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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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Month Topic Intended content Deadline Distribution

1
Soil preparation and spring 
cereal sowing

Varieties of spring barley and spring wheat, pickling of cereals, soil preparation system and sowing machines, 
nutrition of malting barley and recommended varieties by malt-house, fodders

21. 11. 2022 2. 1. 2023

2 Cultivation of spring 
Rapeseed, mustard, sunfl ower and poppy – variety off er, protection against diseases, pickling and production 
processing, variety off er of catch crops

2. 1. 30. 1.

3
Fertilizing and stimulation 
during vegetation

Foliar fertilizers, morpho regulators, stimulants and adjuvants substances, biopreparations, off er of application 
technology

1. 2. 27. 2.

4
Weed management in stands
+ Appendix rapeseed

Preparations for herbicide treatment of agricultural crops, weed control technology, catch crops 1. 3. 29. 3.

5
Treatments against diseases 
and pests

Fungicidal and insecticidal protection of cereals, rapeseed and other fi eld crops, biological protection and application 
technology

29. 3. 28. 4.

6 Winter rapeseed Off er of rapeseed varieties, tillage technology and machines for precision sowing, basic fertilization 4. 5. 30. 5.

7 Winter cereals Off er of wheat varieties, rye, triticale and winter barley, establishment of stands, basic fertilization, seed pickling 30. 5. 29. 6.

8
Autumn applications 
+ Appendix wheat

Autumn tillage, fertilization, plant protection, weed control and stubble applications 3. 7. 1. 8.

9 Storage of production Storage of grains, oilseeds and root crops - silos, dryers, warehouses and transport routes, silages and silage technology 7. 8. 31. 8.

10 Legumes and root crops Paring ploughs, sowing machines, soil protection technologies and stands establishment 30. 8. 29. 9.

11
Anti-erosion measures and 
soil protection

Paring ploughs, sowing machines, soil protection technologies and stands establishment 4. 10. 30. 10.

12 Corn and sorghum cultivation
Off er of corn varieties for the year 2024 - grain and silage hybrids, varieties suitable for biogas production, 
sorghum varieties, technology of establishing corn and sorghum stands

1. 11. 29. 11.

1/2024
Soil preparation and spring 
cereal sowing

Cereals, soil preparation system and sowing machines, nutrition of malting barley and recommended varieties 
by malt-house

27. 11. 2023 3. 1.2024
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*To the stated sizes (mm) it is necessary to add 5 mm on each side. 
Rules for publishing advertisements and business articles – see general conditions on page 27. Prices do not include VAT.
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Position Size (px) Duration Price (EUR)

Branding Left and right side 400x1 080 + banner C – 1 120x230 or 1 120x400
week 400

month 1 280

Banner C 1 120 x 230 or 1 120 x 400
week 240

month 840   

Banner D 714 x 80
week 160

month 560   

Banner B1 300 x 300
week 220   

month 800   

Banner B2 300 x 300
week 220   

month 800   

Banner B3 300 x 300
week 140   

month 460   

Banner B4 300 x 300
week 140   

month 460   

Banner B1+B2 300 x 600
week 300   

month 1 040   

Banner B3+B4 300 x 600
week 200   

month 720   

Commercial professional text 
 160 EUR

Commercial professional text 
with video  200 EUR
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Other possible forms:  leaflet insertion, glued advertisement, envelope strapping, foldable envelope, envelope flap 

230 x 297*

1 520 EUR

149 x 210

1 120 EUR

112 x 297*

920 EUR

72 x 297*

840 EUR

149 x 297*

1 360 EUR

200 x 120

920 EUR

1/8: 98 x 63
280 EUR 

1/3: 200 x 81
840 EUR

a) 97,5 x 120
520 EUR

b) 149 x 94
520 EUR



Technical requirements for advertising

PC Platform

Materials delivery on CD/DVD, e-mail (up to 30 MB), FLASH disk

a) GRAPHICALLY READY ADVERTISEMENTS: PDF (300 DPL saved as CMYK, compatible 

with InDesign, minimum 3 mm padding from each side) TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, 

EPS (all in curves, CMYK, 300 DPI) documents INDESIGN (and lower) with source data

b) ADVERTISEMENT TO BE PRODUCED::

Texts and tables: Microsoft Word 

Graphs: Microsoft Excel

Logos: EP5 (curved, saved without background) 

Photos for scan: originals for scan max in A3 format 

Photos in data formats: TIFF, JPG (all in 300 DPI) 

It is possible to upload all the data to the FTP server after an agreement.

All formats need to be at least 3 mm bigger from each site for the processing.

The detailed information we will send by email on request

Notice

The advertiser guarantees that in the document (ai, eps, pdf ) will be no invisible 

characters and that the attributes will be defined correctly. If the advertisement 

in pdf or eps formats do not have the appropriate parameters, we will convert the 

document into a bitmap with a resolution of 300 dpi, which may cause illegibility 

of small prints and colour changes. The publisher is not responsible for these 

changes and any complaints are the responsibility of the advertiser. Logos and 

graphics from the fax are unacceptable. Poor quality materials such as copies 

from duplicating machines, business cards or letterheads, materials from colour 

inkjet printers, bit-mapped photographs, etc. will be accepted with a warning of 

poor quality in the press. We are not responsible for errors caused by the poor 

quality of the text or other hidden defects in the supplied documents. If the 

colour preview of the advertisement is not provided (cromaline, digital proof ), 

the publisher does not guarantee the colour scheme.

