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V tomto čísle:
Jařiny letos opět  
nabývají na významu 

Počasí na podzim 2020 na mnoha místech nepřálo 
zásevům ozimů.

Rostlinná výroba  
je významným  
producentem kyslíku!

Hektar řepky vyprodukuje kyslík pro jednoho  
člověka na 19 let.

Kam směřuje  
pěstování cukrové 
řepy v roce 2020

Nový systém ochrany cukrovky proti plevelům – 
Conviso® Smart.
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RAGT kukuřice jde s trendem

Biofungicid Xilon® GR – součást moderní 
pěstitelské technologie nejenom kukuřice  

Nabídka kukuřice pro rok 2021.

Xilon® GR si upevňuje pozici u zemědělců.

V roce 1963 odstartovala společnost RAGT 
svoji cestu na poli šlechtění kukuřice.  Za uply-
nulých 57 let udělala celá společnost obrovský 
pokrok. Postupně bylo vybudováno 7 šlechti-
telských stanic kukuřice, na kterých v současné 
době běží 7 různých šlechtitelských programů.  
Do šlechtění a výzkumu investuje vedení společ-
nosi RAGT každoročně minimálně 15 % obratu, 
jelikož je zřejmé, že investice do výzkumu a ino-
vací jsou klíčovým faktorem úspěchu. Současná 
síť šlechtitelských stanic kukuřice se nachází 
ve Francii (Druelle, La Courtade, Port de Lanne, 
Villampuy), Německu (Saerbeck, Ottmaring), 
Maďarsku (Mezofalva). Na těchto stanicích je 
zaměstnáno několik desítek odborníků z celé-
ho světa. Týmy šlechtitelů pomocí moderních  
šlechtitelských metod vyvíjí stále nové výkonné 
a stabilních hybridy.

Při šlechtění silážní kukuřice dbají naši šlechtitelé 
na tato hlavní kritéria: 
• základní kritéria – výnos, stabilita, silážní kvalita
• energetická kritéria – stravitelnost buněčné stěny 

(obsah ligninu, NDF stravitenost), obsah škrobu 
(poměr klas/rostlina), vhodnost pro bioplynové  
stanice

• agronomická kritéria – vzcházení, odolnost poléhá-
ní, odolnost chorobám, stay-green

V případě šlechtění zrnových kukuřic se zaměřu-
jeme na tato kritéria:
• základní kritéria – výnos, stabilita výnosu, dozrávání
• agronomické kritéria – vzcházení, odolnost poléhá-

ní, odolnost chorobám 
• lepší využití vody a dusíku – program H2

O stressless
• tolerance k pesticidům – DUO systém
• vhodnost pro speciální využití – waxy hybridy

Nový biofungicid Xilon®  GR s účinnou složkou 
houby Trichoderma asperellum byl zaregistro-
ván a uveden v seznamu povolených přípravků 
na ochranu rostlin v říjnu 2019. Pěstitelé tak měli 
již v uplynulé pěstitelské sezóně 2020 možnost 
využít jeho unikátní vlastnosti na vlastních po-
zemcích. Mnozí z nich mají již dvouleté zkuše-
nosti s používáním startovacího hnojiva Pannon 
Starter® Perfect, které je obohaceno o stejnou 
biologicky působící houbu Trichoderma aspere-
llum. Pracovníci a obchodní zástupci společností 
VP AGRO, Agrokop CZ a Agrokop HB se od počát-
ku zavedení těchto produktů věnují sledování 
jejich účinků v porostech v poloprovozních a pro-
vozních pokusech. Na základě všech těchto infor-
mací lze odpovědně zhodnotit efektivitu a mož-
nosti použití tohoto způsobu biologické ochrany 
u kukuřice a několika dalších plodin.

Zkušenosti z použití biofungicidu XILON® GR
Přestože, jak je uvedeno v úvodu, se Xilon® GR 

dostal do praxe poprvé v letošním roce, již vloni jsme 
měli možnost si ho vyzkoušet na malých plochách 
v poloprovozních pokusech a porovnat jeho efektivi-
tu a účinnost s mikrogranulovaným hnojivem Pannon 
Starter® Perfect.

Ohlédneme-li se na průběh povětrnostních pod-

mínek ve vegetačním období za poslední čtyři roky 
v oblastech, kde byly produkty na bázi Trichoderma 
asperellum používány, nutno připomenout, že rok 
2017 v jižní části Moravy byl extrémně suchý, v ob-
lasti východních Čech doprovázen silnými srážkami 
zejména ve druhé polovině vegetace. To se projevilo 
na rozdílných hladinách mykotoxinů v kukuřici. Ná-
sledovaly dva extrémně suché ročníky 2018 a 2019 
s vysokými teplotami přesahujícími v letním období 
tropické hodnoty místy více než 50 dnů (Tabulka 2). 
Letošní průběh počasí se více blížil k ”normálu“ , přes-
tože začátek roku byl suchý. V první polovině léta se 
ale vyskytlo na celém území dostatek srážek, někde až 
přebytek, následovaných na konci léta opět suchem 
(Obr. 2).

Choroby kukuřice a vliv průběhu počasí na jejich 
výskyt

Choroby kukuřice, se kterými se v našich podmín-
kách nejčastěji setkáváme, dělíme do několika skupin. 
První skupinou jsou druhy poškozující klíčení semen 
a vzcházení porostů zejména v podmínkách chladné-
ho a vlhkého jara. Způsobují je houby z půdy a choro-
by přenosné osivem. Jedná se zejména o druhy rodů 
Pythium, Rhizoctonia, a Fusarium. Druhou, často přehlí-
ženou skupinou chorob kořenů a stébel kukuřice, jsou 
vedle druhů rodu Fusarium (Obr. 5 a 6) ještě hladko-
plodka (Colletotrichum graminicola) (Obr. 3 a 4) a méně 

V posledních letech zažíváme po celém světě 
změnu klimatu, která se mimo jiné projevuje zvláš-
tě suchými jarními obdobími. Ani jaro 2020 nebylo 
v mnoha evropských státech výjimkou. Například ma-
ďarská šlechtitelská stanice hlásila třetí nejsušší duben 
za posledních 120 let s pouhými 8,8 milimetry srážek 
(20 % dlouhodobého průměru). 

Extrémně různorodé počasí (suchá a chladná jara) 
mají zásadní vliv na klíčení a vzcházení kukuřice, ale 
i ostatních jařin. Existuje mnoho indícií, že průměrná 
teplota na Zemi bude postupem času narůstat a su-
chá období budou delší. 

Odborníci se shodují, že závlahové systémy se 
v budoucnu stanou nutnou součástí pěstování kuku-
řice. Například v již ve zmíněném Maďarsku je možné 
v současnosti zavlažovat 250 000 – 300 000 hektarů, 
ale pouze 1/3 této plochy je nyní pod závlahou. Aby-
chom zamezili poškození porostů kukuřice vlivem 
jarního sucha, je skutečně nutné se zamýšlet nad dis-
tribucí a budování zásobáren vody i v ČR. 

