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V závěru minulého roku byla vydána tři na-
řízení vlády (307,308 a 309/2014 Sb.), týkající se 
nově zavedených změn v evidenci využití půdy 
a změn podmíněnosti pro poskytování podpor 
v zemědělství, jejichž platnost začala dnem 1. 1. 
2015. Tato nařízení vychází ze schváleného akční-
ho plánu Evropské unie pro zemědělství na roky 
2015 – 2020. Dne 16. března 2015 schválila vláda 
ČR nařízení k přímým platbám, které doplňuje 
požadavky přímo platných evropských předpisů. 
Nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2015, 
pod č. 50/2015 Sb.

Většina zemědělců využívá zimní období klidu  
na polích k plánování výroby, přípravu osevních po-
stupů a v návaznosti na to zajištění vstupů, uzavírání 
smluv na dodávky osiv, hnojiv, přípravků na ochranu 
rostlin a dalších materiálů. K tomu měli mít již jasně 
definované podmínky a být přesně informováni o 
omezeních vyplývajících z evropských a národních 
předpisů. 

Greening - omezení anebo prospěch?

Fungicidní ochrana obilnin v roce 2015

Jak nahlížet na nová opatření v zemědělské praxi.

Další teplá zima podpořila výskyt houbových chorob ozimých obilnin.

» pokračování na str. 5

Fungicidy jsou dnes neodmyslitelnou sou-
částí technologie pěstování všech obilnin. Tomu 
odpovídá vysoký počet registrovaných a nabíze-
ných přípravků a není vždy zcela snadné zvolit 
nejoptimálnější řešení. Lze konstatovat, že větši-
na firem má snahu nabídnout sortiment fungici-
dů účinných na co nejširší spektrum houbových 
chorob, pro všechny termíny použití, od ochrany 
osiva až po ochranu klasů. Každý pěstitel si tak 
může zdánlivě lehce zvolit svůj vlastní program 
podle požadované intenzity, ceny a dalších para-
metrů.

Použití obecně doporučovaných schémat ochra-
ny proti houbovým chorobám nemůže zohlednit 
mnoho dalších faktorů ovlivňujících úspěch a opti-
mální ekonomiku ochrany. Je nutno přihlížet k rozdíl-
né citlivosti odrůd vůči škodlivým činitelům, k vlivu 
předplodin, způsobu zpracování půdy, historii výsky-
tu chorob na daném stanovišti v posledních letech 
a samozřejmě k průběhu povětrnostních podmínek, 
které přímo ovlivňují výskyt a škodlivost patogenů. 

Choroby pat stébel 

Vlhký podzim 2014 a mírný průběh zimy znamenal 
optimální podmínky pro rozvoj většiny chorob pat sté-
bel. Týká se to především porostů setých v první po-
lovině agrotechnického termínu, na stanovištích s těž-
šími půdami, zvláště ve středních a vyšších polohách 
u ozimých pšenic, ozimých ječmenů, triticale a žita. 
 

Při rozhodování o zaměření ochrany proti choro-
bám pat stébel, jejichž přítomnost v porostu v období 
vhodném k ošetření lze vizuální kontrolou těžko určit, 
je třeba vycházet ze zkušeností z předchozích let. Je 
důležité se zaměřit zejména na pozemky s těžší pů-
dou, lokality s malým objemem vzduchu v půdě a lo-
kality, kde následuje obilnina po obilnině. To se týká v 
první řadě chorob přenášených půdou, kam patří pra-
vý stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), 
černání kořenů (Gaeumannomyces graminis), ale také 
fuzária (Fusarium spp.), rizoktonie (Rhizoctonia cere-
alis) a paluška travní (Typhula incarnata). K nim lze 
zařadit částečně také plíseň sněžnou (Monographella 
nivalis) v místech a oblastech s déle trvající sněhovou 
pokrývkou v jarních měsících. 

Fungicidy používané proti této skupině chorob 
účinkují zpravidla proti pravému stéblolamu a na 
ostatní zmíněné druhy je jejich účinnost nedostateč-
ná. Proto má v těchto případech nezastupitelné místo 
volba odrůd s vysokou odolností proti chorobám pat 

stébel a s nimi spojené běloklasosti, udržování dosta-
tečné provzdušněnosti půdy správnou agrotechni-
kou a vyvážené hnojení. 

Po zákazu použití carbendazimu zůstal na trhu 
ze skupiny benzimidazolových fungicidů pouze 
thiophanate-methyl s podstatně slabším efektem, 
a proto se v současné době hojně používá cenově 
dostupný prochloraz. Podle nejnovějších informací 
pracovníků VÚRV z Prahy-Ruzyně se již začíná vůči 
této látce objevovat rezistence, známá v západní  
Evropě, také v našich podmínkách. 

Kromě uvedených účinných látek účinkují na pra-
vý stéblolam ze skupiny triazolů metrafenon (Ca-
palo), prothioconazol (Proline, Delaro), cyprodinyl 
(Akord), fluxapyroxad (Adexar Plus), boscalid (Bell 
Pro). V zahraničí se používají ještě přípravky na bázi 
účinné látky isopyrazam (Bontima, Seguris). V naší 
zemědělské praxi je zatím jejich cílené použití proti 
stéblolamu omezeno vyšší cenou. Pro zajištění spo-
lehlivé účinnosti proti chorobám pat stébel je nutné 
ošetřit porosty v raných vývojových fázích obilnin, 
nejpozději do začátku sloupkování BBCH 30. Při poz-
dějších termínech jejich účinnost výrazně klesá.

Přezimující choroby listů 

K napadení ozimých obilnin některou z listových cho-

rob dochází již na podzim a na přezimujících listech 
vydrží v aktivním stádiu až do jara. To se týká zejména 
padlí travního (Erysiphe graminis), braničnatky pše-
ničné (Septoria tritici), a u ječmenů hnědé skvrnitosti 
(Pyrenophora teres), které se zejména v důsledku le-
tošní mírné zimy objevují na obilninách ve zvýšené 
míře již od února. Jejich přímá škodlivost je ve stádiu 
odnožování relativně nízká, ale mohou být zdrojem 
intenzivních nákaz v pozdějším období. V případě 
potřeby lze spojit ošetření proti chorobám pat stébel 
s likvidací časných výskytů chorob na listech kombi-
nacemi účinných látek prochloraz a propiconazol 
v přípravcích Bumper Super, Apel anebo tank mixů 
prochloraz se specialisty proti padlí – quinoxyfen 
(Atlas, Rondo), prochinazid (Talius) případně fenpro-
pidin (Leander).

Při inventarizaci fyziologického stavu porostů ozi-
mých pšenic a přítomnosti chorob v průběhu února 
a první poloviny března letošního roku 2015 jsme zjis-
tili na více lokalitách, vedle obvyklého výskytu padlí 
a braničnatky pšeničné, také kupky s urediospórami 
rzi plevové (Puccinia striiformis) jako důsledek vyšších 
výskytů v minulém roce. Mírný průběh zimy s vyššími 
teplotami je udržel v dobré kondici, což by mohlo, za 
předpokladu vhodných povětrnostních podmínek, 
znamenat opět vyšší riziko rzí v letošním roce.

