤstajícím omezením již nebudou
nabízet. Z hlediska registrace a použití
je Chocker ale velmi podobný, i když
obsahuje jiné úþinné látky, upozornil
Ing. SvatoĖ. Registrován je do všech
þtyĜ základních obilnin, lze jej aplikovat
preemergentnČ i þasnČ postemergentnČ – druhý aplikaþní termín považuje
obchodní zástupce za vhodnČjší.
Choker kontroluje obdobné spektrum
plevelĤ jako Maraton, výhodou je
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha oproti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou
jsou aplikaþní omezení – v souþasné
dobČ jmenované novinky omezení pro
použití v ochranném pásmu II. stupnČ
zdrojĤ podzemních a povrchových vod
nemají. U Butisanu Complete se
ovšem tato charakteristika vztahuje
jen pro produkty zakoupené v letošním
roce.

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

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

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

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

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

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

Má nové logo i přípravky
Od letošního roku se spoleþnost
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentuje novým logem. To je nyní spoleþné
pro všechny evropské poboþky spoleþnosti Sumi Agro Europe ve Velké
Britanii, Francii, v NČmecku,
Maćarsku, Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Rusku, na UkrajinČ,
Slovensku, a v ýeské republice.
Sjednocením loga chce Sumi Agro
vyjádĜit nejen svou sílu a šíĜi pokrytí
v EvropČ, ale také fakt, že jednotlivé
evropské poboþky mají japonský
pĤvod a podporu silné nadnárodní
spoleþnosti v Japonsku. Logo tvoĜí
dva kruhy – velký modrý kruh symbolizuje právČ celou korporaci Sumi Agro,
zatímco malý bílý kruh pĜedstavuje
jednotlivá zastoupení v EvropČ. Kruh
je inspirován typickým japonským
symbolem – vycházejícím sluncem na
státní vlajce a v logu symbolizuje
pospolitost, soudržnost, vzájemnou
podporu a totožný pĜístup Sumi Agro
ve všech zemích. Bílá je japonská
národní barva a vyjadĜuje þistotu
a poctivost, zatímco modrá je firemní
barva spoleþnosti Sumi Agro.
V Naboþanech mohli návštČvníci
vidČt pokusné parcely ozimé pšenice
ošetĜené systémový fungicidem Soleil
a novým postĜikovým fungicidem
Mandarin. Soleil obsahuje dvČ úþinné
látky ze skupiny triazolĤ: bromukonozole a tebukonozole, má preventivní
a kurativní úþinek proti houbovým chorobám obilnin jako jsou braniþnatka
pšeniþná (Septoria tritici), braniþnatka
plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klasĤ
(Fusarium spp.).
„Naše novinka postĜikový fungicidní
pĜípravek Mandarin ve formČ emulgovatelného koncentrátu slouží k ochranČ obilnin proti listovým a klasovým
chorobám,“ pĜedstavil nový fungicid
Dušan Sem, obchodní Ĝeditel spoleþnosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.
„Mandarin má podstatný pĜínos pro
zvýšení produktivity. Napomáhá rozvoji a udržení listové plochy, zvyšuje
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200 x 81

