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Nejškodlivější choroby stébla, palice a listů kukuřice

Do nové sezóny s novými přípravky 

Choroby, které se vyplatí sanovat biologicky i chemicky.

Exkluzivity pro rok 2021.

Pěstování kukuřice v Evropě nabralo obrátky 
od šedesátých let minulého století. Je pravdou, 
že za padesát let se kukuřice jako plodina změ-
nila skoro stejně, jako od jejích prapředků po 
kukuřici indiánského typu. I u nás se díky šlech-
tění „uhnízdila“ prakticky ve všech pěstitelských 
lokalitách.

V této části článku zkusím popsat nejčastější cho-
roby stébla a palice kukuřice a možnost jejich zvládání 
nejčastěji formou integrovaného systému. V posledním 
desetiletí došlo k podstatným změnám klimatu. Lze to 
prokázat mimo jiné i náhlým rozšířením některých tep-
lomilných škůdců a chorob různých plodin do oblastí, 
kde se o nich pěstitelům ještě v osmdesátých letech 
minulého století ani nezdálo. Svým dílem přispěla také 
změna agrotechniky a zúžení osevního postupu. Hlav-
ním problémem v praxi se stala zásobenost půdy živi-
nami a organickou hmotou a s tím souvisící degradace 
půdní struktury. Proto se na většině plodin projevuje 
ohniskové nouzové dozrávání způsobené zhoršenými 

vlastnostmi půdy. Mimo tato „fyziologická“ poškození 
se na kukuřici projevují s narůstající intenzitou i choroby 
působené různými patogeny a roste i poškození škůd-
ci – z části vlivem půdních vlastností, ale také vlivem 
způsobu zpracování půdy.

Masivní rozšíření každé plodiny vždy vede k reakci 
prostředí => u zemědělských plodin k rozšíření jejích 
chorob a škůdců. Velká část z nich dnes uniká pozor-
nosti, i když jejich zvládnutí může zlepšit nejen výnos, 
ale i jeho kvalitu a omezit patogeny produkované toxi-
ny. Agronomovi ihned vytane na mysli pojem „mykoto-
xiny“. Ale je potřeba si uvědomit, že i svléknuté košilky 
svilušky a mšic provokují rozvoj alergií u dost početné 
skupiny lidí.

Ve fázi vzcházení se projevuje velké množství pato-
genních hub i škůdců. Jen upozorňuji, že stále dochází 
k přejmenovávání jednotlivých rodů a druhů organiz- 
mů, proto uvádím takové názvy, které jsou v literatuře 
pro velkou část agronomů nejznámější. 

         
Každý rok se snažíme sledovat trendy v ochra-

ně rostlin a následně Vám nabídnout to nejlepší 
co trh přináší. I letos jsme si pro Vás připravili  
exkluzivně několik přípravků, které napomohou 
ke kvalitnější a vyšší úrodě.

Cavando®New – nová jedinečná spolupráce BASF 
a VP AGRO

Cavando® New je nový fungicid vycházející  
z jeho předchůdce přípravku Cavando®. Vyznačuje 
se špičkovým preventivním a kurativním účinkem 
proti všem hlavním listovým a klasovým chorobám 
pšenice a ječmene v době metání a kvetení včetně 
fuzarióz. Takto široké spektrum účinnosti je dáno 
kombinací dvou vynikajících účinných látek ze skupi-
ny azolů – nejmodernější azol Revysol® a osvědčený 
metkonazol, které zároveň zaručují také mimořád-
nou kvalitu sklizně bez mykotoxinů.

Cavando® New je fungicidní řešení, které se sklá-
dá ze dvou produktů – Alterno® (2 x 5 l, úč.l. met-
konazol) a Revystar® (1 x 5 l, úč. l. Revysol® ). Tato 
kombinace zajišťuje vysokou účinnost proti listovým 
chorobám jako jsou braničnatky, rzi, hnědá, ramulári-
ová a rynchosporiová skvrnitost a zároveň vysokou 

účinnost proti klasovým fuzariózám. Při doporučené 
dávce 0,4-0,5 l/ha + 0,8-1,0 l/ha jedním balením ošet-
říte 10-12,5 hektarů. Vyšší dávku doporučujeme volit 
při použití minimalizace, pokud předplodinou byla 
kukuřice nebo pšenice, pokud je odrůda náchylná  
k napadení fuzárii, při jedné aplikaci fungicidu nebo 
za deštivého počasí. 

Braničnatky a rzi jsou nejrozšířenější choroby a zá-
roveň mají největší devastační efekt na výnos. Často 
se stává, že dochází k infekcím až v pozdní fázi vývoje, 
kdy je napadán zejména praporcový list a klas, tedy 
nejdůležitější části rostliny obilnin tvořících výnos, 
proto je dopad tak silný. Pokud dokážeme praporcový 
list a klas účinně ochránit co nejdéle, ochráníme tak 
i předpoklad vysokého výnosu. Největší riziko nastá-
vá za situace, kdy předchozí aplikace fungicidu chybí 
anebo neposkytla dostatečný efekt. Použitím fungici-
du Cavando®  New v pšenici dosáhnete vysoké účin-
nosti proti braničnatkám i rzím, v ječmeni pak snadno 
vyřešíte infekce hnědé nebo ramuláriové skvrnitosti.

 
Napadení fuzariózami znamená ztráty na úrodě a 

snížení kvality, protože většina druhů houbové choro-
by rodu Fusarium produkuje nebezpečné toxiny, které 
mohou ohrozit zdraví člověka i hospodářských zvířat. 

Snětivost stébel (listů i palic) kukuřice
Na sněti kukuřičné je důležité, že se šíří výhradně  

z rok starých spór ležících na povrchu půdy, nemůže 
dojít k šíření z letošních výtrusů. Na povrchu půdy 
vydrží být aktivní až 4 roky, po zapracování do půdy 
je jejich životnost pouze jeden rok. Tento patogen 
neprodukuje žádné výrazné mykotoxiny, spíše léčivé 
látky. Proto ani střední až silnější napadení (do 30 % 
napadených rostlin) nevadí kvalitě siláže nebo jiných 
produktů z kukuřice. Ale dochází ke snížení výnosu 
všech typů produktů. Patogen napadá všechny nad-
zemní části rostliny a její výskyt záleží na síle zdroje na 
povrchu půdy, vlastnosti odrůdy/hybridu a průběhu 
počasí. Vyvíjí se různě veliké hálky s bílou modifikova-
nou pokožkou. Uvnitř nich je černá hmota spor.