Rescator získává  
mocné spojence 

Nabídku řepek firmy VP AGRO pro novou sezó-
nu 2015 doplňují nově dvě velmi zajímavé a nadějné  
odrůdy. První je hybridní polotrpasličí odrůda RGT 
BONZZAI a druhou je nejvýkonnější liniová řepka letoš-
ních registrací DIEGO.

Jak efektivně využít 
chlormequat  
v předjaří 2015
Jeden z nejdéle používaných inhibitorů růstu je jed-
ním z mála produktů, pro které platí heslo „za málo 
peněz hodně muziky”. Nezmeškejte vhodnou dobu 
pro první regulaci obilnin!

Přísevy travních  
porostů se určitě  
vyplatí. 

Jaké jsou jejich přínosy, jak postupovat a některé 
druhy jetele a trav vhodné pro přísevy v našich pod-
mínkách.
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V tomto čísle:

Terasy a stromořadí jsou součástí greeningu.
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Fungicidní ochrana obilnin v roce 2015
Další teplá zima podpořila výskyt houbových chorob ozimých obilnin.

Ochrana proti chorobám listů
Většina houbových chorob přežívá na rostlinných 

zbytcích z předchozích sezón ve formě perithécií, ure-
dospor nebo mycelia, a při vhodných povětrnostních 
podmínkách se šíří vzduchem na velké vzdálenosti  
a infikuje porosty.

Stádium od konce odnožování do metání je hlav-
ním obdobím pro fungicidní ochranu obilnin. Sorti-
ment registrovaných a používaných fungicidů je pro 
tento účel velmi široký a různorodý. Velkou skupinu 
účinných látek tvoří azoly. Ty jsou v posledních letech 
pod drobnohledem Evropské unie a mnohým z nich 
hrozí v nejbližších letech zákaz používání. V posled-
ních letech byl již vyřazen jeden z nich – flusilazol - a 
tím i oblíbený fungicid Alert S. Zákazem jsou ohro-
ženy takzvané endokrinní disruptory, ke kterým patří 
nejrozšířenější fungicidně účinné triazoly - epoxico-
nazol, tebuconazol a metconazol, ale mohl by se 
týkat také některých novějších sloučenin tohoto typu, 
jakým je například prothioconazol. Oblíbenost azolů 
u zemědělců v současnosti již nespočívá pouze v je-
jich nížších cenách, ale jsou jednou ze složek většiny 
strobilurinových fungicidů a také nejnovějších látek 
ze skupiny karboxamidů. Hrají zde významnou úlohu 
prevence vzniku rezistence.

Odolnost patogenů vůči fungicidům používaným 
v obilninách je velkým problémem posledních de-
setiletí a přes veškerá preventivní opatření neustále 
stoupá. Dnes již téměř nenajdeme porost pšenice, ječ-
mene, ale pomalu ani žita nebo triticale, který by nebyl 
alespoň jedenkrát za vegetaci fungicidně ošetřen. Při 
intenzivním pěstování nejsou výjimkou tři, a v západní 
Evropě někdy také čtyři, fungicidní ošetření za sezónu. 
Jednou z mála účinných látek, u kterých ani používání 
v průběhu několika destiletí rezistence nevznikla, je 
chlorotalonil. Na rozdíl od triazolů, strobilurinů a kar-
boxamidů způsobuje změny několika metabolických, 
na sobě nezávislých procesů (multi-site inhibitor), a 
tím znemožňuje patogenům vytvářet odolné rasy. Při 
současné aplikaci se strobiluriny přispívá ke zpomalení 
jejich vzniku a současně rozšiřuje spektrum působnos-
ti na choroby.

Tato vlastnost je využita ve fungicidu CREDO, v 
jednom z nosných přípravků naši strategie v ochraně 
ozimých a jarních obilnin včetně sladovnického ječ-
mene. Vedle chlorotalonilu obsahuje picoxystrobin 
ze skupiny strobilurinů. Působí jako silný inhibitor klí-
čení spor při preventivní aplikaci, případně při zjištění 
prvních příznaků napadení. Credo umožňuje postřik v 
širokém aplikačním okně od konce odnožování BBCH 
29 až do počátku kvetení BBCH 61. Na základě několi-
kaletých zkušeností s tímto fungicidem se optimální 
dávkování pohybuje v rozmezí 1,4 až 1,6 litrů na hektar. 
V tank-mixech s jinými fungicidy lze spodní hranici ješ-
tě snížit při zachování dostatečné účinnosti na většinu 
houbových chorob obilnin.

Význam prognózy výskytu  
a signalizace ošetření houbových 
chorob
Vegetativní fáze vývoje všech obilnin je rozhodující 
pro tvorbu výnosu. Probíhá poměrně dlouhou dobu 
v období od března až do kvetení koncem jara. Vari-
abilní povětrnostní podmínky, teploty, srážky a vítr 
způsobují velké rozdíly v intenzitě napadení choroba-
mi listů a významnou měrou ovlivňují termín výskytu. 
Bez ohledu na vlastnosti účinných látek fungicidů pro 
všechny platí zásada použití v optimálním termínu 
podle rozvoje chorob. Například u padlí je rozhodnu-
tí o nutnosti ošetření jednodušší, protože napadení a 
jeho intenzitu lze snadno v porostech objevit. O něco 
horší situace je v případě napadení pšenic, triticale a 
žita braničnatkami (Septoria tritici a S. nodorum), a 
ječmenů hnědou (Pyrenophora teres) a rynchosporio-
vou skvrnitostí (Rynchosporium secalis), jejichž latent-
ní fáze je krátká. Pohybuje se od 7 do 21 dnů podle 
aktuálních povětrnostních podmínek. Při využití me-
teorologických dat a moderních metod prognózy lze 
riziko jejich výskytu předvídat. Pro předpověď slouží 
matematické modely, například u nás firmou DuPont 
využívaný ProPlant.

Kromě padlí a braničnatek ohrožují porosty obilnin 
některé další choroby jako jsou helmintosporiózy a rzi, 
jejichž rozvoj je také do jisté míry závislý na podmín-
kách prostředí, ale kromě nich jsou ovlivněny dalšími 
těžko měřitelnými vlivy.  

V minulém roce překvapil, po několikaleté absenci, na 
mnoha místech republiky silný až kalamitní výskyt rzi 
plevové (Puccinia striiformis). První výskyty byly signa-
lizovány již v polovině května a v průběhu dvou týdnů 
se choroba rozšířila na mnoha porostech. Protože se 
tato choroba u nás nevyskytuje pravidelně, účinnost 
většiny fungicidních zásahů, pokud byly vykonány 
včas, byla uspokojivá. 

Jedním z přípravků, který se vyznačuje spolehlivou 
účinností na rzi, je MENARA. Jedná se o kombinaci 
dvou azolů, cyproconazolu a propiconazolu. Cypro-
conazol působí preventivně proti padlí již od dávky 
40 g/ha po dobu 3 - 4 týdnů, a proti rzím od dávky 80 
g/ha po dobu 4 - 6 týdnů. Na braničnatku pšeničnou 
má kurativní účinek v dávkách 125 g/ha 5 až 7 dní po 
vzniku infekce. Druhá složka propiconazol působí 
preventivně proti padlí od dávky 40 g/ha, proti branič-
natkám od dávky 62 g/ha a 125 g/ha působí kurativně 
na padlí travní.