 The rules of publishing text advertisement 
and commercial articles

Publishing Rules

1. Text advertisement – price corresponds to 

prices for all over sheet advertisement

Text advertisement is equivalent to classical all over 

sheet advertisement. Text advertisement is paid in 

full amount according to the price list and it does 

not have to be prepared in the graphic design of the 

magazine, should be prepared by the client (company, 

advertisement agency). Part of text advertisement 

could be logo and contacts to producer or seller. 

The article is marked to be an advertisement. Text of 

the advertisement must be completely delivered by 

the client. Redactors do not prepare the text of the 

advertisement. 

2. Commercial company text is paid 50 % of price all 

over sheet advertisement according to the price list

A commercial article that does not include logo and 

contact to producer or seller. The topic should cover 

the topic of the magazine in some way. In signature is 

the name of the author and the name of the compa-

ny. The article is marked to be an advertisement. The 

article is graphically modified according to the graphic 

of the magazine and made in publisher graphic studio. 

Commercial company article must be completely 

delivered by the client. Redactors do not prepare this 

text advertisement.

3. Rules for publication nonpaid PR articles 

delivered by company together with graphical 

advertisement

It is required to comply with the specified range in 

proportion 1:1 /advertisement: PR article. In case of 

request for exceeding the range of the article, form of 

payment will be worked out individually.

Discounts

Magazine’s option Publishing’s option

Discount depends on number of repetitions 

in one magazine in one year and can be 

calculated retrospectively as well. 

Discount depends on a sum of all pricelist prices of 

binding orders of advertisement in any magazine 

belonging to our publishing house and is set as 

bonus for exceeding sums in the table:

2000 EUR 5 %

Repetitions number Discount 2800 EUR 7 %

3x 5 % 4000 EUR 10 %

6x 7 % 8000 EUR 11 %

9 and more repetitions 10 % 12000 EUR 12 %

Furthermore for each hundred thousand + one percent

When ordering advertising agency maximum discount for client is 15 %.

Extra charges

2nd page of cover 25 % Extra charge for unusual format 40 %

3rd page of cover 10 % Extra charge for exact placing of advertisement 20 %

4th page of cover 30 % Extra charge for print of fi fth colour 10 %

5th page of cover (next to the content) 25 %

Other possible formats

Glued advertisement 1080 EUR

Envelope retaping (tape+advertisment 1/1 page + article 1/1) 2 000 EUR

Envelope fl ap 2 200 EUR

Foldable envelope (2/1-page advertisement) 2 400 EUR

General terms of advertising

1. Advertisement ordering
a)  The publisher accepts advertisements only based on a written or-

der or contract and the supplied documents. The order must con-
tain the trade name of the company, company address, address of 
business or address of residence, company ID, tax code, stamp and 
signature of the client, date of signature.

b)  The client is responsible for the delivery of the text of the advertise-
ment and flawless data for printing

c)  The client is responsible for the content and legal admissibility of 
texts and pictures for advertising

d)  The publisher is not responsible for the accuracy of the data in the 
published advertisements and is not obliged to examine whether 
they do not infringe the rights of third parties

2. Returning of materials and prints revision
a)  Print materials are returned to the client only on request. Revised 

advertisements produced in the publishing is sent to the client 
for approval. If the client does not accept the modification of the 
advertisement within the specified time, it is presumed as appro-
ved. 

b)  The publisher guarantees the normal print quality within the po-
ssibilities provided by the provided printing material and by used 
technology.

3.  Edits and placing of advertisement in magazine
  Advertisements, that there are not possibly recognized as an advertise-
ment due to their stylisation, will be marked with word “advertisement”.

4. Right to reject an advertisement
a)  The publisher reserves the right to reject the advertisement on the 

grounds of content or technical quality if it conflicts with applicable 
legal or official standards, good morals and customs, given technical 
conditions or in conflict with the interests of the publisher.

b)  The publisher reserves the right not to accept the order from the 
client who owes for the previously published advertisement or to 
suspend fulfilment of the order until the amount due has been paid. 

5. Payment for advertisement
a)  The price for the advertisement is invoiced by the publisher within 

5 days after its publication. The invoice is sent to the client together 
with a magazine control copy. The invoice is usually payable within 
14 days. Another date can be agreed upon by contract. 

b)  If the client is in delay with the payment of the invoice, the pub-
lisher retains to charge the client with interest on delay in the agre-
ed amount. If no amount is agreed, it is 0.1% of the amount due for 
each calendar day of delay.

6. Complaints – compensation
a)  In case when the advertisement is printed completely or partially 

illegible, incorrect or incomplete, the client has the right to discount 
or have an advertisement printed again correctly. 

b)  A complaint can be filed within 14 calendar days after publication
7. Prices in the price list are in CZK and without VAT
Different conditions for publishing the advertisement can be agreed 
upon in the contract. A contract is a required for orders with other than 
normal conditions of cooperation.

Inserted advertisement

Number of pages 1–4 5–8 9–32 33 and more

Price 1000 EUR 1200 EUR 1400 EUR 1800 EUR

Weight of inserted material do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g and more

Price: insertion/piece 0,06 EUR 0,11 EUR 0,2 EUR 0,24 EUR 0,28 EUR

Weight division is based on Czech Post Service current tariff s

Price of advertisement graphic processing: 28 EUR


