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Regulace a fungicidní ošetření obilnin
Společnost Belchim je známá svým širokým portfoliem přípravků na ochranu rostlin do brambor a vinné révy. Postupně však začíná rozšiřovat své 
aktivity i do velkých polních plodin, jako je řepka, kukuřice a obilniny.

inzerce

Jako každoročně jedním z prv-
ních ochranných zásahů při pěs-
tování obilnin je použití růstových 
regulátorů.  Zde je možné použít 
přípravek Tridus, který obsahuje 

standardní množství účinné látky 
250 g/l v EC formulaci. Tato účin-
ná látka působí na rostlinné hor-
mony gibereliny a  zkracuje pro-
dlužování rostlinných internodií. 
Tridus se aplikujeme sólo v dávce 
0,3–0,6 l/ha, nebo je možné ho 

kombinovat s přípravky na bázi 
CCC. Doporučené dávkování 
je pak 0,15–0,25 l/ha Tridus + 
0,5 l/ha CCC přípravku. 

Terplex – inovace 
v regulaci

Novinkou pro letošní rok je 
zcela nová formulace účinné lát-
ky trinexapac-ethyl obsažená 
v  přípravku Terplex. Tento pří-
pravek obsahuje pouze 200 g/l 
účinné látky, ale díky inovativní 
formulaci dosahuje lepších vý-
sledků než klasické formulace 
s 250 g/l. Volba dávky na hektar 
regulátorů růstů s  účinnou lát-
kou trinexapack-ethyl je velmi 
variabilní a záleží na stavu poros-
tu, počasí a také každý agronom 
přizpůsobuje dávku i svým zku-
šenostem získaných z  minulých 
let. Zásadou při použití příprav-
ku je, že zvolíme stejnou dávku 
jako bychom zvolili u standard-
ního přípravku s  obsahem 250 
g/l. Jsme-li zvyklí např. používat 
dávku 0,4 l/ha, zvolíme i  u  pří-
pravku Terplex stejnou dávku 
0,4 l/ha. A i když tedy aplikujeme 
na hektar o 20 % nižší množství 
účinné látky, redukce růstu obil-
nin bude stejná a rostliny budou 
navíc odolnější proti poléhání, 
nedojde k redukci biomasy, rost-
liny budou vykazovat větší foto-
syntézu, což se ve výsledku pro-
jeví ve zvýšeném výnosu. Tyto 
faktory jsou způsobeny tím, že 
díky této nové formulaci stačí 

použít méně účinné látky, rostli-
na je méně stresována, a  to se 
projevuje právě na větší vitalitě 
a fotosyntéze. Použitím Terplexu 
také výrazně snižujeme riziko re-

dukce klasu, jeho působení je 
převážně v oblasti 2. a 3. kolénka, 
tedy tam, kde dochází k polehnu-
tí obilnin. Terplex je registrován 
do ozimé a jarní pšenice, do ozi-
mého ječmene, do žita a  ovsa. 
Nemá omezení v  OP II. stupně 

povrchových a podzemních vod. 
I  Terplex je možné kombinovat 
s přípravky na bázi CCC.

Na první ošetření 
prochloraz

Pro první ošetření v období T1 
je výhodné použít přípravek Fa-
xer, který obsahuje účinnou látku 
prochloraz. Faxer vykazuje vý-
bornou účinnost proti stéblola-
mu, braničnatkám a plísni sněž-
né. Tyto choroby se dají očekávat 
převážně tam, kde se pěstuje obil-
nina po obilnině nebo tam, kde 
dlouhou dobu leží sníh. Což byl 
častý případ letošní zimy. Pro po-
sílení účinnosti na braničnatky 
a  pro rozšíření účinnosti na rzi 
a  padlí je vhodné Faxer kombi-
novat s přípravkem Spike obsa-
hující osvědčenou účinnou látku 
epoxikonazol. Doporučená dáv-
ka je 0,7 l/ha Spike + 0,7 l/ha Fa-
xer. Spike je také výborný kombi-
nační partner jak pro jiné azolové 
přípravky, tak pro přípravky ze 
skupiny strobilurinů nebo SDHI.