Přípravek v doporučené dávce 0,5 l/ha lze použít 
ve všech druzích obilnin - pšenici, ječmeni, triticale a 
žitě. I když jej nelze označit za specialistu proti klaso-
vým chorobám, při správném načasování ošetření je 
jeho účinek vůči fuzariózám klasů také velmi dobrý.

A) Časný výskyt chorob ozimých 
pšenic 

Použití fungicidů ve stádiu odnožování ozimých 
obilnin (T0) má klíčový význam v ochraně proti cho-
robám pat stébel. Cenově nejpříznivější je použití kla-
sických účinných látek a jejich kombinací. Přípravky 
zvolíme podle toho, jestli zasahujeme cíleně jenom 
proti stéblolamu, anebo také proti časnému výskytu 
ostatních listových chorob.

A) Přípravky vhodné k ošetření proti stéblolamu do 
konce odnožování na bázi účinné látky prochloraz 
(450 g ú.l/ha) – Mirage 48 ECNA, Adept

B) Volba fungicidů na ochranu proti stéblolamu, 
padlí a časnému výskytu braničnatek prochloraz + 
propiconazol – Bumper Super, Apel

Poznámka: 
Pokud pro ošetření T(0) použijeme fungicid s účin-

nou látkou prochloraz, nedoporučujeme jej znovu 
použít na ochranu klasů, a to ani v kombinovaných 
fungicidech (např. Zamir), zde je pak nutno použít 
přípravky na bázi jiných účinných látek například pro-
thioconazol.

B) Ošetření ozimých obilnin v období 
vegetativního růstu 

Při rozhodování o tom, kdy budeme ošetřovat 
porosty proti listovým chorobám, je nutno předem 
rozhodnout jestli se porost bude, anebo nebude oše-
třovat proti chorobám klasů. Zohledníme náchylnost 
odrůd vůči fuzáriím a akumulaci mykotoxinů (DON) 
v zrně v klasech, které publikuje pravidelně ÚKZÚZ a 
jsou hodnoceny v rámci zkoušení doporučených od-
růd (SDO) a na pozemcích, kdy obilovina následuje po 
kukuřici, především zrnové. Pokud s tímto termínem 
počítáme, orientujeme ochranu proti listovým cho-
robám do konce sloupkování T(2). Pro tento termín 
jsou vhodné strobiluriny (Credo) případně moderní 
karboxamidy – SDHI fungicidy (Treoris, Bell Pro, Bon-
tima, Seguris). Credo v dávce od 1,6 do 2,0 l/ha vyu-
žijeme zvláště pokud hrozí riziko zvýšeného výskytu 
helmintosporiové skvrnitosti - DTR. Pokud jsme použili 
některý z kombinovaných fungicidů časně zjara a ne-
počítáme s ochranou klasů, je vhodné termín ošetření 
posunout podle potřeby až do stádia metání. Pro ten-
to účel jsou vhodné například Zamir 40 EW, Osiris a 
podobné přípravky.

C) Ochrana klasů 

Pokud nebylo nutné v začátku jarní sezóny ošetře-
ní účinnou látku prochloraz k ochraně proti chorobám 
pat stébel, lze za relativně nízkých nákladů efektivně 
zařadit prochloraz na ochranu proti fuzáriím v klasu. 
Vhodným fungicidem na této bázi je přípravek Zamir 
40 EW. Velmi účinným řešením je prothioconazol v 
přípravku Prosaro případně v dalších směsných fun-
gicidech s touto účinnou látkou.

D) Strategie jednoho ošetření  
T(2) - T(3) 

Pro extenzivnější pěstování pšenice a v podmín-
kách nízkého infekčního tlaku, kdy stačí pouze jedno 
ošetření, se hodí kombinovaný fungicid Menara v 
dávce 0,5 l/ha, ale daleko jistější a déletrvající efekt se 
dosáhne v tank mixu v kombinaci se strobilurinem - 
Menara 0,4 l/ha + Credo 1,2 l/ha případně někte-
ré jiné vícesložkové fungicidy (Hutton, Capalo, Osiris, 
apod.).
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E) Ochrana proti chorobám jarních 
ječmenů 
U jarních obilnin, zejména sladovnického ječmene, 
výběr přípravků pro první postřik určuje stupeň odol-
nosti odrůd vůči padlí travnímu. Podle toho zvolíme 
jednu z variant:

A) Odrůdy s genem odolnosti vůči padlí travnímu 
(gen MLO)
U většiny těchto odrůd bývá větší náchylnost k hnědé 
skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres). Velmi vhod-
né je první ošetření přípravkem obsahujícím strobilu-
rin - Credo a následně aplikovat fungicid Menara. 

B) Odrůdy bez odolnosti vůči padlí travnímu 
Pro první ošetření těchto odrůd je vhodné použít 
směsi fungicidů se specialisty proti padlí (Erysiphe  
graminis) qinoxyfen (Atlas, Rondo), proqinazid (Tali-
us), případně fenpropidin (Leander). Pro další termíny 
ochrany proti chorobám listů následně strobiluriny 
anebo SDHI fungicidy.

Závěr 

Obchodní zástupci firmy VP AGRO mají také v 
letošním roce  k dispozici pravidelně aktualizované 
prognózy výskytu chorob a škůdců a aktualizovaná 
doporučení ochrany proti chorobám a škůdcům for-
mou situačních zpráv a v případě vašeho zájmu vám 
ochotně poradí. 

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r. o. 

Rescator získává mocné spojence
Nabídka řepek pro rok 2015 je nabitá novinkami!

Nabídku řepek firmy VP AGRO pro novou se-
zónu 2015, které uspěly v českém registračním 
řízení, doplňují nově dvě velmi zajímavé a naděj-
né odrůdy. První je hybridní polotrpasličí odrůda 
RGT BONZZAI a druhou je nejvýkonnější liniová 
řepka letošních registrací DIEGO.

RGT BONZZAI – polotrpasličí hybrid

RGT BONZZAI je polopozdní pylově fertilní hybrid 
polotrpasličího typu. Rostliny jsou nízké, s výbornou 
odolností poléhání před sklizní (ÚKZÚZ 8,3 b.). Má 
velmi dobrý zdravotní stav s výbornou odolností vůči 
černím a hlízence a střední odolností fómě. Velmi dob-
ře snáší včasné výsevy, kdy nemá sklon k přerůstání. 
Mrazuvzdornost odrůdy je výborná. HTS je velmi vy-
soká. Během tříletého zkušebního období RGT BONZ-
ZAI dosáhla vysokého výnosu, na jehož základě byla 
navržena k registraci (graf 1).

DIEGO – nejvýnosnější liniová řepka

Druhou novinkou je odrůda DIEGO, která také 
úspěšně dokončila tříleté zkušební období v ÚKZÚZ. 
Jedná se o mimořádně výkonnou německou liniovou 
odrůdu, která v tříletém průměru výrazně překonala 
srovnávací odrůdy NK Morse a Sherlock, stejně tak 
všechny ostatní odrůdy z nově registrovaných (graf 2). 
DIEGO je polopozdní odrůda ze šlechtitelské stanice 
firmy Dieckmann seeds. Rostliny jsou nízké až středně 
vysoké, s velmi vysokou odolností poléhání (DIEGO 8,4 
b., NK Morse 7,6 b., Sherlock 5,7 b. z 9ti bodové stup-
nice, ÚKZÚZ). Zdravotní stav je velmi dobrý, odolnost 
proti hlízence vysoká, proti černím střední a fómové 
hnilobě vysoká. Obsah oleje je velmi vysoký a dosahu-
je 48,13 % (NK Morse 46,73 %, Sherlock 46,57 %). Výnos 
oleje z hektaru je velmi vysoký (graf 3). Mrazuvzdor-
nost odrůdy je vysoká.