Ochrana: spočívá v použití specifických mořidel, 
ale podstata spočívá v agrohygieně – zpracování půdy  
a kvalitě její mikrobioty a v odolnosti pěstovaného  
hybridu.

 
Růžová plísňovitost stébla a palic – fuzariózy 
(Fusarium spp., Penicilium spp., Nigrospora oryzeae) 
– Houby rodu Fusarium jsou saprofyty, ale za urči-
tých podmínek mohou být parazity rostlin. Přezimu-
jí pomocí mycelia v posklizňových zbytcích, nebo  
v půdě vytvářejí chlamydospory. Konidie se vytváří na 
posklizňových zbytcích ležících na povrchu půdy. Ně-
které druhy fuzárií vytvářejí pohlavní lahvicovitá nebo 
téměř kulovitá peritecia s vřecky. Hniloby/trouchnivě-
ní stonků, kořenů a palic působí cca z 20 % nouzové 
dozrávání a spolu s antraknózou a kořenomorkou pů-
sobí napadení až 80 % rostlin. Rozvíjejí se už od fáze  
4. až 6. listu.

Na kvetoucích nebo dozrávajících rostlinách způ-
sobují fuzária hnilobu palic (škodlivé je zaplísnění již od 
15 kusů napadených zrn v palici), hnilobu a trouchni-
vění stonků, hniloby kořenů. Vyhodnocení se provádí 
tak, že se ve dvou opakováních prohlédnou palice na 
2x 10 ks po sobě jdoucích rostlinách vnitřních řádků, 
hodnotí se procento napadených palic. Jestliže bude 
mezi opakováními jedné odrůdy větší rozdíl než 10 % 
zjištěné hodnoty, vyhodnotí se ještě 3. (popř. i 4.) opa-
kování této odrůdy. Hodnotí se počty palic podle na-
padení různými chorobami a počet palic napadených 
zavíječem kukuřičným (společně hodnocením ozrnění 
palic).

Zemědělské podniky 
skupiny  
VP AGRO, spol s r.o.

Představení zemědělské společnosti Proklas, s.r.o.

Nejvyšší možné fungicidní účinnosti dosáhne-
me správným výběrem fungicidu s dlouhodobým 
účinkem, přesným načasováním aplikace před ane-
bo těsně po začátku napadení a kvalitním pokrytím 
klasu postřikem (např. s použitím speciálních duálních 
trysek k tomuto určených). Vzhledem k těmto poža-
davkům je přípravek Cavando® New ideálním řeše-
ním ochrany proti fuzariózám. Je to dáno kombinací 
účinných látek Revysol® a metkonazol. Díky synergii 
formulací je dosaženo vysoké pokryvnosti klasu, rych-
lého vstřebání účinných látek do rostlinných pletiv  
a tím i silným efektem proti klasovým chorobám. Díky 
tomu je možné dosažení vysoké účinnosti na fuzária  
a také vysoký přírůstek výnosu.

Proti braničnatkám, rzím, hnědé, ramuláriové  
a rynchosporiové skvrnitosti aplikujeme preventivně 
nebo v době výskytu prvních příznaků až do konce 
kvetení. Proti klasovým fuzariózám aplikujeme nejčas-
těji od začátku do konce kvetení. 

Fungicid Cavando® New je ideálním přípravkem 
hodícím se také do systému dvou fungicidních ošet-
ření.

Obr. 1: Snětivost stébel (listů i palic) kukuřice.
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Na kukuřici se nejčastěji vyskytují druhy F. subglu-
tinans (teleomorfa Gibberella subglutinans), F. grami-
nearum (t. G. zeae), F. verticillioides (t. G. moniliformis), 
F. avenaceum (t. G. avenacea), F. poae, F. proliferatum, 
F. sporotrichioides, F. sambucinum (t. G. pulicaris),  
F. oxysporum a F. culmorum.

Pro rozvoj fuzarióz klasu kukuřice (nebo obecně 
obilnin) je optimální mírně teplé a vlhké počasí v ob-
dobí kvetení a srážky ke konci vegetace. Nejlepšími 
podmínkami pro šíření infekce je přetrvávající chladné 
počasí s omezeným slunečním svitem. Dalším stimu-
lantem jejich rozvoje je poškozování listenů palic mši-
cemi, křísky a třásněnkami. Kromě snižování výnosů 
biomasy jsou houby rodu Fusarium schopny produko-
vat tzv. mykotoxiny. Hniloby/zaplísnění palic kukuřice 
začínající obvykle od špičky se projevují bílým nebo 
světle růžovým povlakem mycelia na zrnu rychle po-
krývající jejich velkou část. Plísně se mohou vyskytovat 
i na jednotlivých obilkách, skupinách nebo poraně-
ných obilkách. Palice a stébla mohou suše trouchnivět 
(hlavně na nouzově dozrávajících rostlinách), obilky 
potom ztrácejí lesk, zbarvují se tmavožlutě s růžovými 
nebo hnědými mozaikami. Jejich povrch bývá pokryt 
jemnými prasklinkami. Potraviny a krmiva z kontami-
nované produkce často způsobují závažná akutní a 
chronická onemocnění lidí a zvířat.

Ochrana: Střídání plodin je pro regulaci hub rodu 
Fusarium na kukuřici méně účinné proto, že houby 
dlouhodobě přetrvávají na posklizňových zbytcích 
(spíše se na nich množí). Takže je důležité je inaktivo-
vat dokonalým zapravením do půdy pro jejich efek-
tivní biologický rozklad. Negativním důsledkem jejich 
výskytu je zamoření půdy (na posklizňových zbytcích 
kukuřice) fuzariózami nebezpečnými pro následné 
obilniny. Proto kukuřice není vhodná pro nastýlání 
nebo zpracování půdy ponechávající převážnou část 
zbytků na povrchu ornice.

Současná praxe gravitační separace osiva výraz-
ně snižuje výskyt infekcí pocházejících ze zrna. Setí 
do dostatečně teplé a nepřemokřené půdy eliminuje  
infekce klíčících rostlin. Napadení se zvyšuje v období 
vegetace při deficitu vody, nevhodném poměru du-
síku a draslíku, nedostatku zinku a selenu a v hustém 
porostu. Při opožděné sklizni za nepříznivých podmí-
nek dochází ke zvýšenému napadení celých rostlin  
(i palic) houbami.