Do té doby se společnost RAGT bude významně 
zabývat šlechtěním H2

O stressless kukuřic tak, aby-
chom společně s naším exkluzivním partnerem VP 
AGRO mohli nabídnout pěstitelům po celé České re-
publice řešení „na míru“,  díky našemu širokému port-
foliu a silné genetické základně.

Vybrané hybridy z nabídky pro rok 2021
RGT Babexx – FAO 210

Hybrid RGT Babexx má od roku 2014 českou  
registraci. Tento velmi raný hybrid během několika let 
ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi 
nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak po-
tvrzuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje 
se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho 
předností je plasticita k pěstitelským podmínkám. 
RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou stravi-
telnost a výborný obsah škrobu. Je vhodný na pozdní 
výsevy, například po sklizni silážního žita.

často se vyskytující Diplodia. Tyto choroby přímo 
ovlivňují sklizeň kvantitativně i kvalitativně a zároveň 
jsou častou příčinou nouzového dozrávání. Hladko-
plodka (Colletotrichum) se může vedle spály (Exostrium 
turcicum, Helminthosporium carbonum), rzi (Puccinia 
spp.) a některých dalších vyskytnout také na listech 
a přenášet spórami větrem. Samostatně je třeba hod-
notit vlivy houbových chorob v palicích, způsobené 
fuzariózami a plísněmi. Hlavní příčinou výskytu je ne-
dokonalá ochrana proti zavíječi kukuřičnému.

Původ chorob kořenů a stébel kukuřice je vedle 
infikovaného osiva převážně z půdy. K infekci dochází 
obvykle již v raných fázích vývoje plodiny, ale příznaky 
se obvykle objevují nejdříve v období kvetení a zrá-
ní palic. Nouzové dozrávání se v praxi připisuje často 
více vlivům počasí než vlivu uvedených patogenů. Po-
časí ovlivnit nedokážeme, ale na snížení rizik infekce 
chorobami kořenů a stébel máme dnes již k dispozici 
biologický přípravek Xilon® GR na bázi Trichoderma 
asperelleum kmene T34.

Letošní průběh počasí byl v konečném důsledku 
pro kukuřici příznivý. Jarní období se vyznačovalo niž-
šími teplotami a zároveň nedostatkem srážek v dubnu 
a květnu. V rozhodujícím období intenzivního vegeta-
tivního růstu kukuřice byl však úhrn srážek ve většině 
regionů dostatečný. PF 2021

&SPOLEČNĚ
ÚSPĚŠNĚ



2     3     
  
prosinec 2020 prosinec 2020

AgroImpulsyAgroImpulsy

Parametr Změna v %  
proti kontrole

Vlhkost 101,4

Obsah škrobu 106,7

NDFD24 102,7
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RGT Xxylophon – FAO 220
Hybrid RGT Xxylophon byl zařazen do portfolia, 

aby plnohodnotně doplnil skupinu velmi raných hyb-
ridů. RGT Xxylophon byl v roce 2019 zaregistrován 
v sortimentu velmi rané siláže. Svou dobrou výkon-
nost potvrdil v několika poloprovozních pokusech. 
Jedná se o univerzální hybrid, lze ho tedy použít jak 
pro výrobu kvalitní siláže, tak také na výrobu CCM 
nebo případně na zrno. Rostliny jsou vysoké, bohatě 
olistěné s vysokým potenciálem výnosu zelené hmo-
ty. Na základě zkoušení v poloprovozních pokusech 
lze tento hybrid doporučit do chladných lokalit.

RGT Halifaxx – FAO 240 NOVINKA
RGT Halifaxx je nový hybrid zařazený do nabídky 

pro nadcházející pěstitelskou sezónu. Jedná se o vel-
mi raný hybrid s českou registrací. RGT Halifaxx je 
primárně zrnový hybrid s možností sklizně i na siláž. 
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, typ zrna me-
zityp až koňský zub. V omezeném množství byl v pro-
deji již v roce 2020, takže bylo možné si jej vyzkoušet 
na běžných plochách.

RGT Munxxter – FAO 250 NOVINKA
RGT Munxxter je druhou novinkou, kterou zařazu-

jeme do nabídky. Tento hybrid vhodně doplňuje již 
prozkoušené a zavedené silážní hybridy. V roce 2020 
byl zaregistrován v České republice v raném silážním 
segmentu. Pro tento hybrid je charakteristický vysoký 
vzrůst, velmi dobré olistění a široké listy. V laborator-
ních testech byly prokázány velmi dobré parametry 
stravitelnosti. V poloprovozních pokusech dosahoval 
velmi dobrých výsledků při sklizni na siláž.

RGT Maxxatac – FAO 250 NOVINKA
Nový zrnový RGT Maxxatac do portfolia zařazu-

jeme na základě velmi dobrých výsledků v registrač-
ních zkouškách a v našich poloprovozních pokusech. 
Tento hybrid by měl doplňovat a následně pozvolna 
nahrazovat další zrnový hybrid RGT Planoxx. Rajonizo-
ván je do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Rost-
liny jsou středně vysoké až vysoké, typ zrna mezityp.

RGT Bixx – FAO 260
Hybrid RGT Bixx získal českou registraci v roce 

2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny 
s výborným olistěním, čím je předurčen k vysokým 
výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro výro-
bu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice a také 
pro bioplynové stanice. Hybrid RGT Bixx má vysoký 
obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr škro-
bu a stravitelné vlákniny (DINAG).

RGT Attraxxion – FAO 270
Hybrid RGT Attraxxion je registrován v České re-

publice od roku 2019 v kategorii rané zrno. Na základě 
výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy by se 
do budoucna měl stát nosným hybridem v segmen-
tu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který 
dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené 

Jařiny letos opět nabývají na významu
Je libo jarní ječmen, pšenici nebo tritikále? 

RAGT kukuřice jde s trendem
Nabídka kukuřice pro rok 2021.

Biofungicid Xilon® GR – součást moderní pěstitelské  
technologie nejenom kukuřice  
Xilon® GR si upevňuje pozici u zemědělců.

Obr. 1: Měsíční úhrny srážek ze stanice Oskořínku v mm (střední Čechy).

Obr. 2: Měsíční úhrny srážek ze stanice Ostřetíně v mm (východní Čechy).  

Obr. 3: Počáteční příznaky poškození stébla kukuřice 
hladkoplodkou (Colletotricum graminicola).