RESCATOR

Jasnou jedničkou v naší nabídce byla v roce 2014 
liniová odrůda RESCATOR, která patří mezi nejpro-
dávanější odrůdy v ČR. S více jak 10 tisíci hektary se 
řadí mezi „velké odrůdy“ a vzhledem k výsledkům na 
provozních plochách není důvod, proč by tomu tak 
nemělo být i v letech následujících. RESCATOR do-
káže konkurovat i nejlepším hybridním odrůdám a 
co je podstatné, není to pouze ročníková záležitost, 
ale dlouhodobý stav, který potvrzuje jak v pokusech 
ÚKZÚZ, tak hlavně na provozních plochách (viz mapa). 
K velmi vysokému výkonu přidává RESCATOR celou 
řadu pozitivních agronomických vlastností a ve srov-
nání s hybridy poloviční náklad na osivo.

Pozitiva odrůdy RESCATOR:
•	 velmi nízký kompaktní vzrůst (na úrovni polotrpas-

ličích odrůd) je příčinou nižších nákladů na výživu 
a na sklizeň

•	 nadprůměrná odolnost poléhání (ÚKZÚZ)
•	 velmi bohaté větvení na úrovni hybridních odrůd
•	 výtečný zdravotní stav (výborné hodnocení odol-

nosti hlízence, fomové suché hnilobě, plísni šedé  
a černím)

•	 vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012)
•	 vysoký obsah oleje (patří k nejvýkonnějším odrů-

dám na trhu, 48 %)
•	 ranost odrůdy (jedna z nejranějších v sortimentu)

Bonanza

Druhou nejprodávanější odrůdou firmy VP AGRO 
je hybridní odrůda BONANZA. Byla zaregistrována 
v ČR v roce 2014 a pochází ze šlechtění společnosti 
RAGT. BONANZA je polopozdní hybrid s velmi rychlým 
počátečním růstem a středně rychlou jarní regenerací. 

Rostliny jsou vysoké, velmi dobře větvící, ale zároveň 
odolné poléhání (ÚKZÚZ 7,8 b.). Mrazuvzdornost je 
vysoká a zdravotní stav je velmi dobrý. Odrůda vyka-
zuje velmi nízkou citlivost k použití clomazone. Obsah 
oleje i výnos oleje z hektaru je vysoký. Mimořádným 
pozitivem odrůdy je tvorba nadprůměrně velkého a 
silného kůlového kořenu, který je základem vysokých 
výnosů a vysoké tolerance stresovým podmínkám. 
BONANZA je intenzivní typ hybridní řepky, která vý-
borně ocení zvýšené vstupy. Velmi dobrých výsledků 
dosáhla v letošním roce v pokusech SPZO (graf 4).

Poslední novinka - hybrid RGT DOZZEN

Jedná se o MSL hybrid ze společného šlechtění 
firem RAGT a NPZ (šlechtitelé úspěšných odrůd Sher-
pa, Marathon, Avatar atd.). Stejně jako Sherpa patří  
RGT DOZZEN k nízkým kompaktním hybridům. Při 
správné agrotechnice nasazuje větve již od země. Mi-
mořádnou vlastností je jeho odolnost poléhání, v in-
terních firemních pokusech společnosti RAGT je hod-
nocen nejlépe ze všech zkoušených odrůd. Během 
registračního řízení v Německu (2012–2014) překonal 
kontrolní odrůdy Visby, Genie, Avatar a PR46W20. Mra-
zuvzdornost je vysoká, stejně tak odolnost chorobám, 
obzvlášť hlízence a fómové hnilobě.

Ing. Petr Shejbal
VP AGRO, spol. s r. o. 

ZOD Haná Švábenice 
4,62 t/ha

VOS zemědělců Velké  
Opatovice 5,4 t/ha

ZD Veselan, Veselí nad 
Moravou 
4,6 t/ha

ZD Nová ves - Víska 5,2 
t/ha

ÚKZÚZ 
Chrastava 
2,71 t/ha

Agrimex 
Boumovice  
4,95 t/ha

ZOD Litultovice 
4,91 t/ha Polnost 

Kravaře 
5,1 t/ha

Agro Stošíkovice 
3,8 t/ha

Proklas Přeštice 
5,09 t/ha

Václav Nedvěd 
Kladruby 
4,0 t/ha

Agricos Stod 
4,58 t/h

Milan Pěnička 
Stebno 
4,3 t/ha

Lobkowicz Křimice s r.o. 4,2 
t/ha

ZS Komorno 
5,2 t/ha

Smilkov a.s. 
4,05 t/ha

Panství Jemniště
4,28 t/ha

Miroslav Nový
Dolní Slivno

4,4 t/ha
ZOD Rasošky 

4,4 t/ha

Agro Kiwi s.r.o. 4,0 
t/ha

Česká osiva 
5,04 t/ha

Zemědělská společnost Komorno, a. s.
Ing. Ladislav Zelenka – agronom

„Celkem jsme v loňském roce pěstovali 11 
odrůd řepky ozimé na ploše 617 ha s průměr-
ným výnosem 4,22 t/ha. Jsme v nadmořské 
výšce 496 m. Předplodinou Rescatora byl ozi-
mý ječmen, po sklizení slámy byl na pozemek 
aplikován digestát z vlastní bioplynové stani-
ce (25 t/ha) a zaorán. Setí proběhlo včas, a to  
8. 8. 2013. Celková dávka dusíku činila 230 kg/ha. 
Odrůda Rescator byla vyseta na ploše  
16,28 ha s čistým hektarovým výnosem 5,2 t/ha, 
což bylo velmi příjemné překvapení. Tímto vý-
nosem se Rescator stal jednoznačně nejlepší 
odrůdou na podniku. Odrůda Rescator se mi 
celkově velmi líbila, na podzim měla rychlý 
start a kompaktní rostliny. Proto jsme v letoš-
ním sklizňovém roce navýšili pěstební plochy 
na více než 10 % z celkové pěstební plochy 
řepky.”

Phillipe Charron
RAGT Semences

„Silnou stránkou odrůdy RGT DOZZEN je konzis-
tentně vysoký výnos spojený se schopností porostu 
ustát před sklizní nepřízeň počasí. RGT DOZZEN byl 
testován v různorodých podmínkách po celé Evro-
pě, kdy se vyznamenal zejména stabilním výnosem  
a výbornými agronomickými vlastnostmi, jako jsou 
nepoléhavost a odolnost fómové hnilobě. Jedná 
se o středně ranou odrůdu s delší dobou kvetení. 