Šlechtění kukuřice na odolnost může eliminovat 
infekce. Ranější hybridy bývají méně napadány. Trans- 
genní Bt – hybridy s odolností zavíječi kukuřičnému, 
který vytváří vstupní brány pro infekce houbami, jsou 
jedním ze způsobů eliminace napadení (vazba na 
poškození zavíječem je až 80 %!). Dalším způsobem 
ochrany kukuřice proti houbám rodu Fusarium je vy-
užití fungicidů ve formě postřiku nebo moření osiva.

Ochrana: jsou registrované dva chemické fungi-
cidy a čtyři biologické přípravky. Účinek chemických 
přípravků lze posílit aplikací silně zásaditých hnojiv ve 
dvou až třílitrových dávkách na hektar, měď, stříbro 
apod. Dalším velmi účinným aktivátorem jsou: humá-
ty, amalgerol, n-fenoly a podobně. Účinek biologic-
kých přípravků lze aktivovat thiosírany a podobně jako 
pesticidy i humáty a dalšími organickými stimulanty. 
U obou skupin se ukazuje jako velmi účinný aktivátor 
Aquafix (ze skupiny látek udržujících dlouho vodu).

Nejškodlivější choroby stébla, palice a listů kukuřice
Choroby, které se vyplatí sanovat biologicky i chemicky.

Do nové sezóny s novými přípravky   
Exkluzivity pro rok 2021.

•  Proti chorobám vzcházejících rostlin je použitelné 
fungicidní moření osiva, do jiné růstové fáze kukuřice 
je registrován pouze jeden chemický fungicid a čtyři 
biologické fungicidy.

•  Fungicidy do jiných vývojových fází kukuřice jsou již 
také registrovány, jen okrajově ale zasahují antraknózu.

Antraknózová listová spála - Colletotrichum
graminicola (teleom. Glomerella graminicola)

Oficiální název je, jemně řečeno, nevystihující 
podstatu choroby. Ta se totiž na listech projevuje jako  
nevýrazná bílá skvrnitost. Ale dopad je na kvalitu stéb-
la – v důsledku způsobuje lámání stébel nebo nouzové 
dozrávání rostlin.

Primární infekce pochází z nakažených zrn a po-
sklizňových zbytků. Poškození rostlin suchem a úpalem 
je příčinou infekce v následné vlhčí a mírné periodě  
počasí. Houba je teplomilná. Optimální teplota pro růst 
mycelia je 28 °C.

Při napadení zrn dochází po jejich vysetí k padání 
klíčních rostlin (při rozumném moření osiva jen malá 
pravděpodobnost). Nejvýznamnějším příznakem je 
skvrnitost stébla, která vzniká v jakékoliv růstové fázi 
(nejčastěji na začátku kvetení). Okolo kolének stébla se 
tvoří nejdříve odbarvené a potom, podle odrůdy, šedé 
nebo fialově červené slzovité skvrny. Méně často jsou 
na stéble mezi kolénky viditelné podélné tmavé prouž-
ky. Později se ve dřeni stébla tvoří tmavě zbarvené du-
tinky s někdy zřetelným světlým postupně tmavnoucím 
myceliem. Při časném napadení stébla dochází téměř 
vždy k předčasnému dozrávání. Může docházet i k lá-
mání rostlin. V posledních letech dosahuje intenzita 
výskytu (podle lokality) i 90 % rostlin! Infekce sou-
visí s poškozením stébla škůdci. Nejpodstatnější škody 
působí při napadení spodních kolének a kořenových 
krčků. Příznaky jsou zřetelné nejčastěji až ve fázi začát-
ku zrání. Pozdní typ infekce se projevuje i nad palicemi  
odumíráním vrcholů rostlin.

Ochrana: do kukuřice je registrovaný jeden fungi-
cidní přípravek. Další ochrana spočívá ve výběru odol-
nějších hybridů, dobrém ošetření a zapravení poskliz-
ňových zbytků do půdy, vyrovnané výživě, správném 
osevním postupu, optimální hustotě porostu a ochraně 
proti škůdcům.

Počet rostlin napadených antraknózou a fuzáriem 
lze kontrolovat i po sklizni na zrno. Kupodivu se na řezu 
zdravých rostlin objevují černě. Zdravé rostliny totiž 
vytlačují do řezu šťávu s organickými živinami. Naopak 
nemocné rostliny se na řezu i po 14 dnech jeví světlé 
až bílé.

Diplodiová => Stenokarpelová (+ bakteriální) hni-
loba palic a stébel kukuřice

Rok jsem žil v domnění, že tato houba je u nás je-
nom na návštěvě. Ale již třetím rokem se stačí podívat 
na porosty v době dozrávání, kde každý druhý klas 
(palice) na rostlině je viditelně postižen bílým plesni-
věním na své bázi. Prostě „je tu jako doma“. A je vět-
šinou vždy doprovázena bakteriální hnilobou stébla 
nebo palice. A má „potenciál“ značně poškodit porosty,  
a hlavně kvalitu zrna.

Dva organizmy, Stenocarpella maydis (syn. Diplodia 
maydis teplomilná) a Stenocarpella zeae (syn. Diplodia 
macrospora chladnějimilná), jsou pro rostliny pato-
genními houbami a původci diplodiové hniloby palic  
a stébel. Dosud nebyla nalezena žádná teleomorfa této 
houby. Dosud jedinými známými hostiteli jsou kukuřice 
(Zea mays) a „červené trávy“ (Arundinaria sp.).

Původce přezimuje na nemocných rostlinných zbyt-
cích (plevy, stébla). Za vlhkých podmínek se na nich 
vytvářejí dvoubuněčné konidie. První příznaky vyvo-
lané původcem antraknózové spály kukuřice se zřídka 
mohou objevit již na mladých rostlinách kukuřice, které 
zakrsávají a postupně usychají. U napadených vzešlých 
rostlin je zahnědlý hypokotyl. Po příčném řezu prvním 
kolénkem jsou pak viditelné kruhovitě uspořádané hně-
davé skvrny. Při napadení kořenů dochází k jejich černá-
ní. Na spodních listech se šíří bělavá drobná skvrnitost, 
podobná popálení úletem kapiček diquatu. Skvrny se 
později zbarvují smetanově nebo lehce nahnědle. Pak 
mají tmavší okraj se žlutým nebo žlutozeleným dvůr-
kem. Jejich velikost se pomalu zvětšuje. Na skvrnách se 
vytvářejí v koncentrických kroužcích černá konidiová 
ložiska – acervuli. Choroba postupuje druhotnou infekcí 
do horních pater nebo na listové pochvy a palisty pa-
lic. Patogen přechází také na vřeteno palice a do obilek, 
které jsou načernalé v podobě paprsků.