Obr. 4: Přerušením cévních svazků hladkoplodkou 
(Colletotricum graminicola) dochází k nouzovému 
dozrávání a výraznému snížení výnosu.

hmoty i ve výnosu zrna. Vyniká velmi dobrým opy-
lením špiček palic a velmi dobrým zdravotním sta-
vem. Hybrid RGT Attraxxion dobře snáší přísušky, 
což dokládají výsledky z pokusů v sušších ročnících. 
Tento hybrid patří do skupiny hybridů s označením  
Stressless H

2
O hybridů.

RGT Karlaxx – FAO 280
Hybrid RGT Karlaxx je zaregistrovaný v EU. V na-

bídce pro české pěstitele je od roku 2018, kdy si ten-
to hybrid poprvé někteří vyzkoušeli. V letech 2019 
a 2020 již patřil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. 
RGT Karlaxx je silážní hybrid s velmi dobrými parame-
try stravitelnosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen 
pro vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplyno-
vé stanice. Pro hybrid je charakteristický rychlý počá-
teční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje 
delší dobu růstu do výšky. Jedná se o vysoký hybrid, 
který svým vzrůstem často převyšuje ostatní hybridy.  
RGT Karlaxx dobře reaguje na intenzivní agrotechni-
ku.

RGT Lipexx – FAO 280
RGT Lipexx je zrnový hybrid s českou registrací 

z roku 2016. Tento hybrid patří do skupiny hybridů 
s označením Stressless H2

O hybridů. Toto označení 
zdůrazňuje lepší odolnost hybridů k suchým pod-
mínkám. Hybridy s tímto označením lépe využívají 
dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx tuto 
vysokou toleranci k suchu a samozřejmě také svoji 
výkonnost potvrzuje na provozních plochách i v po-
kusech. Typ zrna koňský zub zaručí rychlé uvolňování 
vody ze zrna a tím pádem i dobrou ekonomiku pěsto-
vání. RGT Lipexx není vhodné vysévat na těžké a stu-
dené lokality a zároveň je třeba na jaře pohlídat setí 
do vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dobrým zdra-
votním stavem rostliny, především palice při sklizni.

RGT Conexxion – FAO 290
RGT Conexxion byl v roce 2015 zaregistrovaný pro 

Českou republiku. Registraci získal jak v zrnovém, tak 
i v silážním segmentu. Jedná se tedy o univerzální 
hybrid v pravém slova smyslu, lze jej využít na zrno, 
na siláž i bioplyn. Hybrid každoročně potvrzuje svůj 
vysoký výnosový potenciál v poloprovozních poku-
sech, ale hlavně na běžných pěstitelských plochách. 
RGT Conexxion vyniká nadprůměrnou stravitelností 
ve všech ukazatelích. Excelentních výnosů dosahu-
je při intenzivní agrotechnice, kterou si s ohledem 
na svůj genetický potenciál zaslouží. Doporučujeme 
nevysévat do těžkých studených půd.

RGT Exxotika – FAO 290
Stálicí v nabídce RAGT je hybrid RGT Exxotika. 

Univerzální hybrid, využitelný na siláž, bioplyn i zrno, 
potvrdil v praxi na mnoha plochách svoji vysokou 
toleranci k suchu, ale zároveň špičkový výnos hmoty. 
Vzhledem k velmi dobré toleranci k suchu nese také 
označení Stressless H2

O. RGT Exxotika má velice pěk-
né palice s typem zrna zub, které zajistí vysoký obsah 

škrobu v siláži. Vysoká stravitelnost vlákniny vychází 
již několik let, jak ve výsledcích ÚKZÚZ, tak i v silážích 
z provozu. Kdo si vybere na svá pole RGT Exxotiku, 
ten se může spolehnout na jistotu. Doporučujeme 
setí do vyzrálé půdy se správnou teplotou.

RGT Exxact – FAO 300 NOVINKA
Hybrid RGT Exxact je čtvrtou a poslední novinkou 

pro nadcházející pěstitelskou sezónu. Tento hybrid je 
již registrován v České republice v segmentu středně 
rané zrno a zároveň je druhým rokem v registračních 
zkouškách v segmentu středně raná siláž. Charak-
terizuje se vysokým vzrůstem, palice má nasazeny 
středně vysoko a typ zrna mezityp až koňský zub. 
Na základě výsledků z našeho zkoušení bude možné 
tento hybrid doporučovat jako univerzální hybrid pro 
sklizeň na siláž i na zrno.

RGT Zanetixx – FAO 310
Hybrid RGT Zanetixx byl v roce 2018 zaregistrova-

ný pro Českou republiku v kategorii středně raného 
zrna. V registračních zkouškách v letech 2017 a 2018 
dosáhl nejlepšího výnosu zrna ve své kategorii. Jedná 
se o zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenci-
álem v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Vyniká 
také velmi dobrou tolerancí k suchu.

RGT Luxxida – FAO 320
RGT Luxxida je další stálice v RAGT portfoliu. 

Do nabídky byl zařazen v roce 2015 a od té doby  
patří k nosným a nejprodávanějším hybridům. RGT 
Luxxida vyniká především svou univerzálností, vyso-
kým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí 

na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů zů-
stává dlouho zelená v optimální sušině pro sklizeň 
na siláž. RGT Luxxida má rychlý počáteční vývoj 
s dobrou odolností k chladu. Hybrid má vyvážený po-
měr škrobu a stravitelné vlákniny. Dosáhl nejlepších 
hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně 
pozdní siláž ÚKZÚZ za pět let zkoušení.

RGT Hexxagone – FAO 360
S hybridem RGT Hexxagone se v nabídce setká-

váme od roku 2019. Jako jeden z mála hybridů získal 
českou registraci v silážním a zrnovém segmentu. 
V obou letech testování na ÚKZÚZ dosáhl vynika-
jícího výnosu zelené hmoty. Velmi dobře vycházel 
i v poloprovozních pokusech v lokalitách, kam ten-
to hybrid s ohledem na svou ranost patří. Vzhledem 
ke své ranosti je rajonizován do řepařské a kukuřičné 
výrobní oblasti.

Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je širo-
ká, najdete v portfoliu silážní hybridy od velmi raných 
až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik 
velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy 
z nabídky jsou důkladně prozkoušené nejen s ohle-
dem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů 
od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže 
vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro 
vaše pole není vždy jednoduchý, proto využijte při 
výběru pomoc od našich zkušených regionálních zá-
stupců.

Ing. David Müller – RAGT Czech, s.r.o.
Ing. Karel Neckář, Ph.D. – VP AGRO, spol. s r.o.

Proto převážná většina ploch byla velmi dobře 
narostlá a srážky v období kvetení a v době nalévání 
zrna zabezpečily pěkné, opylené palice.

Přesto se ale na velmi lehkých, písčitých půdách 
nebo naopak na velmi těžkých půdách se špat-
nou strukturou, nedostatkem vzduchu, a stejně tak 
na dlouhodobě zamokřených místech, objevilo časné 
zasychání spodních pater listů a velmi rychlé nouzové 
dozrávání způsobené těmito vlivy.

Hodnocení vlivu biofungicidu XILON® GR  
na kvalitu silážní hmoty

Předběžné obavy z toho, že v důsledku silných 
srážek v průběhu května a června bude v rostlinách 
vysoký obsah mykotoxinů, se nepotvrdily. Dobré 
podmínky v období intenzivního růstu zajistily rost-
linám přirozenou odolnost vůči chorobám, zejména 
proti chorobám stébel. 