Jako první získal registraci v Anglii, kde je ob-
vyklý vyšší výsevek. V době setí bývají dobré 
klimatické podmínky a dostatek srážek, proto je 

v Anglii kladen velký důraz na odolnost vůči po-
léhání a RGT DOZZEN získal označení mimořádně 
nepoléhavé odrůdy. Navíc byl hodnocen jako vy-
soce výnosná odrůda s vysokým obsahem oleje 
a s dobrou odolností vůči fómě. V Německu byl 3 
roky testován v oficiálních pokusech a stejně jako v 
Anglii vykazoval ustálený a vysoký výnos, kdy pře-
konal kontrolní odrůdy Genie, Visby a Avatar o více 
než 3 %. Exceloval navíc i v odolnosti vůči napa-
dení hlízenkou. Ve Francii, která je dalším místem 
zaregistrování této odrůdy, je RGT DOZZEN pěsto-
ván od roku 2014 a byl pěstiteli velmi dobře přijat 
díky svojí vitalitě a vynikajícímu vývoji na podzim. 
Jednou z klíčových vlastností, která je ve Francii 
vysoce hodnocena, je odolnost fómové hnilobě. 
Ta spolu s nepoléhavostí zaručuje snadnou sklizeň. 

V České republice jsme RGT DOZZEN testo-
vali dva roky. Kontrolními odrůdami byla Artoga  
a Sherpa. Výnosy potvrdily celoevropské výsledky, 
zejména vysoký výnos semen a oleje a excelentní 
odolnost vůči poléhání. Z pohledu šlechtitele bylo 
u RGT DOZZENu docíleno vysokého heterózního 
efektu, který znásobil dobré vlastnosti rodičů. RGT 
DOZZEN je odrůdou, na kterou jsme jako šlechti-
telé pyšní.”

Graf 3. Výnos oleje z hektaru (2011 a 2013, %, ÚKZÚZ)
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Graf 4. POP SPZO 2013/14, výnos semen (t/ha), sortiment B
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Graf 1. Výnos semen (2012−14, %, ÚKZÚZ)
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Doporučené sledy ošetření pro rok 2015

Termíny pro použití fungicidů jsou obvykle 
označovány podle vývojových fází obilnin:
T(0) - od začátku vegetace do konce odnožování 
– BBCH 29
T(2) - období vegetativního růstu do vytvoření 
praporcového listu – BBCH 37-39
T(3) - období metání – BBCH 51 – 55
T(4) - období kvetení – BBCH 61 - 65

Obr. 1: Posklizňové zbytky kukuřice jsou zdrojem 
infekce fuzárii

Obr. 2: Přezimující kupky rzi na listech pšenice  
– únor 2015
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Graf 2: Nově registrované a kontrolní liniové odrůdy (ÚKZÚZ 2011–14, t/ha)

Mapa: Výnosy Rescator 2014
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Chlormequat, známý pod zkratkou CCC, patří 
v rostlinné výrobě k nejdéle používaným inhibi-
torům růstu. Používá se v několika formulova-
ných přípravcích známých jako Retacel Extra R 
68, Stabilan 750 SL, Cycocel 750 SL, Celstar 750 SL  
a v celé řadě paralelně dovážených formulací. Je 
jedním z mála produktů, pro které platí heslo “za 
málo peněz hodně muziky”.

Široké rozpětí dávkování ho umožňuje efektivně 
využít u ozimých obilnin za účelem zlepšení stavu po-
rostů, zvýšení počtu odnoží, ale také na zvýšení odol-
nosti proti poléhání. Aby se docílilo žádaného efektu, 
je potřebná dokonalá znalost podmínek, termínu a 
dávek na hektar. 

Letošní stav porostů ozimých obilnin po vlhkém 
závěru podzimu, mírné a srážkově podprůměrné 
zimě, je velmi různorodý. Velmi časně seté ozimy mají 
dostatek vyvinutých odnoží a v nemálo případech 
jejich nadbytek. Naproti tomu pozdě seté porosty 
koncem března začínají teprve odnožovat. Tuto sku-
tečnost je třeba, vedle vlastností jednotlivých odrůd a 
úrovně intenzity pěstování, zohlednit pro každé pole 
samostatně, a podle ní přizpůsobit dávkování a termín 
použití. Tento článek poskytuje stručný návod dávko-
vání CCC v různých situacích.

Cílem aplikace chlormequatu u časné jarní ap-
likace v regeneraci je oslabení apikální dominance 
budoucího hlavního stébla a produktivní zahuštění 
porostu. Vedle stimulace odnožování má pozitivní vliv 
i na vyrovnání odnoží, a tím i přechod většího počtu 
stébel do generativní fáze. Doporučujeme aplikovat 
chlormequat u  porostů  pozdě setých na podporu 
odnožování a zahuštění, dále u kategorie porostů od-
nožených, ale nevyrovnaných. Důležitá je však včas-
nost aplikace. Když se ošetření chlormequatem pro-
vede pozdě, pak hlavní stéblo odroste rychle na úkor 
odnoží a porost zůstane produkčně řídký.

1. Podpora odnožování 
v jarním období u pozdě setých porostů s cílem za-
huštění porostu. 
Vývojová fáze:  BBCH 14-15. Rostliny ale musí mít ale-
spoň 2 cm dlouhé nové kořeny. V opačném případě 
je vhodné použít 10–14% roztok močoviny s humáty.
Retacel Extra R 68 1,0 – 1,5 l/ha
Stabilan 750 SL, Cycocel 750 SL, Celstar 750 SL  
0,9 – 1,3 l/ha
Lze aplikovat spolu s DAM 390 v dávce 100 kg/ha.

2. Vyrovnání odnoží
s cílem oslabení apikální dominance hlavního stébla. 
Vývojová fáze:  BBCH 23-25
Retacel Extra R 68  0,5 – 1,0 l/ha
Stabilan 750 SL, Cycocel 750 SL, Celstar 750 SL  
0,4 – 0,9 l/ha
Lze aplikovat spolu s DAM 390 v dávce 100 kg/ha.

3. Zvýšení odolnosti poléhání
Aplikace je možná ve stadiu konce odnožování až 
prvního kolénka na hlavním stéble (růstová fáze BBCH 
27-31). Pozdější aplikace již může nepříznivě ovlivnit 
produktivitu klasu zkrácením posledního internodia. 
Časně seté porosty mají delší stéblo, a proto je vhod-
né při aplikaci volit vyšší hranici doporučované dávky. 
Stejně tak vyšší dávku volíme u ploch s vyšší úrovní  
dusíkatého hnojení a vyšším plánovaným výnosem. V 
případě časně setých porostů, již předtím ošetřených 
na vyrovnání odnoží, je nutno odečíst od uvedené 
dávky již použitou dávku. Nutností je rovněž zohlednit 

odolnost jednotlivých odrůd vůči poléhání. 

3.1. Intenzivní podmínky, odrůdy náchylné k  po-
léhání
Odrůdy: Alana, Bardotka, Barryton, Bakfis, Bodyček, 
Cimrmanova raná, Elly, Floret,  Forhand, Merrito, RW 
Nadal, Seladon, Sultan 

3.2.Vlhčí podmínky, středně náchylné k poléhání
Cimrmanova raná, Elly Evina, Federer, Floret, Forhand, 
Genius, Grizzly, Hyland, Chevalier, Inspiration,  JB Asa-
no, Jindra, Julie, Kerubino, Mulan, Hedvika, Levendis, 
Merito, Pannonia, Papageno, Patras, Premio, Privileg, 
Rheia, Sakura, Sulamit,  Šárka,  Samanta, Semper, Simi-
la, Tiguan, Tobak, Tosca, Turandot, Yetti, Viginta,  Vlasta

3.3. Odrůdy středně náchylné k  poléhání za nor-
málních podmínek

3.4.Odrůdy odolné  k  poléhání ve vlhčích pod-
mínkách
Hybery, Elan, Fermi, Golem, Herman, Hewitt, Hymack, 
Magister, Matchball, Meister, Nelson, Nordika, Panno-
nia, Premio,Sakura, Secese, SW Topper, Tacitus, Turan-
dot, Vanessa

Zásadou pro všechny zde uvedené způsoby po-
užití je teplota před a po aplikaci minimálně 8 ºC. V 
opačném případě nelze očekávat správný účinek. 
Druhou podmínkou použití je nejvyšší vývojová fáze 
BBCH 30 resp. maximální délka základu klásku 7 mm 
hlavního stébla. Tu určíme na podélném řezu bazální 
částí stébla (Obrázek 1). Pozdější termín již může zkrátit 
klas a způsobit snížení výnosu. Pokud tyto podmínky 
nelze dodržet, je možné ve vyšších stádiích využít jiné 
regulátory zejména trinexapac-ethyl, mepiqat anebo 
později  ethephon.

