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Nově také do olejnin.
Díky rozsáhlým zkušenostem z kukuřice,
slunečnice a sóji se podařilo v srpnu 2021 zaregistrovat biofungicidní přípravek Xilon® rakouského výrobce KWIZDA i do řepky olejky. Účinnou
složkou je houba Trichoderma asperellum kmen
T34, registrovaná jako účinná látka v Annexu I
Evropské unie v úplně nové granulované formě.
Ze zkušeností vyplývá, že velmi dobře účinkuje
na primární infekce patogenů z půdy jako je hlízenka, fuzariózy anebo verticiliové vadnutí. Dále
u rostlin funguje jako „stimulátor imunity“, tím
indukuje rezistenci v celé rostlině.
Uživatelům přípravek umožňuje aplikaci v jedné
operaci současně se setím plodiny přímo do seťové
rýhy. Tím nejen šetří čas a náklady, ale zajišťuje optimální rozmístění v oblasti semene a růstu kořenů
od počátku jejich vývoje. Tak se dosahuje výborné
ochrany plodin od první chvíle růstu. Pokud zemědělský podnik nevlastní aplikátor mikrogranulí, lze
Xilon® rozpustit v postřikovači v 300 – 500 l vody a
po aplikaci na půdu mělce zapravit, třeba secím zařízením s přípravou seťového lůžka. Ihned po vyklíčení
Xilon® kolonizuje kořeny a zamezuje primární infekci
patogenními druhy, například Sclerotinia ve slunečnici, řepce nebo sóji. Takový efekt nemůže poskytnout
žádný foliárně aplikovaný fungicid.
Vedle vynikajícího fungicidního účinku Xilon®
poskytuje další přidanou hodnotu, kterou může
nabídnout pouze inovativní biologický produkt. Díky
urychlení počátečního vzcházení plodiny a indukci růstu zejména malých kořínků umožňuje rostlině
lépe čerpat vodu a živiny z půdy. Xilon® také zvyšuje
fotosyntetickou aktivitu a tím celkový objem zelené
hmoty. Všechny tyto vlastnosti pomáhají rostlině lépe
odolávat stresovým podmínkám způsobených chladem anebo suchem.

PŠENICE OZIMÁ

Obr. 1: Kukuřice varianta neošetřeno a ošetřeno biofungicidem Xilon®.
V uplynulých letech jsme sledovali a ověřovali
v praxi účinky biofungicidu Xilon® v silážní kukuřici,
kukuřici pěstované na zrno a sóji.
Xilon® v kukuřici
V prvních fázích vývoje rostlin kukuřice na plochách po použití Xilon® jsou rostliny vitálnější
a příznaky stresu z chladu nebo sucha jsou snížené.
V období, kdy rostliny kvetou a nalévají zrno bývá převážná většina ploch kukuřice již velmi dobře narostlá.
Na plochách bez aplikovaného biofungicidu se začí-

nají projevovat první příznaky senescence usycháním
spodních listových pater. Xilon® naproti tomu zvětšuje objem kořenové soustavy a tím udržuje rostliny
déle zelené.
Při hodnocení výnosu celkové sklizené silážní
hmoty z pokusných lokalit se většinou nevyskytovaly
velké rozdíly. Významně se ale lišily kvalitativní parametry řezanky, které se stanovují metodou absorpce
části infračerveného záření molekulami analyzovaného vzorku – NIR (Tab. 1).
» pokračování na str. 2
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Významný problém také v České republice.
Používání syntetických herbicidů v posledních 70ti letech sice významně zredukovalo náklady a zvýšilo účinnost odplevelení na
pozemcích a tím přispělo ke zvýšení výnosů,
ale na druhé straně způsobilo silný selekční tlak
v populacích plevelů, který vedl ke vzniku herbicidní rezistence u mnoha druhů. Aktuálně je
v databázi na stránkách weedscience.org popsáno 509 případů (případem se míní druh rezistentní k přípravkům v určitém místě účinku),
z toho 266 dvouděložných plevelů a 113 jednoděložných. V této databázi jsou uvedeny záznamy ze 71 zemí světa, z toho vyplývá, že herbicidní rezistence je celosvětovým problémem,
Českou republiku nevyjímaje. V tomto článku
budou shrnuty obecné poznatky o mechanismu herbicidní rezistence a současný stav tohoto problému v ČR.
V širším pohledu lze mechanismy herbicidní rezistence rozdělit do dvou skupin, první se označuje
jako mechanismus v místě účinku (angl. TSR - target
site) a druhý mechanismus mimo místo účinku (NTSR
– non-target site). Obecně je účinnost herbicidu závislá na tom, jaké množství účinné látky vstoupí do
buňky a jak dlouho dochází k interakci v místě účinku.
Problematika je velmi složitá a k jejímu plnému porozumění je nutné znát mechanismy v místě účinku.
TSR je mechanismem specifickým pro jedno určité
místo účinku. TSR mechanismy mění obvykle pořadí aminokyselin (vedoucí k mutaci), a tím dochází
k narušení schopnosti herbicidu vázat se na protein.