Přítomnost příznaků dvou nejčastěji se vyskytují-
cích chorob na základě našeho hodnocení se pohy-
bovala od 0 do 5 %. Tomu odpovídaly také hodnoty 
obsahu deoxyvalenolu (DON), které v rozborech 
řezanky odebrané na počátku září vykázaly nejnižší 
hodnoty za poslední tři roky a pohybovaly se rovněž 
v neošetřených porostech na hranici stanovitelnos-
ti metod kolem 50 µg/kg sušiny. Neměli jsme proto 
možnost znovu ověřit v našich podmínkách již dříve 
známý a potvrzený vliv houby Trichoderma asperellum 
na snížení obsahu DONu. 

Rovněž na mnoha pozemcích u více než desítky 
podniků, které Xilon®  GR používaly, nebyly v letošním 
roce tak výrazné rozdíly ve výšce porostů, které byly 
znatelné v uplynulých dvou letech. Dalo se pozorovat 
o něco rychlejším usycháním spodních listů na plo-
chách bez použití biofungicidu Xilon®  GR. 

Vzhledem k tomu, že firma VP AGRO již druhým 
rokem provozuje analyzátor Agri NIR, se kterým lze 
spolehlivě stanovit několik kvalitativních parametrů 
kukuřičné řezanky určené k přípravě siláže, jsme získali 
možnost posoudit vliv biofungicidu na tyto vlastnos-
ti. Trichoderma asperellum kmene T34 zabraňuje svou 
konkurenční schopností vstupu houbových patoge-
nů do rostliny prostřednictvím kořenů. 

Vedle toho má také další vlastnosti, které pozitiv-
ně ovlivňují růst a vývoj rostlin. Indukuje vývoj koře-
nového vlášení, rozšiřuje objem kořenové soustavy, 
přispívá k vyššímu příjmu vody a živin a schopnosti 
čerpat z půdy vázané formy fosforu, železa, zinku 
a některých dalších prvků, které zpřístupňuje rostli-
nám kukuřice.

Tyto vlastnosti se projevily v lepší kvalitě sklízené 
hmoty v několika parametrech. V tabulce 3 je uvede-
na sumarizace výsledků z pozemků ZEAS Oskořínek, 
a.s., ZS Sloveč a.s., ZEPO Bohuslavice a.s., a Zdobnice, 
a.s., kde byl použit Xilon®  GR vždy na polovině anebo 
části pozemku a druhá část stejného pozemku slou-
žila jako kontrola.

Z výsledků vyplývá, že Xilon® GR zlepšením příjmu 
vody a živin z půdy oddaluje senescenci rostlin, kterou 
kromě většího podílu zelených listů v době sklizně do-
kazuje také vyšší vlhkost odebraných vzorků. Lze proto 
konstatovat, že Xilon® GR prodlužuje dobu vegetace, 
ale naopak poskytuje rostlině lepší podmínky pro tvor-
bu energeticky hodnotných sacharidů, což se projevilo 
ve vyšším obsahu škrobu v průměru o téměř 7 %. V mi-
nulém roce bylo u kukuřice v podniku ZS Sloveč, a.s. 
po použití Xilon®  GR dosaženo až o 1,8  % škrobu více. 

Změnou poměru nestravitelného podílu siláže má ře-
zanka lepší stravitelnost, což potvrzují vyšší hodnoty 
NDFD24 (stravitelnost hmoty v bachoru přežvýkavců 
za 24 hodin).

Závěr a doporučení pro praxi
Xilon®  GR na základě již dvouletých výsledků 

a zkušeností z praxe v našich podmínkách potvrdil 
vlastnosti uváděné výrobcem a jsou v souladu s vý-
sledky z Rakouska a Maďarska, které jsme měli při jeho 
zavádění na trh k dispozici. Na základě všech těchto 
údajů lze konstatovat, že Xilon®  GR poskytuje pěstite-
lům kukuřice benefit v několika rovinách:

1. U kukuřice pěstované na zrno vyšší výnos v průmě-
ru o 6 %. V suchých letech 2018 a 2019 byly rozdíly 
ve výnosu zrna až 13 %.

2. Rozdíl výnosu celkové hmoty silážní kukuřice je za-
nedbatelný, ale rostliny mají vyšší podíl palic a tím 
větší obsah škrobu o 3 až 7 %.

3. V letech s vysokým podílem infekce kořenů a sté-
bel fuzárii významně snižuje obsah mykotoxinů 
o 30 až 50  %.
 
Použití biofungicidu Xilon® GR by mělo tvořit 

nedílnou součást technologie pěstování kukuřice 
na farmách s vysokoprodukční úrovní chovu skotu, 
pro které je důležitá zdravotní nezávadnost siláže díky 
nízkým obsahům mykotoxinů a současně vyšší užit-
kovost vyšším obsahem škrobu a lepší stravitelností.

Vyšší a jistější výnosy kukuřice pěstované na zrno 
a hladiny mykotoxinů pod přípustné hodnoty jsou 
nezbytnou podmínkou pěstitelů, kteří svoji produkci 
vyvážejí do sousedních států, kde je obsah mykoto-
xinů pravidelně sledován a rovněž pro farmy, které 
produkují zrno na potravinářské účely.

Na závěr je potřeba ještě poznamenat,  
že Xilon®  GR není určen pouze do kukuřice, ale zpří-
stupněním fosforu, některých dalších živin a vody 
zvyšuje výnosy sóje, slunečnice a ozimé řepky, u kte-
rých jeho fungicidní účinek vůči hlízence obecné 
(Sclerotinia sclerotiorum), fómové hnilobě (Phoma 
spp.) a některým dalším chorobám snižuje potřebu 
chemické ochrany a proti verticiliovému vadnutí (Ver-
ticilium albo-atrum a Verticilium longisporum) navíc 
rozšiřuje spektrum působení na celý komplex houbo-
vých patogenů.

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

Vydatné děšťové srážky během letošního  
října na mnoha místech předčasně ukončily setí 
ozimů. Pozornost se tedy, víc než tomu bylo 
v předchozích letech, obrací k jařinám. 

Přinášíme několik tipů na kvalitní vyzkoušené 
i nově nabízené jarní obilniny a sóju. 

Pšenice jarní RGT DOUBLESHOT
Polopozdní jarní, bezosinatá pšenice RGT DOU-

BLESHOT je vhodná do všech výrobních oblastí. Vy-
niká vysokou pekařskou jakostí a velmi vysokým ob-
jemem pečiva. Rostliny jsou vyšší, s dobrou odolností 
vůči poléhání, při vysoké intenzitě pěstování dopo-
ručujeme ošetření morforegulátorem. Zdravotní stav 
listu a klasu je velmi dobrý.  Výnos tvoří především 
vyšším počtem produktivních stébel. HTZ je střední 
až nižší. Rostliny mají rychlý jarní start a brzy vytvářejí 
souvislý porost, který v době žní velmi rychle dozrá-
vá.