K hnilobě palic dochází šířením konidií deštěm  
a větrem na rostliny od začátku metání až po začátek 
zasychání blizen. Konidie pronikají většinou do sekun-
dárních palic pochvami obvykle na spodní straně palice, 
velmi často po poškození palice housenkami černopás-
ky Helicoverpa zeae. Nárůst plísně je nejběžnější ve stadi-
ích mléčné, voskové a začínající plné zralosti zrn. Diplo-
diová hniloba stonku probíhá hlavně na stéble v místě 
tvorby palic (mezi kolénky), méně často také na koře-
nech a v kolénkách mezi svrchní částí rostliny a palicí.

Ochrana: není zatím řešena chemickými ani biolo-
gickými prostředky. Ale vzhledem k relativně nízkým 
škodám lze předpokládat, že ji silně omezují všechny 
do kukuřice registrované chemické fungicidy i hnojiva  
s fungi-omezujícími účinky = vysoké pH, thiosírany, 
měďnatá hnojiva s obsahem stříbra atd.

U obou forem jsou místa vstupu usnadněna po-
škozením škůdci (např. ptáky, hmyzem), které zvý-
ší vnímavost hostitele. Poškození pletiv paty palice 
housenkou černopásky bavlníkové (Helicoverpa zeae),  
ale i poškození křísky nebo plošticem, často vede  
k přezimování houby na posklizňových zbytcích.

LISTOVÉ CHOROBY

Obecná listová spála kukuřice 
(příšerně zmatené názvosloví)

Jejími původci jsou patogogeny: Helminthosporium 
turcicum = Exserohilum turcicum – anam. (= Trichome-
tasphaeria turcica = Setosphaeria turcica – teleom.), H. 
carbonum = Drechslera zeicola = Bipolaris zeicola anam. 
(Cochliobolus carbonum-teleom.), Helminthosporium 
maydis anam = Bipolaris maydis (Cochliobolus hete-
rostrophus-teleom.). Patogeny patří mezi vřeckovýtrusné 
(Ascomycetes).

V současné době se v České republice na kuku-
řici tyto choroby vyskytují, ale příznaky napadení 
jsou často přehlíženy a k významnějšímu poškození  
dochází jen výjimečně. Zdrojem infekce jsou napadené 

zbytky listů kukuřice, ale u dvou patogenů také osivo  
z nemocných porostů.

Příznaky se podle druhu patogenu významně liší. 
H. turcicum vytváří na listech kukuřice 3 až 15 cm dlou-
hé protáhlé šedožluté skvrny, často se šedozeleným 
lemem odumírajícího pletiva. Ty se tvoří od začátku 
kvetení. Na nich brzy hustě narůstají tmavošedé až 
černé sety s výtrusy. Optimální teplota pro klíčení ko-
nidií je 23–27 °C, optimální vlhkost vzduchu je 90 % a 
více. Za sucha se šíření choroby zpomaluje. V přípa-
dě silného napadení odumírá celé střední patro listů. 
Napadení se šíří nahoru i dolů, rostlina je téměř zcela 
odlistěná a nouzově dozrává. Listy se podélně třepí.  
H. maydis se od napadení H. turcicum liší tím, že skvrny 
jsou menší, ostřeji ohraničené a načervenale zbarvené, s 
patrnými soustřednými pruhy. Tento patogen napadá i 
květní listeny v latě. Další patogen H. carbonum napadá 
mimo listy i palice a jejich pochvy.

Ochrana: je potřeba vycházet už ze způsobu šíření 
spor ze zbytků nemocných listů. Jejich zapravení, popří-
padě i ošetření amonnou formou dusíku nebo biologic-
kým přípravkem měnícím prostředí na povrchu ošetře-
né organické hmoty, jsou optimální variantou. Dalším 
faktorem je to, že kukuřice potřebuje hluboko zpraco-
vanou půdu. Velká část současných hybridů má poměr-
ně vysokou toleranci, na nich se infekce rozvíjí velmi 
pomalu. Takový hybrid v naprosté většině nepotřebuje 
chemické ošetření fungicidy. Ale pro případ rychlého 
rozvoje je registrován dostatek fungicidních přípravků.

Rzivost listů kukuřice (Puccinia sorghi) 

Na svrchní i spodní straně listů se až v období kvetení 
rostlin objevují rozptýlené kupky letních výtrusů – ure-
die, ke konci vegetace tmavé telie. Skořicově zbarvené 
kupky spor protáhlého tvaru mají okolo sebe odchlíp-
nutou pokožku. Kupky se nacházejí podélně na listech. 
Kolem nich se na listech (dle odrůdy/hybridu) vytváří 
světle zlatavě žlutý až světle růžový prstenec, později 
jejich okolí zasychá. Jako houbový parazit odčerpává 
patogen z rostliny živiny potřebné pro růst. Kupky pato-
genu narušují pokožku listu, systém fotosyntézy a hos-
podaření s vodou ovlivňují podstatně více než odpoví-
dá jejich množství (pokryvnosti listu). Vliv na výnos roste 
s časností napadení, proto je potřebné sledovat první 
výskyt. Výrazná je odrůdová citlivost. Ke svému vývoji 
potřebuje mezihostitele šťavel (Oxalis spp.), na kterém 
se tvoří ložiska jarních spor.

Ochrana: jsou registrovány dva účinné chemické 
fungicidy, ty je možné ještě posílit přidáním thiosírano-
vé formy draslíku a stopových prvků. Základem je vý-
razné omezení výskytu rostlin Oxalis z blízkosti porostů 
(přenos do 100 metrů). Chemická regulace se cíleně 
proti tomuto patogenu nepoužívá, ale bylo by vhodné 
se jí zabývat! Velmi účinnou možností je šlechtění a pěs-
tování rezistentních hybridů kukuřice.

Opravdu důležité je sledovat a provozovat 
ochranu proti:

•   Výskytu fuzárií a antraknózy ve fázi 4 až 6 listů
    kukuřice.

•   Výskytu antraknózy, fuzárií a diplodiové 
     hniloby ve fázi kvetení a zrání.

Ing. Karel Říha, st.
odborný poradce

Perseus – Když nemůže Perseo… 
Zachrání to Perseus!

Perseus je systémový fungicid pro použití v pšeni-
ci. Obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů: bro-
mukonazol (107 g/l), který vykazuje nejdelší persisten-
ci mezi azoly a tebukonazol (167 g/l), který je doposud 
jen těžko překonatelným azolem.