149 x 148*
132 x 131

18 000 Kč/700 € 18 000 Kč/700 €

NA POLI

NA POLI

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

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

Tři novinky

1/4

Úspěšný nástup do praxe

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

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

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

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

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

Kompletní nabídka
Zástupci spoleþnosti Bayer, s. r. o.,
pĜedstavili v Naboþanech kompletní
portfolio pĜípravkĤ na ochranu obilnin
a kukuĜice s novinkami Boogie Xpro
a MaisTer power. NechybČly ani odrĤdy ozimé Ĝepky Jumper a Silver se
zajímavým výnosovým potenciálem.
Jak pĜiblížil Ing. Petr Šmída z firmy
Bayer, infekþní tlak v obilninách zahajují choroby pat stébel. Pokud se
vyskytují v normální míĜe, doporuþují
ošetĜení fungicidem Hutton s vyšším
obsahem prothioconazole, který choroby vyléþí, a to vþetnČ padlí, rzí þi
braniþnatek. Pokud je infekþní tlak
chorob pat stébel enormní, pak je
ještČ vhodnČjší volbou Delaro (prothioconazole 175 g/l, trifloxystrobin 150
g/l). Fenoménem letošního roku byl
výskyt bejlomorky sedlové a v pĜípadČ, že ochrana proti ní neprobČhla
úspČšnČ, umocnila právČ rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída.
Registrován je proti tomuto škĤdci
napĜíklad Decis Mega, je možné zvolit
i systémový Proteus, který lze v obilninách používat proti hmyzím škĤdcĤm
v dávce 0,5 l/ha.
Na ochranu praporcového listu obilnin nabízí spoleþnost Bayer široké
spektrum pĜípravkĤ. Doporuþení pak
vychází z konkrétní situace na poli
a dalších dĤležitých faktorĤ, jako je
napĜíklad výnosový potenciál odrĤdy.
Za univerzální základ považuje Ing.
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší
dávka tehdy, pokud již nenásleduje
ochrana do klasu) pĜípravek Hutton.
PĜedstavitelem nadstavby na ochranu
listového aparátu je novinka Boogie
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s registrací do pšenice, jeþmene, žita i tritikale. S tímto pĜípravkem poprvé pĜišla na
tuzemský trh kombinace úþinných
látek bixafen a prothioconazole, které
jsou základem Xpro technologie. Pro
úþely ýeské republiky byl k tČmto
dvČma látkám pĜidán ještČ spiroxamin
se stop efektem na padlí. Z fungicidĤ
spoleþnosti Bayer má pravdČpodobnČ
nejdelší perzistenci úþinku. „Boogie
Xpro budeme pĜevážnČ v dávce jeden
litr na hektar doporuþovat do pšenice,
i když své praktické uplatnČní najde
i v množství 0,9 litruĤ na hektar v jeþmeni,“ vysvČtlil Ing. Šmída s tím, že na
T2 aplikace do jeþmene je nejlepší
volbou na trhu dlouhodobČ provČĜený
fungicid Delaro nebo napĜíklad postĜikový sled Hutton Delaro.
Termín T3, tedy ochrana praporcového listu a klasu, je již doménou fungicidu Prosaro 250 EC (prothioconazole
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale
upozornil zástupce firmy Bayer, výbČr
fungicidu je jedna vČc, zásadní je však
i jeho správná aplikace – znamená to,
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungicid se musí aplikovat v menším množství vody (150 l vody/ha) a nejlépe
dvojitými tryskami. Jako výhodu
u Prosara Ĝeþník vidí úþinnou látku
prothioconazole, která má ze všech
látek registrovaných do klasu nejvČtší
aplikaþní okno na zásah proti fuzariózám, zajišĢuje asi týdenní možnost
správného zásahu.
Pro podzimní ochranu proti plevelĤm
pĜipomnČl Ing. Šmída Cougar Forte
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280
g/l), který se stal etalonem v úþinnosti
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na chundelku metlici a ostatní dvoudČložné plevele. Jarnímu ošetĜení dominuje herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a tritikale Husar Active
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377
g/l) s vylepšeným úþinkem oproti
pĤvodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