Pšenice jarní SENSAS
SENSAS je osinatá pšenice nižšího vzrůstu s pekař-

skou kvalitou E. Jde o poloranou odrůdu s velmi vy-
sokou potravinářskou kvalitou, s vysokou odolností 
proti porůstání zrna a s velmi dobrou odolností proti 

poléhání. Sensas vykazuje vynikající odolnost proti 
všem významným listovým chorobám. Pěstování je 
možné ve všech výrobních oblastech a velmi dobře 
zvládá i sušší stanoviště. Dosahuje středně vysokého 
až vysokého výnosu. Zrno je velké, s vysokou HTZ. Je 
vhodná i pro velmi časné jarní výsevy.

Jarní tritikále ALAMBIC
ALAMBIC je středně rané, zrnové tritikále pochá-

zející z francouzského šlechtění. Rostliny jsou nižší, 
s nadprůměrnou odolností proti poléhání. Odolnost 
proti stéblolamu středně vysoká až vysoká, odolnost 
proti rzi plevové a braničnatce střední, odolnost pro-
ti rzi pšeničné a padlí travnímu vysoká. HTZ středně 
vysoká až vysoká, obsah N–látek vysoký. Odrůdu lze 
použít jako přesívkové tritikále k pozdním podzim-
ním výsevům.

Jarní tritikále TEAM PZO
Ačkoliv je v názvu uvedeno jarní tritikále, je TEAM 

PZO unikátní odrůdou s možností „celoročního“ vyu-
žití. Možný je klasický jarní výsev, letní výsev po skliz-
ni ozimé GPS nebo velmi pozdní podzimní výsev 
na přelomu října a listopadu. Doporučený výsevek 
pro letní výsev je 300–350 zrn/m2 (obvykle 185–210 
kg/ha). Hnojení dusíkem ideálně před setím v dávce 

Tabulka 3: Změny vybraných parametrů kvality
kukuřičné řezanky po aplikaci Xilon®  GR.

2017 2018 2019 2020

Oskořínek 467 234 252 413

Ostřetín 335 147 314 455

2017 2018 2019 2020

Oskořínek 23 55 40 29

Ostřetín 21 48 32 20

Tabulka 2: Počet tropických dnů za vegetační sezonu (duben-září) v Oskořínku a Ostřetíně.

80–100 kg/ha. Při výsevu v listopadu, např. po skliz-
ni zrnové kukuřice, je doporučen výsevek 180–200 
kg/ha. Sklizeň při tomto způsobu pěstování probíhá 
v době sklizně ozimé GPS, tedy v polovině června. 
Výnos při sušině 35 % se pohybuje kolem 20–25 t/ha. 
Při sklizni na zrno je obvyklý výnos 4-5 t/ha.

Jarní ječmen ALIGATOR
ALIGATOR je polopozdní nesladovnická odrůda 

pocházející z německého šlechtění, která vyniká vel-
mi vysokým výnosem ve všech oblastech pěstová-
ní. Jedná se o kompenzační typ odrůdy s výborným 
zdravotním stavem. Za zmínku stojí zejména padlí 
travní na listu, komplex hnědých skvrnitostí, ryn-
chosporiová skvrnitost a fuzária v klase. Odrůda byla 
zařazena mezi doporučené jarní ječmeny v rámci 
zkoušení SDO 2019.

Jarní ječmen RGT ASTEROID
Novinkou v sortimentu jarních ječmenů je fran-

couzský RGT ASTEROID. Jedná se o středně ranou 
odrůdu s vynikajícím zdravotním stavem, díky které-
mu poskytuje velmi vysoké výnosy zejména v neoše-
třené variantě pěstování ve všech oblastech. Odolná 
je proti napadení padlím ječmene na listu a proti na-
padení rhynchosporiovou skvrnitostí. Nadprůměrně 

hodnocená je i odolnost proti napadení růžověním 
klasů ječmene. 

Výnos tvoří hlavně počtem plodných stébel, po-
díl předního zrna je velmi vysoký. Vysoký stabilní 
výnos a velmi dobrý zdravotní profil předurčuje tuto 
odrůdu ke krmnému využití, disponuje však i jakostí 
pro výrobu sladu (schválena CBMO ve Francii) a pro 
destilaci zrna na whiskey. Díky vysokým výnosům 
a univerzálnímu využití je RGT Asteroid velmi úspěš-
nou odrůdou ve Velké Británii.

Sója luštinatá RGT Stumpa
Novinkou v sortimentu jařin je odrůda sóji  

RGT STUMPA ze šlechtitelského programu RAGT.  
Jedná se o ranou odrůdu typu 00 s vysokým nasa-
zením lusků a vynikající odolností poléhání. Rostliny, 
které kvetou fialově, na první pohled zaujmou kom-
paktním, vyšším vzrůstem (cca 110 cm). Obsah bílko-
vin v semeni je vysoký. Odrůda opakovaně dosahuje 
vynikajících výnosových výsledků v poloprovozních 
pokusech firmy ZEPOR+, kde každým rokem patří 
mezi nejvýnosnější odrůdy. Osivo pro sezónu 2021 
máme k dispozici z množení v České republice.

Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.

Tabulka 1: Suma srážek za vegetační sezonu (duben-září) v Oskořínku a Ostřetíně (mm).

Obr. 5:  Houbové patogeny vstupují z půdy přes  
kořeny a způsobují rozpad pletiva stébel.

Obr. 6: U poškozených stébel se často vyskytuje něko-
lik patogenů současně. Pod kolénkem Colletotrichum 
graminicola, nad kolénkem Fusarium graminearum.
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Kam směřuje pěstování cukrové řepy v roce 2020
Conviso®  Smart od BETASEED.

Jsme součástí zemědělského sektoru a velmi 
se nás dotýkají populistické mediální kampaně 
a zjednodušování informací a náhledu na země-
dělství. Samozřejmě můžeme být nařčeni z pod-
jatosti, ale přesto bychom chtěli poukázat na fak-
ta, která dosud nedostávají moc prostoru.

V médiích se setkáváme s titulky: Amazonský pra-
les – plíce naší planety! Amazonský prales vytvoří  
20 % roční produkce kyslíku! To je ale částečná dez-
informace. Amazonský deštný prales se totiž z 20 % 
podílí pouze na celkové světové suchozemské foto-
syntéze.

Rostliny, díky energii přijaté ze světla, rozkládají 
během fotosyntézy oxid uhličitý na uhlík, ze kterého 
syntetizují energeticky bohaté sloučeniny – cukry, 
a kyslík, který vypouštějí zpět do oběhu. Část kyslíku 
ale samy prodýchají při tzv. fotorespiraci (uvádí se 20-
40 % přijatého CO2

).