Pro případné kombinace se stimulátory je tře-
ba zdůraznit, že ani v jedné z uvedených situací ne-
lze použít současně žádný stimulátor s auxinovým  
účinkem!

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r. o. 

» pokračování ze str. 1

Nařízení vlády ale vyšlo až v posledním týdnu břez-
na 2015 a tento pozdní termín vydání přidal  mnoha 
pěstitelům nejednu vrásku na čele.

Společnost VP AGRO již tradičně poskytuje svým 
zákazníkům nejen obchodní služby (prodej osiv, hnojiv, 
pesticidů, nákup zemědělských komodit), ale součas-
ně vysoce kvalitní poradenství vycházející z výsledků 
aplikovaného a často také základního výzkumu. Naší 
snahou je vás tímto příspěvkem nejen informovat o po-
vinnostech vyplývajících z legislativy, ale poukázat také 
na jejich pozitivní vliv pro zemědělce a jejich postave-
ní ve společnosti. Podle přijatých zásad by měl každý 
zemědělec na minimálně 5 % výměry uplatnit zásady 
greeningu. Ze všech podmínek pro naplnění greeningu 
má z praktického hlediska největší význam pěstování 
meziplodin, plodin vážících dusík, dále uvedení části 
plochy do klidu a souvratě. Každému z těchto způsobů 
se přikládá různá důležitost, což zohledňují koeficienty 
přepočtu uvedené v tabulce 1 (str. 4).

Zařazení dusík vážících plodin  
v osevním postupu 

V podnicích s živočišnou výrobou, které zajišťují 
zdroje bílkovin pěstováním vojtěšky, jetelů a jejich 
směsí, bude naplnění podmínek greeningu snad-
nější. Pro podniky, které se v důsledku politických a 
ekonomických tlaků posledních desetiletí zaměřily 
pouze na pěstování úzkého sortimentu tržních plo-
din, bude naplnění podmínek greeningu obtížnější. 
Avšak ani pro ně nemusí opatření greeningu zname-
nat omezení výroby, ale při při rozumném uvažování 
mají ekonomicky pozitivní význam, který nespočívá 
pouze v dotacích, ale týká se přímo zlepšení půdních 
podmínek. Vojtěška, hrách, peluška, různé druhy 
jetelů, soja, vikev, bob, vičenec, cizrna, čočka, 
fazol, komonice, lupina, štírovník, úročník, bob 
symbiózou s půdními bakteriemi obohacují půdu o 
značné množství dusíku. Kromě toho některé z nich 
dobře prokořeňují půdu, čímž snižují její utužení, které 
čím dál tím více limituje úrodnost našich půd. Jejich 
zařazením v osevním postupu lze ušetřit náklady na 

část dusíkatých minerálních hnojiv a přirozeným způ-
sobem zvýšit úrodnost půdy.

Pro splnění jedné z podmínek křížové podmíně-
nosti (cross compliance) - DZES 6 „zachování úrovně 
organických složek půdy“ je třeba každým rokem na 
pětině, t.j. na 20 % užívané plochy orné půdy, aplikovat 
statková nebo organická hnojiva anebo pěstovat plo-
diny fixující dusík, které by měly zůstat na pozemku v 
období od 1. června do 31. července. Tyto plochy sou-
časně naplňují podmínky greeningu a pro podniky, 
které mají alespoň 3 velké dobytčí jednotky na hektar, 
umožňují získat ještě dotaci na doplňkovou platbu  
v rámci podpory citlivých sektorů. 

Meziplodiny

Plodiny na orné půdě, které jsou v zeleném stavu 
v době po sklizni velkých ploch obilnin a řepky, mají 
několik funkcí. Kromě krajinářsky estetického významu 
poskytují úkryt ptactvu a drobné zvěři a významnou 
měrou snižují nebezpečí eroze půdy, a to jak větrné v 
nížinách, tak vodní na svažitých pozemcích. Zaprave-
ním do půdy ji obohacují o organické látky. 

Pro potřeby greeningu lze meziplodiny zakládat 
buď jako směsi dvou a více plodin anebo jako podsevy 
do hlavní plodiny. Převládající – hlavní plodina - musí 
reprezentovat maximálně 90 %. Druhy, které se pova-
žují za meziplodiny, uvádí přehled v tabulce 2.

Meziplodiny lze pěstovat ve dvou variantách - jarní 
i ozimé. Pro každou z nich platí odlišné podmínky.

Letní varianta se vysévá na jaře nejpozději 31. čer-
vence a musí zůstat na poli nejméně do 20. září. V tom-
to období nemůže být porost meziplodiny mechanic-
ky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu.

Ozimá varianta se vysévá buď samostatně nej-
později do 20. září nebo jako podsev do jarní plodiny. 
Pro splnění formální podmínky greeningu musí zůstat 
na pozemku do 31. října, ale z praktického hlediska kon-
čí zahájením přípravy půdy k následné ozimé plodině. 

Úhor 

Ponechání půdy v klidu, které hojně využívali naši 
předkové, se po mnoha desetiletích vrací direktivně. 
Podle nařízení vlády č 307/2014 Sb. je úhor evido-
ván v LPIS jako jeden ze tří druhů orné půdy. Pro rok 
2015 platí přechodná úprava, kdy se podmínky úhoru 
EFA musí dodržet od doby podání žádosti. V případě 
uvažovaného využití úhoru pro plnění greeningu je 
ale nutné co nejdříve požádat o změnu kultury LPIS 
z „R“ na „U“! Úhor lze buď zakládat jako porost kultur-
ní plodiny, anebo nechat bez porostu. Každá z těchto 
dvou variant má odlišné podmínky.

Porost kulturní plodiny na úhoru musí zůstat 
na pozemku od 1. června do 31. července. Může být 
použita jakákoli plodina s výjimkou plodin určených 
výhradně k tržní produkci jako jsou brambory anebo 
zelenina. Rostlinnou hmotu, která na této ploše vyros-
te, nelze žádným způsobem z pole odvážet ani jinak 
hospodářsky využít, a to včetně pasení dobytkem. Aby 
se úhor nestal semeništěm plevelů, je ho třeba mul-
čovat, a po skončení zapravit do půdy. Nelze na něm 
použít žádné pesticidy ani hnojiva.