Do obilnin 
i na hlízenku v řepce

Další novinkou v portfoliu spo-
lečnosti Belchim je osvědčená 
účinná látka azoxystrobin 250 g/l 
obsažená v  přípravku Conclude 
AZT 250 SC. Má systémový 
a translaminární účinek. Působí 
především preventivně, proto by 
měl být použit před vznikem in-
fekce nebo na jejím počátku. Pů-

sobí dlouhodobě, ošetřené po-
rosty zůstávají delší dobu zelené, 
tzv. green efekt. Pro komplexní 
ošetření je možné použít výhod-
ný balíček na 16 ha v jedné krabi-

ci. Balíček obsahuje 10 l příprav-
ku Conclude AZT 250 SC a 10 l 
přípravku Sirena. Tento přípra-
vek obsahuje jeden z  nejsilněj-
ších azolů na trhu metkonazol. 
Uvedená kombinace je určena 
na ošetření v  termínu T2, kde 
zajišťuje výbornou účinnost proti 
všem hlavním chorobám. Dopo-
ručené dávkování je 0,6 l Conclu-

de + 0,6 l Sirena. Výhodou toho-
to balíčku je, že jej lze ve stejném 
dávkování použít i proti hlízence 
v  řepce. Zde se výborně spojuje 
preventivní účinnost azoxystro-

binu s  kurativním působením 
metkonazolu.

V pozdějším období proti fuza-
riózám klasů lze porosty ošetřit 
přípravkem Teson (tebukonazol 
250 g/l) buď v sólo aplikaci nebo 
v kombinaci s přípravkem Sirena. 

Ing. Pavel Hasman
Belchim Crop Protection

Hlízenka na řepce
 Foto archiv firmy

Braničnatka pšeničná
 Foto archiv firmy

Skončilo povolení přípravku 
Antre® 70 WG, spotřeba u  ko-
nečného zákazníka je povolená 
do 22. 6. 2019, přípravek Fal-
con® 460 EC končí k 31. 7. 2019. 
Z herbicidů končí 31.8. registra-
ce přípravku Basta® 15. Nabídka 
se rozšíří o přípravky Luna® Pri-
vilege a Aliette® 80 WG.

Fungicidní přípravek Aliette® 
80 WG slouží ve formě disper-
govatelných granulí k  ochraně 
rostlin proti houbovým choro-
bám. Obsahuje účinnou látku 
fosetyl-Al 800 g/kg. Ing. Příkaz-
ský přípravek doporučil apliko-
vat v  tankmixu s  mědí v  dávce 
0,5 kg/ha.

Proti padlí nadále zůstává 
v portfoliu přípravek Luna® Ex-
perience, který obsahuje účinné 
látky fluopyram a tebuconazole 
a je vhodný na preventivní ošet-
ření proti padlí révy a bílé hnilo-
bě v dávce 0,375 l/ha a vývojové 
fázi šest listů. Proti padlí révy 
lze použít i Prosper®, do počát-
ku kvetení doporučil aplikovat 
dávku 0,3 l/ha a  od počátku 
kvetení 0,4–0,6 l/ha. „Dalším 
z  přípravků registrovaných do 
padlí je Zato® 50 WG. Dobře 
účinkuje i na plíseň révy, šedou 
hnilobu, bílou hnilobu, červe-
nou spálu a  černou skvrni-
tost,“ uvedl zástupce společ-
nosti Bayer.

Přípravek Profiler® doporučil 
v  dávce 2,5 kg/ha při velmi sil-
ném infekčním tlaku peronospo-
ry. Pokud se k tlaku peronospory 
přidá i šedá hniloba je třeba zvý-
šit dávku na 3 kg/ha.

Registraci na peronosporu, bí-
lou hnilobu a  plíseň šedou má 
i  přípravek Cassiopee® 79 WG. 
„Na plíseň révy působí preven-
tivně, kurativně i  eradikativně, 
do počátku květu je vhodné apli-
kovat 1,5 kg/ha, po odkvětu 2,25 
kg/ha a v druhé polovině vegeta-
ce 3 kg/ha. Na bílou hnilobu po-
užít přípravek Cassiopee® 79 
WG od zapojování hroznů do 
počátku zaměkání, možná je 
pouze preventivní aplikace,“ 
uvedl Ing. Příkazský s  tím, že 
přípravek lze použít fytosanitár-
ní i při poškození kroupami.

Jako další uvedl Melody® com-
bi 65,3 WG, který obsahuje 
účinné látky iprovalicarb a  fol-
pet a upozornil na antisporulač-
ní vlastnosti přípravku, který 
účinkuje velmi dobře proti plísni 
révy, ale také na šedou a  bílou 
hnilobu.

Měď ve formě hydroxidu měď-
natého obsahuje Defender® 
Dry, má nízký obsah čisté mědi 
(350  g/kg) a  velmi dobrou při-
lnavost. Měď lze využít jako fun-
gicid, baktericid, mikroprvek ve 
výživě, má vliv na látkovou vý-
měnu, fotosyntézu i  na zpevňo-
vání pletiv. Dávkování 1 kg/ha 

do počátku kvetení a 2 kg/ha od 
počátku kvetení.