Zbytek kyslíku po fotorespiraci je v ekosystému 
pralesa spotřebován ostatními organismy, zejména 
mikroby, které rozkládají odumřelé tkáně. Pralesy jsou 
sice největším producentem kyslíku, jenže zároveň 
jsou také jeho největším konzumentem. Co si vyrobí, 
to si také spotřebují. „Nula od nuly pojde. A navzdo-
ry lidské činnosti stále existuje více deštných pralesů 
dnes než před 12 000 lety.“ tvrdí Philip Stott z Univer-
sity of London.

Aby se kyslík produkovaný rostlinami mohl dostat 
do atmosféry, je zapotřebí, aby se organická hmota, 
která vznikla během fotosyntézy, dostala z oběhu 
dřív, než ji začnou likvidovat mikroorganismy. To se 
děje na dnech oceánů, kde je nedostatek kyslíku – 
odumřelá organická hmota se usadí na dně a mění se 
časem na fosilní paliva.

Většinu světové produkce kyslíku proto zajišťují 
oceány, nikoli pralesy. Ale i v oceánu platí princip rov-
nováhy. „V průměru platí, že vzrostlý prales do atmo-
sféry nepřidává ani neodebírá žádný oxid uhličitý či 
kyslík, jedině když les pokácíme. Oceány fungují vel-
mi podobně. Většina fotosyntézy je vyvážena opač-
ným a téměř stejně velkým dýcháním,“ říká Jorge Sar-
miento, profesor atmosférických a oceánských věd 
na Princeton University v New Jersey. Bilance kyslíku 
je však mírně plusová a za miliony a miliony let se 
podařilo nastřádat kyslík, který v současné době tvoří 
přibližně 21 % atmosféry.

Samozřejmě podporovat kácení deštných pralesů 
s cílem snížit produkci CO2

 je čirý nesmysl. Odkud ale 
tedy také pochází čerstvý kyslík, který dýcháme? Ve-
směs z trávníků, lesů a polí, kolem kterých jezdíme 
do práce. Např. D. J. Nowak uvádí, že v USA městská 
zeleň celkově „skladuje“ 700 milionů tun uhlíku a po-
kryje roční spotřebu kyslíku dvou třetin populace 
USA.

Rostlinná výroba je významným producentem kyslíku!
Je nespravedlivé zemědělství jednostranně řadit k faktorům, které emise CO

2
 pouze zvyšují.

Také všechny zemědělské plodiny využívají k živo-
tu fotosyntézu, během které čerpají z atmosféry CO

2
 

a uvolňují kyslík. Jedná se o stále stejný princip. Část 
CO

2
 opět prodýchají, ale zbytek zůstává uzamčen 

v biomase a neuvolňuje se do atmosféry.

Rostlinná výroba je významným producentem 
kyslíku a zároveň silným nástrojem pro regulaci CO

2
. 

Zemědělství je tedy nejen producentem potravin, ale 
pro mnohé překvapivě i podstatným regulátorem skle-
níkových plynů. Rozhodně proto musíme vyzdvihnout 
význam naší rostlinné výroby. Posuďte sami z čísel uve-
dených v tabulce 1.

Při pěstování cukrové řepy je jeden hektar zatížen 
přibližně šesti tunami CO

2
  (emise při výrobě strojů, 

hnojiv, spotřeba paliva během vegetace a sklizně, de-
gradace humusu atd.). Pokud toto množství odečteme 
od celkem uložených 21 tun, je ve sklizené produkci 
stále dočasně vázáno přibližně 15 t CO

2
. Sklizená bio-

masa je pak lidem dostupná jako potravina, krmivo 
nebo jako obnovitelná surovina. A na co ještě nesmíme 
zapomenout: při pěstování řepy na jednom hektaru se 
do ovzduší během vegetace uvolňuje přibližně 14 t 
kyslíku, což je množství, které stačí jednomu člověku 
na 59 let života.

Obdobným výpočtem je při pěstování pšenice 
ve sklizeném materiálu dočasně vázáno cca 8 t CO2

  (při 
započítání zatížení jednoho hektaru jednou tunou CO

2
 

vyprodukovaného při výrobě strojů, zpracování půdy, 
hnojení, ochraně rostlin, sklizně a tvorby humusu ze 
zbytků slámy).

A současně se během vegetace do atmosféry uvol-
ní asi 6 t kyslíku.

Při výnosu pšenice 7,8 t/ha lze z jednoho hektaru 
umlít asi 6 000 kg mouky. Z té se uhněte asi 9 600 kg 
těsta, z něhož se dá upéct asi 8 000 kg chleba.

Při pěstování ozimé řepky se sekundárně při souvi-
sejících činnostech uvolňuje kolem 1,6 t CO2

 na hektar 
a ve sklizeném zrnu a slámě je pak vázáno přibližně 5,4 
t CO

2
.

Během vegetace se do ovzduší uvolní přibližně  
4,5 t O

2
/ha, a navíc se pro včely vytvoří základ pro výro-

bu přibližně 40 kg medu. To znamená, že jeden hektar 
řepky uvolní kyslík na 19 let života jednoho člověka, 
nebo zajistí na jeden den dostatek kyslíku pro 6 923 lidí.

A ještě podobný výpočet pro kukuřici: Jeden hek-
tar kukuřice dočasně váže v biomase 11 t CO

2
 (po ode-

čtení 3 t sekundárních emisí CO
2
) a vyprodukuje za rok 

9 t O
2
, s čímž by si jeden člověk vystačil po dobu 38 let.

Překvapení nastává u dat zveřejněných u lesního 
porostu: les za rok deponuje do dřeva 6 t CO

2
 a vyrobí 

jen 4 t kyslíku.

Nabízíme ještě jedno srovnání: Jedna tuna CO
2
 je 

cena za cestování letadlem jednoho pasažéra při letu 
o délce přibližně 2 300 km. A to se jedná o víceméně 
krátkou cestu.

Možnosti, jak snížit koncentraci CO
2
, jsou velmi ome-

zené. Neexistuje technický postup použitelný v glo-
bálním měřítku, který by umožnil jeho řízené ukládání. 
Protože však rostliny k vytvoření organických látek za-
chytávají atmosférický CO

2
, nabízí tento koloběh mož-

nost vyvázání CO
2
 z atmosféry. Pokud ukládání uhlíku 

převažuje nad jeho uvolňováním, dochází ke snižování 
koncentrace CO

2
 v atmosféře. Díky velkému rozsahu 

hospodářsky využívaných ploch je možné vhodným 
hospodařením snížit koncentraci oxidu uhličitého (IPCC 
2007). 

Z výše uvedeného vyplývá, že zemědělství je jed-
nou z mála možností, jak snižovat obsah CO

2
 v atmo-

sféře. Bohužel veřejné mínění, mediální prezentace 
agrárního sektoru a nedostatečná politická podpora 
vytvářejí negativní obraz celého zemědělství, které 
kromě uspokojení základní lidské potřeby ve formě po-
travin poskytuje významnou službu celé společnosti. 
Oxid uhličitý vázaný v úrodě, který nepodléhá přirozené 
degradaci, bohužel zatím není zemědělcům nijak připi-
sován k dobru.