Úhor bez porostu není možné zakládat na silně 
(SEO) ani na mírně (MEO) erozně ohrožených pozem-
cích. Také zde je povinnost udržovat plochu v bezple-
velném stavu, ale na rozdíl od předchozího je možno 
použít mělkou kultivaci (ne orbu) anebo totální her-
bicidy. 

Po ukončení úhoru je povinnost zasít do 31. října 
ozimou plodinu.

Souvratě 

Plochu souvratí lze v některých případech vhodně 
využít na doplnění požadované 5% výměry pro gree-
ning, ale také jako ochrannou vzdálenost od okrajů 
pozemků uváděnou na etiketách pesticidních příprav-
ků. V porovnání s předchozími má vyšší faktor přepoč-
tu – 1,5, ale praktickým smyslem může být skutečnost, 
že mnoho souvratí je značně degradovaných, půda 

Opatření Koeficient Skutečná plocha potřebná  
na 1 hektar pro potřeby greeningu

Úhor, travnatá údolnice, terasa, mez, 
zalesněná plocha

1 1 hektar

Souvrať, pásy kolem vodních toků,  
soliterní dřevina, a skupina dřevin

1,5 0,67 hektaru

Meziplodiny a rychle rostoucí dřeviny 0,3 3,33 hektaru

Dusík vážící plodiny 0,7 1,43 hektaru

Příkop a stromořadí 2 0,5 hektaru

Změny evidence půd v LPIS

Orná půda

Standardní orná půda            

Travní porost na orné půdě    

Úhor

Trvalé travní porosty 1,43 hektaru

Ekologicky významné 
prvky 0,5 hektaru

Standardy  zachování dobrého zemědělského a enviromentálního stavu půdy

DZES 1 Ochranné pásy kolem vodních toků

Nehnojené pásy kolem vodních toků, 
omezení použití hnojiv na svažitých 
pozemcích a dodržení ochranných 
vzdáleností pesticidů

DZES 2 Zavlažovací soustavy Povolení na odběr vody

DZES 3 Ochrana podzemních vod před  
znečištěním

Podmínky manipulace s nebezpečný-
mi látkami, havarijní plány

DZES 4 Minimální požadavky na pokryv půdy  
na svazích nad 5º

Omezení orby, ponechání strniště 
přes zimu, pěstování meziplodin 

DZES 5 Omezování eroze
Podmínky pěstování kukuřice, bram-
bor, řepy, bobu, sóji, slunečnice a čiro-
ku na erozně ohrožených plochách

DZES 6 Zachování úrovně organických složek  
půdy a zákaz vypalování strnišť

Nutnost použít organická hnojiva 
anebo pěstovat N-fixující plodiny na 
20 % výměry orné půdy

DZES 7 Zachování krajinných prvků a opatření  
proti invazním rostlinám

Nepoškození krajinných prvků a vy-
mezení období zákazu řezu dřevin

Základní podmínky greeningu

Diverzifikace plodin Pěstování minimálně 2 plodin podniky  
s výměrou od 10 do 30 ha

Pěstování minimálně 3 plodin podni-
ky s výměrou nad 30 ha

Zachování trvalých 
travních porostů 
na vyjmenovaných  
plochách 

Natura 2000
1. zóna CHKO
12 m od vodních toků
Erozně ohrožené pozemky
Rašelinové louky
Plocha ve 3. pásmu nitrátové směrnice

Vyčlenění 5 % orné 
půdy jako plochy v 
ekologickém zájmu

úhor, souvrať, meziplodina, N fixující plodina, rychle rostoucí dřeviny, zalesněné 
plochy, stromořadí, soliterní dřeviny, skupiny dřevin, terasy, meze, travnaté údolnice, 
příkopy

Skupina plodin Druhy

Obiloviny
Oves setý Avena sativa

Žito trsnaté (lesní) Secale cereale, var. Multicaule  
Synonyma: Křibice, Jánské žito

Trávy

Bér vlašský Setaria italica

Čirok zrnový  Sorghum bicolor L. Moench

Proso seté Panicum miliaceum L. 

Srha laločnatá Dactylis glomerata L.

Jílek mnohokvětý Lolium multiflorum Lamk.

Jílek vytrvalý Lolium perenne L.

Lesknice kanárská Phalaris canariensis L.

Kostřava červená Festuca rubra L.

Motýlokvěté rostliny

Lupina žlutá Lupinus luteus L.

Peluška Pisum sativum var. arvense 

Vikev ozimá panonská Vicia pannonica Granatz.

Olejniny

Slunečnice roční Helianthus annuus L.

Ředkev olejná Raphanus sativusw L. var. oleiformis Pers. 

Řepka jarní Brassica napus L. var. napus 

Hořčice bílá Sinapis (Leucosinapis) alba (L.)

Krambe habešské Crambe abyssinica (L.) Hochst. 

Mastňák habešský Guizotia abyssinica

Ostatní

Koriandr setý Coriandrum sativum

Lnička setá Camelina sativa

Pohanka obecná Fagopyrum esculentum

Sléz krmný malokvětý Malva verticillata

Svazenka vratičolistá  
Phacelia tanacetifolia  Benth.

utužena přejezdy zemědělské techniky, skládkováním 
cukrové řepy a jinými vlivy a výnosy pěstovaných plo-
din jsou zde výrazně nižší, než tomu je na ostatní části 
pozemku. Podmínkou greeningu je osetí souvratě od-
lišnou plodinou od té hlavní. Také zde platí zákaz hno-
jení a použití pesticidů, a podobně, jak je tomu u úho-
ru s porostem kulturní plodiny, nelze vyprodukovanou 
rostlinnou hmotu využít žádným způsobem, kromě 
zapravení do půdy. Žádný předpis zřejmě nebude 
zakazovat minimálně potřebný přejezd zemědělské 
techniky přes souvrať na využívanou plochu, ale tato 
se nesmí stát náhradou za špatně anebo vůbec neu-
držovanou, případně křovinami zarostlou, přiléhající 
polní komunikaci.

Ostatní plochy EFA 

Do podmínky naplnění 5 % plochy orné půdy pro 
greening lze využít také plochy s rychle rostoucími 
dřevinami, zalesněné plochy orné půdy, stromořadí, 
skupiny dřevin, terasy, meze, travnaté údolnice a nově 
také příkopy. Podmínkou u všech těchto ploch je, že 
musí být součástí evidovaných pozemků žadatele o 
dotace. Rozsah článku neumožňuje úplný výčet všech 
podmínek greeningu, proto je v následující tabulce 
uveden pouze jejich stručný přehled včetně návaz-
ných předpisů.

Závěr 

Jak jsem již uvedl v úvodu, nařízení greeningu lze 
chápat na jedné straně jako omezení zemědělského 
podnikání, ale rozumný hospodář v něm může vidět 
cestu k zlepšení podmínek produkce polních plodin. 
Správný zemědělec má zájem udržovat půdu v dob-
rém stavu jako zdroj pro své podnikání a zachování 
její hodnoty pro další generace. Velká část vlastníků a 
manažerů zemědělských podniků ještě stále trvale žije 
se svými rodinami v prostředí, ve kterém hospodaří, a 
proto jim ani estetický a ekologický význam opatření, 
která greening nařizuje, nemusí být cizí. 

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r. o. 