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

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

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

Pro ošetření řepky i kukuřice

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

Má nové logo i přípravky
Od letošního roku se spoleþnost
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentuje novým logem. To je nyní spoleþné
pro všechny evropské poboþky spoleþnosti Sumi Agro Europe ve Velké
Britanii, Francii, v NČmecku,
Maćarsku, Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Rusku, na UkrajinČ,
Slovensku, a v ýeské republice.
Sjednocením loga chce Sumi Agro
vyjádĜit nejen svou sílu a šíĜi pokrytí
v EvropČ, ale také fakt, že jednotlivé
evropské poboþky mají japonský
pĤvod a podporu silné nadnárodní
spoleþnosti v Japonsku. Logo tvoĜí
dva kruhy – velký modrý kruh symbolizuje právČ celou korporaci Sumi Agro,
zatímco malý bílý kruh pĜedstavuje
jednotlivá zastoupení v EvropČ. Kruh
je inspirován typickým japonským
symbolem – vycházejícím sluncem na
státní vlajce a v logu symbolizuje
pospolitost, soudržnost, vzájemnou
podporu a totožný pĜístup Sumi Agro
ve všech zemích. Bílá je japonská
národní barva a vyjadĜuje þistotu
a poctivost, zatímco modrá je firemní
barva spoleþnosti Sumi Agro.
V Naboþanech mohli návštČvníci
vidČt pokusné parcely ozimé pšenice
ošetĜené systémový fungicidem Soleil
a novým postĜikovým fungicidem
Mandarin. Soleil obsahuje dvČ úþinné
látky ze skupiny triazolĤ: bromukonozole a tebukonozole, má preventivní
a kurativní úþinek proti houbovým chorobám obilnin jako jsou braniþnatka
pšeniþná (Septoria tritici), braniþnatka
plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klasĤ
(Fusarium spp.).
„Naše novinka postĜikový fungicidní
pĜípravek Mandarin ve formČ emulgovatelného koncentrátu slouží k ochranČ obilnin proti listovým a klasovým
chorobám,“ pĜedstavil nový fungicid
Dušan Sem, obchodní Ĝeditel spoleþnosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.
„Mandarin má podstatný pĜínos pro
zvýšení produktivity. Napomáhá rozvoji a udržení listové plochy, zvyšuje

1/8

25

97 5 x 120
149 x 94

149 x 47

12 000 Kč/500 €

7 000 Kč/300 €

K uvedenému o mě u e nu né p poč
pad 5 mm ka dé any Uvedené o mě y ou v m me ech
P av d a ve e ňován ex ové n e ce a fi emn ch č ánků – v V eobecné podm nky Uvedené ceny ou be DPH

Další možné formáty: vk ad etáku v epovaná nzerce přepáskován obá ky rozk ádac obá ka k opa na obá ce

www komunalweb cz
Poz ce
B and ng

Rozmě px
Ce op o ná va an a 1920x1080 nebo o dě ená va an a
evý a p avý p uh – 400 x 1080 + banne C – 1120 x 230
nebo 1120 x 400

Banne C

1120 x 230 nebo 1120 x 400

Banne D

714 x 80

Banne B1

300 x 300

Banne B2

300 x 300

Banne B3

300 x 300

Banne B4

300 x 300

Banne B1+B2

300 x 600

Banne B3+B4

300 x 600

Doba ván
ýden

Cena Kč
10 000

mě c

32 000

ýden
mě c
ýden
mě c
ýden
mě c
ýden
mě c
ýden
mě c
ýden
mě c
ýden
mě c
ýden
mě c

6 000
21 000
4 000
14 000
5 500
20 000
5 500
20 000
3 500
11 500
3 500
11 500
7 500
26 000
5 000
18 000

F remn odborný text
3 000 Kč

F remn odborný text s v deem
4 000 Kč

PhDr Ľubica Potocká

Ing Jan Kroupa

+421 948 800 100
ub ca potocka@pro press sk
www pro press sk

+420 724 813 498
an kroupa@pro press cz
www pro press cz

Pravidla a podmínky inzerce
Vkládaná inzerce
Počet stran
Cena

1–4

5–8

9–32

33 a více

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.

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

Slevy
Varianta tituly

Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed- Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen
nom časopisu v daném ročníku a je případně závazné objednávky inzerce do libovolných titulů
našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za
počítána i zpětně.
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

25 %

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 %

Pravidla zveřejňování textové inzerce
a firemních článků
1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické
plošné inzerce
Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzerce. Textová inzerce placená v plné výši podle ceníku 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 takty na výrobce nebo prodejce.
Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí
být dodána kompletně připravená objednatelem.
Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepřipravují.
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.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč
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 vyskytovat 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 případné reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a grafické 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.

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 podnikání 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 obrazových podkladů pro inzerci.
d) Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech 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 inzerátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí.
b) Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro tisk a použitá technologie.
3. Úpravy a umístění inzerátu v titulu
Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, 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 technickými podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, 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. Fakturu 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 vydavatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z prodlení v dohodnuté
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Reklamace – náhradní plnění
a) Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný 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.