Perseus má preventivní a kurativní působení proti 
houbovým chorobám obilnin jako jsou braničnatky, 
rez plevová, padlí travní a fuzariózy klasů.

Doporučená dávka je 1,2 l/ha od BBCH 33 až 65 kdy 
napomáhá proti braničnatkám, rzi a padlí a od BBCH 
65 až 69, kdy je specialistou na fuzariózy klasů.

Traciafin – Vše, co od fungicidu očekáváte

Traciafin je mimořádně širokospektrální fungicid 
se systémovým účinkem pro použití v pšenici, ječme-
ni, žitě, triticale a řepce.

Obsahuje 250 g/l prothiokonazolu, který zasahuje 
do biosyntézy ergosterolu, jenž je základem buněč-
ných membrán patogenů. Řetězec biosyntézy je na-
rušen na více místech, čímž se zvyšuje jistota zásahu 
a omezuje nebezpečí vzniku rezistence. Po ošetření 
je přípravek systemicky transportován v rostlině i do 
těch částí, které nebyly postřikem zasaženy. Vyznačuje 
se protektivním, kurativním účinkem a dlouhodobým 
residuálním působením.

Účinně hubí široké spektrum chorob obilnin –  
braničnatky, padlí, fuzária, plíseň sněžnou, hnědou 
skvrnitost, stéblolam, hlízenku, rzi a další.

Doporučená dávka je 0,8 l/ha a Traciafin lze použít 
v plodině až 2x.

Ošetřené rostliny jsou v důsledku green efektu 
déle zelené a tím produkují větší množství asimilátů 
pro tvorbu výnosu.

Cerkato – Choroby cukrovky srovná to!

Cerkato je systemický fungicid s preventivní- 
mi a kurativními účinky proti cerkosporióze řepy  
(Cercosspora beticola) a padlí řepnému (Erysiphe  
betae). Přípravek se vyznačuje dlouhou dobou  
účinnosti. Zastavuje růst mycelia patogenu uvnitř 
ošetřené rostliny.

Účinná látka tetrakonazol vyniká především vyvá-
žeností, pokud jde o rozpustnost v tucích a ve vodě, 
proto rychle proniká do rostlin (do 4 hodin od aplika-
ce) a rozvádí se do všech ošetřovaných rostlinných bu-
něk. Tím jsou významně chráněny nejen ošetřené čás-
ti rostlin, ale i nově narůstající části rostlin po postřiku.

Doporučená dávka 0,8 l/ha od BBCH 40 nebo při 
prvních příznacích choroby.

Bettix Combi – Účinně i bez „déčka“

Bettix Combi je selektivní herbicid s kontaktním 
i dlouhodobým reziduálním působením určený k hu-
bení dvouděložných plevelů v cukrovce.

Účinná látka metamitron je přijímána listy i kořeny 
plevelů a její nejvyšší účinnost je dosahována v době 
aktivního růstu plevelů od fáze klíčení až do vyvinuté-
ho 1. páru pravých listů. Účinná látka ethofumesát je 
přijímána přes listy i kořeny vzešlých plevelů a zasaže-
né plevele přestávají růst a postupně odumírají.

Bettix Combi se vyznačuje vysokou účinností hlav-
ně na laskavce, merlíky, penízky, kokošky, ptačince, 
svízel nebo i lipnici roční. Aplikuje se preemergentně 
a postemergentně v dávce 2,0 l/ha až do celkové ma-
ximální dávky 6,0 l/ha.

Corzal 160 – Na plevele korzár

Corzal 160 je selektivní postemergentní herbicid 
s účinnou látkou phenmedipham určený k hubení 
dvouděložných plevelů v cukrovce. Přípravek účinkuje 
kontaktně přes list a jeho aplikace je nejlepší formou 
následných postřiků vždy na novou vlnu plevelů.

Dávku přípravku je třeba volit podle vývojových 
fází plevelů, vývojové fáze řepy a případných doplň-
kových partnerů. V raných vývojových fázích jsou 
plevele k přípravku nejcitlivější. Ve stádiu děložních 
listů až základu pravých listů plevelů se Corzal 160 
aplikuje v dávce 1,5-3,0 l/ha na řepu od fáze BBCH 10 

(děložní lístky rozvinuty). Postřik na přerostlé plevele 
má snížený účinek, a proto je možné v havarijních 
případech aplikaci opakovat až do celkové dávky  
6,0 l/ha/rok. Přípravek lze aplikovat nejpozději před 
uzavřením porostu (BBCH 39). 

AGRO-SORB Folium – Zelená energie 
pro vaše pole

AGRO-SORB® Folium je stimulátor růstu s vyso-
kým obsahem biologicky aktivních volných amino-
kyselin (L-alfa), které jsou rychle přijatelné rostlinami. 
Aminokyseliny jsou bohatým zdrojem dusíku a zá-
kladním zdrojem bílkovin. Jsou prekurzorem syntézy 
vitamínů, nukleotidů a alkaloidů. Aminokyseliny tvoří 
základní složku rostlinných tkání a chlorofylu a jsou 
nezbytné pro tvorbu asimilátů při fotosyntéze.

Mimo aminokyseliny obsahuje AGRO-SORB®   
Folium i několik mikroprvků jako je bor, mangan  
a zinek. Mikroprvky jsou nezbytnými výživovými prv-
ky při pěstování plodin a mohou napomáhat při stre-
su. Bor ovlivňuje stavbu a vlastnosti buněčných stěn 
a metabolismu cukrů. Kromě těchto úloh má vliv na 
nejméně 14 dalších funkcí v rostlině. Nedostatek bóru 
snižuje výnos kořene vlivem zmenšení listové plochy 
a také snižuje například u cukrovky cukernatost. Zinek 
se podílí na syntéze chlorofylu a společně s manga-
nem je kofaktorem nebo aktivátorem mnoha enzymů. 
Mangan je nezbytný při fotolýze vody a je základním 
prvkem fotosyntézy rostlin, jeho význam je tedy ne-
popiratelný. Při dostatku manganu rostliny rychleji 
rostou, uzavírají řádky a zvyšuje se výnos. Mangan je 
aktivátorem enzymových procesů v rostlině při tvorbě 
glycidů a bílkovin.

Stimulátor je určen pro aplikaci na list postřikem. 
Pozitivně působí zejména ve stresových situacích (níz-
ké teploty, sucho, silný výskyt chorob a škůdců, fytoto-
xicita způsobená POR). Podporuje regeneraci rostlin, 
zvyšuje intenzitu fotosyntézy a množství chlorofylu v 
listech, příznivě ovlivňuje příjem živin rostlinou, zvy-
šuje počet poupat a následně květů, zvyšuje výnos 
semene nebo nasazování a tvorbu plodů.