Nedokážeme se obejít bez potravin, které produku-
je zemědělství, při početnosti lidské populace se dávno 
nelze uživit lovem nebo sběrem. Proto by si společnost 
měla uvědomit, že zemědělec není nepřítelem a je ne-
spravedlivé zemědělství jednostranně řadit k faktorům, 
které emise CO2

 pouze zvyšují.
Ing. Petr Shejbal

Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.

Zdroj:
Philip Stott, Tropical Rainforests:  

Political and Hegemonic Myth-making,  
INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS,  

www.iea.org.uk, 1999
ŠEBÁNEK, J., et al. Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: 

Státní zemědělské nakladatelství, 1983
VODRÁŽKA, Z. Biochemie 3. Praha: Academia, 1993. 

ISBN 80-200-0471-8. S. 55–65
David J. Nowak, Daniel E. Crane Carbon storage and 

sequestration by urban trees in the USA, USDA Forest 
Service, Northeastern Research Station,  

2001 Statistisches Bundesamt 2013-2018,  
UBA - Treibhausgasemissionen in Deutschland 2019  

(www.umweltbundesamt.de); 
errechnet vom FÖRDERKREIS AGRARWISSENSCHAFTEN 

e. V., 06449 Schackenthal  (www.nu-agrar.de)

Pěstební plo-
cha 1 ha

Potřeba  
fosilního CO2 
pro produkci 

(t/ha)

Ukládání CO2 
(t/ha)

Uvolňování O2 
(t/ha)

Uvolněný O2   
z 1 ha postačí na dý-

chání  
jednoho člověka na:

pšenice 1 9 6 25 let

řepka 1,6 7 4,5 19 let

cukrová řepa 6 21 14 59 let

ječmen 1 8 5 21 let

kukuřice 3 14 9 38 let

brambory 6 11 7 30 let

žito 0,8 6,3 4 17 let

sója 0,9 5,1 2,5 11 let

pícniny 1 6 4 17 let

vinohrad 0,7 4 2,5 11 let

ovocný sad 1 16 10 42 let

les 0,1 6 4 17 let

Obr. 1: Pšenice ozimá
Jeden hektar pšenice ozimé váže celkově 9 t CO

2
 a uvolňuje 6 t O

2
.

Průměrný člověk potřebuje denně k životu 0,65 kg kyslíku. To znamená, že jeden hektar pšenice uvolní
kyslík na 25 let života jednoho člověka, nebo zajistí na jeden den dostatek kyslíku pro 9 231 lidí.

Obr. 2: Řepka ozimá 
Jeden hektar řepky váže 7 t CO

2
 a uvolňuje 4,5 t kyslíku. Pokud průměrný člověk spotřebuje denně 0,65 kg  

kyslíku, pak jeden hektar řepky uvolní kyslík na 19 let života jednoho člověka, nebo zajistí dostatek kyslíku  
pro 6 923 lidí na jeden den. Obr. 1: Odrůda B 9207 ze sortimentu Conviso® Smart si zachovala zelený listový aparát až do pozdní doby vegetace.

Někteří pěstitelé cukrové řepy si již v roce 
2020 vyzkoušeli nový systém ochrany cukrovky 
proti plevelům – Conviso® Smart. To rovněž čás-
tečně ovlivnilo sortiment používaných herbici-
dů. Společnost Betaseed, kterou na českém trhu  
VP AGRO zastupuje, připravuje pro rok 2021 pěs-
titelům nabídku vlastní odrůdy Conviso® Smart. 
Tradiční systém ochrany je v důsledku zákazu 
desmediphamu ochuzen o jednu účinnou látku, 
ale stávající sortiment herbicidů plně postačuje 
k zajištění kvalitní ochrany proti plevelům. Nový 
systém herbicidní ochrany, který přináší techno-
logie Conviso® Smart, je založena na pěstování 
odrůd odolných k ALS inhibitorům.

Odrůdy typu Conviso® Smart byly zkoušeny v re-
gistračních pokusech ÚKZÚZ v uplynulých dvou le-
tech, avšak zatím ani jedna z nich nesplnila parametry, 
které úřad požadoval v předchozích obdobích pro 
registraci jakékoliv nové odrůdy. To je důvodem, že 
všechny odrůdy Conviso® Smart, které se v minulém 
roce dostaly do praxe, byly uvedeny na český trh pou-
ze na základě Evropského katalogu odrůd.

Přednosti a rizika technologie Conviso® Smart
Nejsilnějším argumentem pro použití nové tech-

nologie ochrany cukrové řepy je účinná kontrola 
plevelné řepy na pozemcích, kde z důvodu velké zá-
soby semen již nelze řepu úspěšně pěstovat. Rostliny 
plevelné řepy (Beta vulgaris) jsou vůči herbicidům ze 
skupiny ALS inhibitorů vysoce citlivé a již při použití 
nízkých dávek hynou.

Hned na tomto místě je ale nutno vyzvednout 
možné riziko vzniku rezistence a vynucení změny 
ochrany ostatních plodin v osevním postupu u kte-
rých se ALS inhibitory ve velké míře používají. V této 
skupině herbicidů máme již v současné době potvrze-
ná data o rezistenci mnoha druhů trávovitých plevelů 
– například chundelky metlice, psárky rolní, ale také 
dvouděložných druhů, například máku vlčího a někte-
rých dalších druhů. Účinné látky jako tribenuron, ami-
dosulfuron, iodosulfuron, mesosulfuron, metsulfuron, 
tribenuron, florasulam, pyroxulam, propoxycarbazon 
tvoří v současné době základ ochrany obilovin, ku-
kuřice a okopanin. Herbicid Conviso® One obsahuje 
floramsulfuron a thienkarbazon-methyl se stejným 
mechanizmem účinku. Proto bude nutné na plochách 
s technologií Conviso® Smart výrazně omezit jejich 
použití a uplatňovat látky z jiných skupin, například 
růstové herbicidy MCPA, 2,4-D, dicamba nebo půdní, 
případně kontaktní herbicidy chlortoluron, diflufeni-
can, bentazon anebo bromoxynil a jejich směsi. 

Tato povinnost je zakotvena přímo na etiketě 
herbicidu Conviso® One, kde je uvedena věta: “K za-
bránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek 
nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi in-
hibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, 
triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přeru-

šení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mecha-
nismem účinku.”

Další, ještě větší hrozbou, je možné zaplevelení 
výdrolem semen cukrovky odolné k ALS herbicidům 
v následujících letech. Zkušenosti z praxe z uplynu-
lých dvou let po teplých zimách ukázaly, že cukrová 
řepa může zregenerovat také z posklizňových zbytků 
a vyprodukovat v následné plodině semena. Běžně 
používané přípravky na ochranu proti plevelům obi-
lovin, kukuřice, ale také některých dalších plodin, již 
nebudou schopny tyto rostliny zničit. Proto je nutnou 
podmínkou v ošetřených porostech cukrovky důsled-
ná mechanická likvidace a odstranění vykvetlých je-
dinců z pole. 