Počet rostlin / m2 víc jak 
400

250 až 
400

méně jak 
250

Retacel  
Extra R 68 2,0 – 2,5 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5

Cycocel 750 SL
Stabilan 750 SL 1,7 – 2,2 1,3 – 1,7 0,9 – 1,3

Počet rostlin / m2 víc jak 
400

250 až 
400

méně jak 
250

Retacel  
Extra R 68 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 1,0

Cycocel 750 SL
Stabilan 750 SL 1,3 – 1,7 0,9 – 1,3 0,9

Počet rostlin / m2 víc jak 
400

250 až 
400

méně jak 
250

Retacel  
Extra R 68 1,0 – 1,5 0,8 – 1,0 0,8

Cycocel 750 SL
Stabilan 750 SL 0,9 – 1,3 0,7 – 0,9 0,7

Počet rostlin / m2 víc jak 
400

250 až 
400

méně jak 
250

Retacel  
Extra R 68 1,0 0,9 0,8

Cycocel 750 SL
Stabilan 750 SL 0,9 0,8 0,7

Obr. 1: Dusík vážící plodina - vojtěška

Obr. 1:  Měření délky klásku na podélném řezu báze stébel.

Obr. 4: Dusík vážící plodina - sojaObr. 2: Dusík vážící plodina - peluška Obr. 3: Dusík vážící plodina - bob

Tabulka 1: Koeficienty přepočtu ekologicky významných ploch na skutečné hektary

Tabulka 2: Přehled meziplodin pro splnění podmínek greeningu

Tabulka 3: Přehled nejdůležitějších zásad 

Greening - omezení anebo prospěch?

Jak efektivně využít chlormequat  
v předjaří 2015
Nezmeškejte vhodnou dobu pro první  
regulaci obilnin.

Jak nahlížet na nová opatření v zemědělské praxi.
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Kontakty 

V České republice je téměř 1 000 000 ha trva-
lých travních porostů, které nejsou dlouhodobě 
obnovovány. Z důvodů postupného narůstání 
počtu krav bez tržní produkce mléka a počtu pa-
seného dobytka roste zájem o obnovu a přísevy 
travních porostů. 

AGROKOP HB doporučuje koncept přísevů trvalých 
travních porostů vyvinutý prodejcem techniky P&L 
Biskupice, který speciálně upravil secí stroj STP300 pro 
přísevy travních porostů. S jedním strojem se ročně 
obnoví kolem 300 ha. 

K největším zákazníkům patří Vojenské lesy a statky 
a Agro Měřín nebo spol. ZEARAS z Radostína nad Os-
lavou více na: http://www.pal.cz/Aktuality/Jednodu-
cha-cesta-ke-kvalitnimu-porostu. Hlavním důvodem 
přísevů jsou ekonomické přínosy v nárůstu produkce 
zelené hmoty a zlepšení kvality porostu říká Ing. Fran-
tišek Toman předseda společnosti ZERAS.

K čemu slouží přísevy 
•	 k rychlé opravě porostu po zimních škodách
•	 k prodloužení životnosti porostů
•	 k zvýšení kvality travního drnu u starších porostů, 

doplnění chybějících druhů
•	 ke snížení šance pro rozvoj plevelů
•	 k nárůstu produkce hmoty až 2-3x podle stavu  

porostu

Důležité kroky provádění přísevů
1. Vybrat správnou roční dobu pro provedení přísevu 

– nejlepší pro příznivé vláhové poměry je brzy na 
jaře nebo po 1. seči ideálně s využitím ,,Medardov-
ských dešťů (8. 6.)

2. Oslabit co nejvíce stávající porost – mechanicky již 
na podzim. (obr. 2)

3. Použít správné druhové složení trav pro přísev –  
aby se zabránilo zaplevelení, používají se rychle 
vzcházející druhy, odrůdy s vysokou konkurenční 

Přísevy travních porostů se určitě vyplatí.
Zvýšení produkce sušiny z hektaru až o 44 %.

schopností, aby vzcházející rostlinky nebyly potla-
čeny původní porostem.

4. Provádět přísev vhodným secím strojem k setí 
trav (nejlépe STP300) – výsevek kolem 25 kg/ha  
(obr. 3, 4).

5. Po vzejití stávající porost sesíct ještě dříve, než se 
nad přisetým porostem uzavře.

6. Porost přihnojit dusíkem  –  při roční dávce 150 kg  
N/ha při zastoupení jetelovin do 30 % dostačuje 
dávka 30 kg N/ha

7. Po zapojení začít porost využívat – před pastvou je 
dobré provést alespoň 2 seče pro dobré zakořenění 
rostlin a odnožení.

Některé vhodné druhy jetele a trav 
pro přísevy v našich podmínkách

Jetel luční, jetel plazivý, festulolium, jílek vytrvalý, 
jílek hybridní a další.

Přínosy přísevů travních porostů
•	 nárůst produkce sušiny a jednotlivých složek zejmé-

na proteinu z ha plochy (až 2 tuny bílkovin z ha je 
možno ušetřit za nákup jádra)

•	 veřejně dostupné zdroje uvádějí, že přísev je 3-4x 
levnější než klasická obnova

•	 při přísevech s jetelem dodatečně obohatíme půdu 
až o 250 kg N/ha

•	 vyšší produkce hmoty v sušších periodách, pokud 
se přisévá s kostřavou rákosovitou nebo festukoid-
ními festulolii (Felina, Hykor) 

•	 nezanedbatelný přínos mají trávy při střídání plodin 
v osevním postupu, kde zlepšují půdní strukturu

  Přísevy travních porostů jsou levným nástrojem za-
jištění dostatku produkce píce a těšíme se na jejich vět-
ší uplatňování v provozní praxi jako například v zemích 
s větší intenzitou zemědělství (Nizozemí a Dánsko). 

Ing. Dušan Kyselý
AGROKOP HB s.r.o.

Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, obchod@vpagro.cz,  
www.vpagro.cz

Spojovací 1343, Střítež, 674 01 Třebíč 
tel.: +420 568 858 411, agrokop@agrokop.cz  
www.agrokop.cz

Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 424 963, info@agrokop.com  
www.agrokop.com

Nové Město 99, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 486 066, ceskaosiva@ceskaosiva.cz
bezplatná linka: 800 261 131

Obr. 2: TURBO TILL - mechanické narušení porostu

Obr. 1: Úprava seťového lůžka krojidly

Obr. 4: Přísev diskovým secím strojem Obr. 5: Přísevy (Foto: Ivan Houdek)Obr. 3: Hrotové výsevní ústrojí

Graf 1. Zvýšení výnosu a kvality porostu až 44 %. (Zdroj: Výsledky pokusů Didbrook 2007)

Travní směs
s jetelem lučním

Travní směs
s jetelem plazivým

Porovnávací
vzorek

Výnos/ha S 8 9 10 11 12 13 14

+ 44 %

POLNÍ DNY 2015
Představíme Vám nejnovější sortiment odrůd pšenic, ječmenů, tritikale, žita 
a řepek. Na předváděcí ploše bude připraven odborný výklad k jednotlivým 
odrůdám a použité chemické ochraně, včetně novinek pro rok 2015.

Těšíme se na Vás!
www.vpagro.cz         

2. 6.
Branišovice 
/ okres Brno venkov 

od 9.00

15. 6.
Přeštice 
/ okres Plzeň jih 

od 11.00

22. 6.
Břilice u Třeboně 
/ okres Jind. Hradec 

od 11.00

12. 6.
Chlumec nad Cidlinou 
/ okres Hradec Králové 

od 9.00