AGRO-SORB® Folium lze míchat se všeobecně  
používanými prostředky na ochranu rostlin a hnojivy.

Ing. Jaroslav Šuk
VP AGRO, spol. s r.o.

Obr. 1: Spektrum ochrany proti důležitým listovým a klasovým chorobám pšenice a ječmene.

Obr. 2: Antraknóza kolénka kukuřice – trouchnivění a hniloba pletiv stébla.

Obr.3: Rzivost listů kukuřice a obecná listová spála kukuřice.

Postřikový dvousložkový fungicid 
se systémovým účinkem pro použití v pšenici.

Perseus®

167 g/l 
tebuconazol 

        107 g/l 
bromuconazol  

167 g/l tebuconazol
•  doposud jen těžko překonatelný
    azol
•  vynikající vstřebávání a rozvod 
    v rostlině
•  velmi rychlý nástup účinku

107 g/l bromuconazol 
•  vykazuje nejdelší perzistenci 
    mezi azoly
•  posiluje účinek na padlí, rzi, 
    fuzariózy, braničnatky i pravý 
    stéblolam

•  preventivní zásah
•  kurativní účinnost

•  braničnatka pšeničná 
    a braničnatka plevová 
•  rzi 
•  padlí travní 
•  fuzariózy 

•  1,2 l/ha 
•  BBCH 33-65 na braničnatky, rzi, padlí – ideálně 
    od praporcového listu dál (BBCH 49)
•  BBCH 65-69 na fuzariózy klasů
 

Účinné látky

Vlastnosti

Účinnost

Kdy a jak aplikovat?

Graf 1: Cavando® New - snížení napadení  
braničnatkou pšeničnou.
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Graf 3: Cavando® New - zvýšení výnosu pšenice  
po ošetření proti fuzariózám.
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Graf 2: Cavando® New - napadení fuzariózami  
v pšenici v mléčné zralosti.
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Graf 4: AGRO-SORB® Folium - vliv stimulátoru na 
výnos ozimého ječmene (Czernin Dymokury s.r.o.).
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Postřikový systémový dvousložkový fungicid na ochranu pšenice ozimé.

• Jednoduché, spolehlivé 
a ekonomické řešení

• Dvousložkový azolový 
fungicid

• Systémové působení

• Vysoká ochrana proti 
klasovým chorobám

• Specialista na fuzariózy

Když nemůže Perseo… Zachrání to Perseus!

Perseus®

Dovozce:
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281-6
fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz

Výhradní distribuce pro Českou republiku:
VP AGRO, spol. s r.o.
Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: 220 950 093
fax: 220 950 350
www.vpagro.cz
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CERTIFIKOVANÉ

TRAVNÍ 
SMĚSI

eliminace šťovíků

vynikající 
krmná hodnota

exkluzivní 
pícní odrůdy

AGROKOP HB s.r.o.
Tel.: 777 772 066

E-mail: travnismesi@agrokop.com

www.agrokop.com

Travní porosty pro zemědělské užití jsou  
v České republice zastoupeny na přibližně jed-
nom milionu hektarů a představují nejrozsáhlej-
ší zemědělskou kulturu. Jejich využívání je však 
různé a liší se od méně intenzivních až po vysoce 
intenzivní určené pro výrobu travních senáží.

Na základě dlouhodobého zkoumání požadav-
ků zemědělských podniků zabývajících se pěstová-
ním travních směsí jsme představili novou koncepci  
zemědělských travních směsí zastřešenou značkou 
TRAVAMAN. V tomto programu jsou zohledněny  
regionální potřeby České republiky a výsledky poku-
sů Výzkumného ústavu rostlinné výroby na stanici  
v Jevíčku a Mendelovy univerzity ve Vatíně. Program 
travních směsí je postaven na vysoké výkonnosti, kde 
je vedle příznivého poměru cena/výkon, kladen velký 
důraz především na kvalitu travních osiv.

Značka TRAVAMAN vám dává jistotu  
v maximálním potenciálu třech důležitých 
faktorů:

Výnos
•  produkce hmoty 
•  stabilita

Stravitelnost
•  stravitelnost buněčné stěny
•  odolnost proti vyzimování

Polní výkonnost
•  maximální obsah energie
•  odolnost vůči chorobám
•  vytrvalost

Spoluprací s přední světovou šlechtitelskou spo-
lečností RAGT Semences, která disponuje rozsáhlým 
pícninářským programem, máme přístup ke špičko-
vému genetickému materiálu. Díky skvělé agrono-
mické charakteristice si své zákazníky již získal nejen 
mimořádně výnosný jílek vytrvalý RGT TRIBAL, ale i 
jílek jednoletý RGT SPEEDYL, který extrémně rychle 
zakládá porost a jeho jarní prudký nárůst hmoty vede 
k obrovskému výnosu v první seči a v neposlední 
řadě je to velmi chutná jemnolistá kostřava rákosovi-
tá RGT CALLINA, jejíž vynikající stravitelnost význam-
ně zlepšuje kvalitu krmiva, čímž dochází k výraznému 
nárůstu dojivosti.

Spektrum výkonných odrůd trav jsme dále rozší-
řili o novinku pro rok 2021 jílek hybridní RGT KIRIAL. 
Zemědělci dostávají do rukou kvalitní plnohodnotné 
krmivo vypěstované v domácích podmínkách. Jílek 
hybridní RGT KIRIAL je osvědčená odrůda registrova-
ná ve Francii, která vznikla křížením jílku mnohokvě-
tého a jílku vytrvalého.

Přednosti jílku hybridního RGT KIRIAL:

Vysoká kvalita nízký sklon k dalšímu metání, vysoká 
stravitelnost, excelentní odolnost vůči rzi.

Ideální hybridní jílek do suchých podmínek  
s vysokou vytrvalostí.

Výborný výnos vzhledem k typu jílku vytrvalého.

Neocenitelnou předností jílku hybridního  
RGT KIRIAL, oproti obdobným jílkům, je jeho schop-
nost nemetat do druhé seče a schopnost soustředění 
růstové energie do tvorby listové hmoty, kterou pro-
dukuje nejen ve vysokém množství, ale i ve vynikající  
kvalitě důležité pro vysokoprodukční dojnice. Oproti 
jílku mnohokvětému disponuje vyšší vytrvalostí  
a oproti jílku vytrvalému má vyšší kvalitu hmoty 
spojenou s vysokým výnosem hmoty, který je  
nejvyšší zejména v 1. seči.