V technologii Conviso® Smart je nutné likvidovat 
plevelné řepy (vyběhlice, vykvetlice) v řádku a pří-
padně i pozdě vzcházející plevelné řepy v meziřádku, 
a to i po dvou aplikacích herbicidu, porosty plečkovat 
a během vegetace několikrát procházet. Ze zkuše-
ností, při již dnes hojně používané ruční likvidaci ple-
velných řep a vyběhlic víme, že přes veškerou snahu 
lze občas kvetoucí rostliny přehlédnout, čím se může 
indukovat rozšíření populace odolné ALS herbicidům.

Systém Conviso® Smart, podobně jako ostatní HT 
technologie, jsou dobrým sluhou, ale špatným pá-
nem. Není-li pěstitel schopen zajistit důsledný moni-
toring a odstraňování vyběhlic a současně omezit po-
užívání ALS inhibitorů v ostatních plodinách, zejména 
okopaninách, měl by zvážit, zda je tato technologie 
pro něj, z pohledu dlouhodobé udržitelnosti, vhodná.

Dnes se pěstitelé při nákupu osiva odrůd Conviso® 
Smart zavazují k mechanické, zpravidla ruční, likvidaci 
vyběhlých či vykvetlých řep. Bylo by proto vhodné, 
při procházení porostu zlikvidovat také přerostlé ple-
vele, u kterých hrozí vysoké riziko rezistence.

V letošním roce 2020 byla schválena podpora 
na mechanickou likvidaci plevelné řepy jako náhrada 
za likvidaci chemickou. Bude-li platit také v následují-
cích letech, pěstitelé cukrovky Conviso® Smart ji bu-
dou moci využívat.

Účinnost systému Conviso® Smart na plevele
Ověřování biologické účinnosti herbicidu Conviso® 

One se věnoval kolektiv pracovníků České zemědělské 
univerzity v Praze (M. Jursík, J. Soukup a M. Kolářová) 
a výsledky výzkumu byly publikovány v odborném 
tisku u nás (Agromanuál, 2020), ale také v zahraničí  
(Crop protection, s.137, 2020). Hodnocena byla účin-
nost na nejčastěji se vyskytující plevele, například 
laskavec ohnutý, merlík bílý, ježatku kuří nohu a roz-
šiřující se mračňák teophrastův. Nejlepší účinnost 
vykazoval herbicid Conviso® One ve dvou aplikacích 
s olejovým smáčedlem MERO.

Účinnost na zkoušené plevele byla vyšší ve srov-

nání s účinností tří aplikací klasických herbicidů (Be-
tanal Maxx Pro + Goltix Titan). Výjimkou byl pouze 
merlík bílý, u kterého celkový dosažený výsledek byl 
o několik málo procent slabší.

Jedna aplikace herbicidu Conviso® One v plné 
dávce nezaručí ve všech situacích dostatečný účinek.

Herbicid Conviso® One lze kombinovat s větši-
nou ostatních herbicidů registrovaných do cukrovky. 
Kombinace s klasickými cukrovkovými herbicidy mo-
hou mít význam v situacích, kdy je třeba posílit účin-
nost na méně citlivé plevele (např. rozrazily) a jsou 
také možným opatřením pro snížení rizika vzniku 
rezistence.

Pro sezónu 2021 bude společnost Betaseed pro-
střednictvím společnosti VP AGRO nabízet vedle 
klasických odrůd BTS, také odrůdy Conviso®Smart. 
Některé z nich jsme měli možnost vidět v pokusech 
již v roce 2020.

Strategie herbicidní ochrany klasických odrůd 
BTS v roce 2021

Hodně pěstitelů se již před minulou sezónou 

obávalo, že po zákazu používání účinné látky desme-
dipham nebude možné likvidovat některé plevele, 
zejména laskavce. Praxe u mnoha našich zákazníků 
ale ukázala, že tato obava není opodstatněná. V sor-
timentu herbicidů dodávaných společností VP AGRO 
do cukrové řepy jsou přípravky, které zajistí spolehli-
vou ochranu proti všem důležitým plevelům.

Základem této strategie jsou dva herbicidy, a to  
Bettix Combi a Corzal vhodné pro ošetření porostů 
pro všechny aplikace od 1. páru pravých listů cukrov-
ky. Pro první termín ošetření v dávkách Bettix Combi 
1,5 l/ha a Corzal 2,0 l/ha zajišťuje účinnost 525 g meta-
mitronu, 225 g ethofumesatu a 314 g phenmedipha-
mu. Pro termíny T2 a T3 se dávkování zvyšuje na 2,0 l/
ha. V případě výskytu některých odolnějších plevelů 
jako jsou heřmánky, rdesna a laskavce doporučujeme 
již od prvního termínu tank mix s herbicidem Safa-
ri 50 WG. Ten pojistí efekt také na výdrol slunečnice, 
mračňák theophrastův a rdesna v pozdějších termí-
nech vzcházení. Pro prevenci pozdního zaplevelení 
a v případě výskytu pohanky svlačcovité přidáváme 
do posledního postřiku herbicid Venzar.

V tomto systému se tak na pozemek aplikuje  
2 100 g metamitronu, 900 g ethofumesatu, co zajistí 
vedle účinku přes listy spolehlivý reziduální působení 
až do zakrytí řádků cukrovkou.

V našem sortimentu zůstávají nadále v praxi 
osvědčené a žádané odrůdy BTS:

BTS 555
typ N-NC - tolerantní k rizománii a háďátku

BTS 8840
typ N - tolerantní k rizománii a cerkospóře

BTS 9975
typ N-NV - tolerantní k rizománii  a cerkospóře

BTS 6695 
typ NC-N - tolerantní k rizománii a cerkospóře

Jejich pěstitelé, kteří nemají přímo nutnost ke změ-
ně technologie, by měli zůstat u pěstování klasických 
odrůd, u kterých je výkonnost ještě pořád vyšší a v na-
šich podmínkách jistější, což dokládají také výsledky 
doc. Ing. Miroslava Jursíka, Ph.D., prof. Ing. Josefa Sou-
kupa, CSc. a prof. Ing. Josefa Pulkrábka, CSc. z České 
zemědělské univerzity v Praze publikované na portále 
agromanual.cz (https://www.agromanual.cz/cz/clan-
ky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele/prvni-zkuse-
nosti-s-conviso-smart-cukrovou-repou-v-cr).

Dalším důkazem je rovněž skutečnost, že 
ÚKZÚZ do dnešního dne nezařadil žádnou odrůdu  
Conviso® Smart do registrovaných odrůd v České  
republice a jejich prodej se uskutečňuje na základě 
uvedení v evropském katalogu odrůd.

RNDr. Aleš Kuthan,  CSc.
Ing. Josef Král 

 VP AGRO, spol. s r.o.

Obr. 2: Odrůda BTS 9975 z pozemku ošetřeno s kombinacemi s herbicidem Bettix Combi.

Tabulka 1: Produkce kyslíku u vybraných plodin.
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