Z insekticidů jmenoval Decis® 
Mega, který však patří do pyre-
troidů, proto je vyloučen z  inte-

grované produkce a  Movento® 
100 SC, které je registrováno 
proti mšičce révokaz, pidikřísku 
révovému a křísku révovému.

Následně Ing. Marian Havlí-
ček ze společnosti Bayer s. r. o., 

hovořil o  biofungicidu Serena-
de® ASO, který účinkuje proti 
plísni šedé a padlí révy. Preven-
tivně doporučil aplikovat dávku 
maximálně šestkrát 4–8 l/ha 

v  intervalu pěti až deseti dnů. 
Základem je specifický kmen 
bakterie běžný ve vzduchu, vodě 
i  půdě – Bacillus subtillis QST 
713. Doporučil používat přípra-
vek Serenade® ASO zásadně 

preventivně před rozvojem cho-
roby a aplikovat za sucha, tři až 
čtyři hodiny před deštěm, proto-
že srážky hodinu po aplikaci sni-
žují účinnost až o  30 %. „Není 
vhodné postavit systém ochrany 
pouze na jediném přípravku na 
ochranu rostlin, je třeba alterno-
vat přípravky založené jak na 
chemických účinných látkách 
s přípravky vhodnými pro ekolo-
gické zemědělství,“ apeloval na 
pěstitele.

Portál i technika 
pro vinohrad

Ing. Jaroslav Maťátko z Hopex 
Louny s. r. o. informoval přítom-
né o  zkušenostech s  přípravou 
směsí přípravků proti pero-
nospoře u chmele. Doporučil vy-
tvořit kombinaci přípravků se 
systémovým a kontaktním účin-
kem, která by spojila ošetření 
proti primární a  sekundární in-
fekci peronospory chmelové 
v  období května až června. Pro 
posílení ochrany při primární in-
fekci přidat k fungicidu meďnatá 
kapalná hnojiva.

RNDr. Bruno Gábel, CSc. 
z  NightSky s. r. o. informoval 
a poradenském portálu Vitiport, 
jehož cílem je nahradit chemic-
ké metody na ochranu rostlin 
metodami, které jsou šetrnější 
k  životnímu prostředí. Jde 
o  předpovědi a  doporučení šité 
na míru konkrétnímu vinohra-

du. Uživatel má tak po registraci 
k dispozici meteorologická data 
(srážky, teplota, sluneční záření) 
a informace o abiotických fakto-
rech, významných pro vývojový 
cyklus a rizika infekce řady hou-
bových patogenů a  vývoji živo-
čišných škůdců zvoleného vino-
hradu.   

Matematický model vypočítá 
nejvhodnější termín aplikace 
pesticidu podle typu účinné látky 
a  doby trvání efektivního půso-
bení. 

Techniku pro zpracování mezi-
řadí a příkrmného pásu ve vini-
cích představil Ing. Pavel Novák, 
Ph.D., z  HM, s. r. o., Hodonín. 
Nejprve informoval o  viničních 
traktorech Case IH s modelovou 
řadou Quantum, která je pro ze-
mědělce dostupná ve třech ver-
zích s označením V/N/F (V – vi-
nařské, N – pro vinice s  větším 
rozponem, F – sadařské) s výko-
nem motorů 75–107 koní a spe-
ciální ECO kabina s vyšším pře-
tlakem pro maximální ochranu 
obsluhy před škodlivými vlivy 
aerosol z  postřiků. V  nabídce 
společnosti HM Hodonín nalez-
neme nejrůznější kultivátory, 
ometače pro čištění kmínků a li-
kvidaci plevelů v oblasti příkmen-
ného pásu, mulčovací válce, talí-
řové a  diskové podmítače, roz-
metadla, zatláčeče pro kovové, 
plastové nebo dřevěné sloupky 
a mnoho dalšího. 

Přípravky na ochranu révy vinné
Na vinařském semináři v Hustopečích informoval Ing. Petr Příkazský ze společnosti Bayer s. r. o. o přípravcích na ochranu révy vinné, kterým 
v letošním roce končí registrace i o novinkách a nabídce ze stálého portfolia.

Ing. Marian Havlíček a Ing. Petr Příkazský ze společnosti Bayer 
(zleva) se věnovali přípravkům na ochranu révy vinné
 Foto Jana Pančíková
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