Travní směsi TRAVAMAN obsahují pouze výkonné 
a osvědčené pícní odrůdy ze světového a domácího 
šlechtění. Pěstováním těchto travních směsí získáváte 
nejvhodnější krmivo pro vaše dojnice, což se projeví 
navýšením jejich užitkovosti.

Více informací o složení, užití a doporučeném  
výsevku těchto travních směsích najdete v aktuálním 
katalogu TRAVAMAN 2021 nebo na webových strán-
kách www.agrokop.com.

Také naši obchodní zástupci vám rádi poradí  
s výběrem nejvhodnější travní směsi s ohledem  
na vaše potřeby, způsob využívání, půdní vlast-
nosti a klimatické podmínky. Neváhejte je proto  

Obr. 1: Travní směsi TRAVAMAN, pokusy VÚRV (VS Jevíčko) 2020.

Perspektivní odrůdy pro intenzivní pícninářství.

oslovit, abyste společně nalezli nejlepší řešení  
pro vaše pozemky. Travní směsi TRAVAMAN najdete 
v distribuci společností AGROKOP HB, AGROKOP CZ,  
ČESKÁ OSIVA a VP AGRO.

Ing. Dušan Kyselý, MBA
AGROKOP HB s.r.o.

Graf 1: Výnos suché hmoty během sezony (RAGT 2020). Tab. 1: RGT KIRIAL - opravdový typ jílku vytrvalého (RAGT 2020).

Zemědělské podniky skupiny VP AGRO, spol. s r.o.

V loňském roce jsme Vám prostřednictvím 
našich periodik začali představovat zemědělské 
podniky skupiny VP AGRO. Dnes se podíváme na 
západ České republiky. Kousek za Plzní, ve směru 
na Klatovy, se nachází malebné městečko Přeštice. 
Pro většinu lidí, kteří cestují ve směru na Šumavu, 
jde pouze o město, kterým projíždějí. Děti obdivu-
jí sochu dvou přeštických černostrakatých prasá-
tek a ti odrostlejší zase největší barokní kostel po-
stavený mimo hlavní město Prahu. Pro VP AGRO 
jde o jedno ze zásadních míst v této destinaci. 

Od roku 2005 se naše společnost stala většino-
vým vlastníkem bývalého zemědělské zásobování. 
ZNZ Přeštice, a.s. je od počátku orientováno převážně 
jako společnost, která má za úkol našim zákazníkům 
zprostředkovat nákup a prodej většiny zeměděl-
ských komodit. Má vlastní skladovací kapacity nejen  
v Přešticích, ale i v blízkém Stodě. Napojení na neda-
leké Německo je téměř ideální. Další neméně důle-
žitou obchodní činností je prodej hnojiv, přípravků 
na ochranu rostlin a osiv. Společnost těží z velmi 

dobré nabídky VP AGRO a nabízí také poradenskou 
činnost. Nezemědělská veřejnost si zde může zakou-
pit např. kamenivo, písky, uhlí či pohonné hmoty.  
V areálu můžete vidět i bioplynovou stanici o výko-
nu 556 kWh nebo dceřinou společnost DUMET-ZNZ,  
která se úspěšně zabývá výrobou speciálních násta-
veb.

Součástí již zmíněného ZNZ Přeštice, a.s. je také  
Proklas spol. s r.o. Jedná se o klasický podnik prvový-
roby. Hospodaří na velmi rozsáhlém území. Od obce 
Tymákov až za město Stod. S výměrou 2 200 ha (orná 
půda: 1 800 ha, ostatní plochy 400 ha) je jednou z nej-
větších farem tohoto typu v holdingu VP AGRO. Cílem 
Proklasu je samozřejmě citlivé hospodaření na pro-
najaté i vlastní půdě a produkovat co nejvyšší výnos. 
Velkým přínosem pro nás i naše zákazníky jsou místní 
odrůdové pokusy, které provozujeme již 14 let na po-
lích místní farmy. Agronom má skvělý přehled o našich 
odrůdách i jejich výnosovém potenciálu. Přeštický pol-
ní den se stal již zaběhlou součástí červnových polních 
dnů. Vždyť se o něm zmiňuje i místní kronika města.  

Obr. 2: Tradiční Přeštický polní den.

Představení zemědělské společnosti Proklas, s.r.o.
Proklas není jen rostlinná produkce. Zaměřuje se i na  
chov skotu, převážně pak na výkrm býků. Ve Skočicích 
postupně budujeme novou farmu, kam se sváží zásta-
vový skot a v plánu je i koncový prodej, a to včetně vlast-
ní porážky a zpracování. Hlavními pěstovanými plodi-
nami v Proklasu jsou pšenice, ječmen, řepka a kukuřice. 
VP AGRO je v posledních letech velmi úspěšné i na poli 
osivářském. Dle informací místního agronoma, tvoří 
většinu oseté plochy naše odrůdy. Oba podniky spolu 
navzájem úzce spolupracují. Vzhledem k silné pozici  
v této lokalitě zde pořádáme nejen polní dny,  
ale i Západočeskou zemědělskou konferenci a jiné 
akce pro zemědělskou odbornou veřejnost.

VP AGRO je obchodní společnost, která ale  
v žádném případě neupouští od vlastní produkce  
na polích či chovu skotu. Naším cílem je postupný  
rozvoj a úspěšné začlenění všech dceřiných společ-
ností do celé naší skupiny.

Ing. Karel Sýkora, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.

Obr. 3: Sklad osiv ZNZ Přeštice, a.s.

Obr. 1: Chov skotu ve společnosti Proklas, s.r.o.
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KIRIAL – opravdový typ jílku vytrvalého!
KIRIAL

TYP jílku mnohokvět. TYP jílku vytrvalého

- - - Stravitelnost +++

- - - Nízký sklon k dalšímu metání +++

- - - Vytrvalost +++

- - - Obrůstání po suchém období +++

+++ Výnos - - -

+++ Jarní růst - - -

PROČ POUŽÍVAT JÍLEK HYBRIDNÍ
JAKO JE RGT KIRIAL?

Vysoká stravitelnost

●   Pro lepší příjem potravy

Nízký sklon k metání do další seče

●   Pro lepší kvalitu pastvy

Vyšší vytrvalost

●   Přinese více sečí nebo pastevních cyklů!

Dobré obrůstání po období sucha

●   Přinese rychle produkci píce po období
    sucha

Rentabilita pěstovaných plodin
Sluneční periody a měnící se klima.

Poslední období sluneční periody byla pro 
naši zemi po stránce vodní bilance velmi nepřízni-
vá. Veškerá vegetace trpěla suchem, lesy odumí-
raly, výnosy pěstovaných plodin značně kolísaly 
a v průměru dosahovaly nižších úrovní. Povrcho-
vé i spodní vody trpěly nižším úhrnem srážek  
a nadnormální teploty ve srovnání s dlouhodo-
bým průměrem způsobily vyšší evapotranspira-
ci, což je celkový výpar ze zemského povrchu do 
atmosféry. Tuto situaci v naší zemi dobře ukazuje 
graf indexu sucha SPEI ČHMÚ za 60 let vyjádřený 
jako odchylka od dlouhodobého průměru. Index 
sucha SPEI hodnotí klimatické sucho a počítá  
se jako rozdíl srážek a potenciální evapotranspi-
race, v grafu je vyjádřený klouzavými 24měsíč-
ními hodnotami. Kladné hodnoty indikují vlhko  
a záporné sucho.

  Průběh hodnot grafu SPEI je pod vlivem slu-
nečních period, které zásadním způsobem ovlivňují 
intenzitu dopadajícího slunečního záření a tím i tep-
loty a rovnoměrnost srážek. 5 až 6 slunečních period 
modelovalo hodnoty průběhu tohoto grafu za 60 let, 
sluneční perioda trvá v průměru 11 až 12 let. V rámci 
slunečních period jsou krátkodobé vzestupné i se-
stupné trendy, které jsou v dlouhodobém průměru 
5tileté. Vlhko ve srovnání s dlouholetým průměrem 
je na grafu znázorněna nad osou x modře a zname-
ná příznivější vodní bilanci. Červeně pod osou x jsou 
periody a roky se suchem. Důležité je vnímat, že 
červené hodnoty (záporné) se od r. 1960 do r. 2019 
zvyšují a periody rozšiřují tzn. významný nárůst prů-
měrných teplot zvyšuje evapotranspiraci. Vodní bi-
lance se zhoršuje, převažuje celkový výpar nad množ-
stvím srážek. Především poslední perioda od r. 2015  
do r. 2019 byla za sledovanou dobu nejvýraznější.

Vzpomeňme jen na loňský červen, kdy nejvyšší 
denní teploty nad 30 °C a nedostatek srážek poškodily 
v naší zemi vegetaci. Byly lokality, kde úhrn srážek za 
červen byl pod 10 mm.

Naopak modré průběhy se zmenšují a zkracují, 
tzn. periody s příznivější vodní bilancí, lepší než dlou-
hodobý průměr, postupně v čase slábnou.

Nejlépe je vidět pravidelné střídání period a jejich 
průběh na dlouhodobé Klementinské řadě měření 
srážek a teplot ČHMÚ (nejdelší a nejstarší měření ve 

střední Evropě). Nejlépe tyto periody zvýrazní klou-
zavý pětiletý průměr průměrných ročních teplot  
a ročních úhrnů srážek (fialová křivka).

  
Jednotlivé periody srážek lze hodnotit v pětiletém 

průměru jako vlhčí nebo sušší a teploty chladnější 
nebo teplejší, avšak v rámci jedné periody mohou 
být jednotlivé roky i s hodnotami extrémními a také  
s hodnotami kolem normálu. 

Periody střídání počasí tu byly na Zemi vždy, ov-
šem především posledních 60 let dochází k oteplová-
ní planety vlivem skleníkových plynů. Klimatologové 
připisují 100% vliv lidské činnosti na globální otep-
lování planety. Změna klimatu, zejména oteplování 
planety, zvýrazňuje v jednotlivých periodách indexu 
sucha SPEI, srážek a teplot, množství, délku a velikost 
extrémů. 

Pro střednědobé období je podstatné, že letos 
nastává změna v intenzitě slunečního záření, což 
pravděpodobně vyvolává změnu trendu znamenající 
nižší teploty a vyšší úhrn srážek v pětiletém průměru 
než v minulém pětiletém období.

Zásadní je ovšem otázka, jak zmírnit vliv sluneč-
ních period v měnícím se klimatu na pěstované 
plodiny, jak pracovat s pěstebními technologiemi 
jednotlivých plodin, jak s náklady a kdy více využít 
intenzifikační metody a účinné látky!?

ROZLOŽENÍ RIZIKA A VYUŽITÍ 
CHLADNĚJŠÍCH PERIOD

● Pěstovat plodiny odolnější extrémům, vybírat 
odrůdy pěstovaných plodin odolnější periodám 
sucha, poléhání, chorobám, mrazuvzdorné atd.

● Zvýšit počet pěstovaných plodin a odrůd  
v osevním postupu.

● Základní agrotechniku podřídit půdním vláho-
vým podmínkám.

● Zvyšovat množství organické hmoty v půdě 
včetně pravidelného zařazování meziplodin  
do osevních postupů.

Strategií a filosofií některých progresivních  

farmářů je úspora nákladů v ochraně rostlin důsled-
ným monitoringem škodlivých organismů a ošetřová-
ním jen nad prahy ekonomické škodlivosti a ušetřené  
prostředky použít ve prospěch účinné, optimální  
výživy rostlin s novými biostimulátory.

Využívat příznivějších period, v pětiletém prů-
měru s nižšími teplotami a optimálnějšími srážkami,  

pro intenzivnější pěstování plodin. Nynější nastu-
pující perioda je výzvou k využití příznivějších pod-
mínek pro vyšší zhodnocení vynaložených nákladů  
na pěstování plodin a eliminaci slabších ekonomic-
kých výsledků minulých pěti let.

Ing. Vladimír Bačák
odborný konzultant

Graf 3: Průběh ročních úhrnů srážek, Klementinum 1807–2018 (°C)

Graf 1: SPEI-24 (průměr k 1. 5. 2020)

Graf 2: Průběh ročních průměrů teplot, Klementinum 1776–2018 (°C)

TRAVAMAN zařazuje přední světové odrůdy
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Jarní Agrokvíz
Otestujte svoje schopnosti a vyluštěte křížovku.
Správnou odpověď  zašlete do 31. 3. 2021 na e-mail: pstara@vpagro.cz a získejte malý dárek.
V e-mailu prosíme uveďte vaši korespondenční adresu.

Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, +420 778 887 455 
obchod@vpagro.cz  
www.vpagro.cz

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

Kyjovská 3607, 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

Kontakty 