TSR může také vzniknout při zvýšené expresi cílového genu, který vyprodukuje více enzymu, než může
být inhibováno doporučenými dávkami herbicidu.
Mechanismy mimo místo účinku zahrnují všechny procesy, které snižují koncentraci účinné látky
v místě účinku, jsou to například snížený příjem herbicidu a jeho translokace, zvýšená degradace nebo
metabolismus herbicidu na méně toxické sloučeniny. Aby byl herbicid účinný, musí být do buňky absorbován pomocí kořenů, u těch přípravků,
které jsou přijímány kořeny a aplikovány do půdy,
nebo listy v případě foliárně aplikovaných přípravků. Doposud nebyly popsány případy herbicidní
rezistence, které by byly způsobeny sníženou absorpcí kořeny. Rozdíly ve foliární absorpci herbicidů
jsou spíše připisovány rozdílům v tloušťce a složení
kutikuly, ale také počtu a struktuře trichomů. Herbicidní rezistence způsobená sníženou translokací
se objevuje, když je herbicidu zabráněno translokovat se do rostoucích částí. U plevelných rostlin
se může také objevit selektivita, která často závisí
na relativně rychlé metabolizaci účinných látek
na neškodné produkty. Při intenzivním selekčním
tlaku herbicidů mohou být vyselektovány různé
mechanismy, které umožní plevelné rostlině přežít.
U některých jedinců byly potvrzeny případy,
kdy se vyskytovalo více mechanismů rezistence.
Několik mechanismů rezistence může koexistovat
v rámci druhu a populace, a dokonce i na úrovni
jedince. V takových případech je velmi obtížné
najít způsob chemické regulace takovýchto jedinců
či populace.

Historicky byly popsány v 80. letech minulého
století jako rezistentní zejména dvouděložné plevele, které se vyskytovaly v širokořádkových plodinách.
Herbicidní rezistence u nich byla zjištěna k atrazinu
a triazinu, které patří do skupiny inhibitorů fotosystému II (PSII). Vzhledem k zákazu těchto účinných látek v Evropské unii přestala být tato skupina
předmětem zájmu vědeckého zkoumání a namísto
toho se naše pozornost obrátila na inhibitory ALS,
jakožto v současné době nejpoužívanější skupinu
herbicidů.
Z pohledu způsobených hospodářských škod lze
považovat rezistentní populace chundelky metlice
v obilninách za nejvýznamnější případ herbicidní
rezistence. První populace byly popsány již v roce
2004, kdy byla zjištěna poměrně vysoká rezistence
vůči účinné látce chlorsulfuron ze skupiny inhibitorů ALS. Od té doby bylo otestováno více než 700
vzorků pomocí růstových testů a u více než 70 %
z těchto testovaných populací byla herbicidní rezistence potvrzena. Je nutné podotknout, že se jedná
zejména o případy, ve kterých docházelo ke snížení
účinnosti herbicidů. Zpočátku byly popsány případy
rezistentních populací vůči ALS inhibitorům, později
vůči ACCázám a PSII inhibitorům. Poměrně běžnou
je křížová a mnohonásobná rezistence k různým
přípravkům. Tato skutečnost velmi komplikuje chemickou ochranu, kdy je vyloučena z použití většina
postemergentních přípravků.
» pokračování na str. 3
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V převážné většině vzorků byl stanoven výrazně
vyšší obsah sacharidů, škrobu a volných cukrů. Rozdíly
v obsahu celkového škrobu se pohybovaly od 1 až do
6 %, což při průměrném odhadovaném výnosu silážní kukuřice činí vyšší produkci škrobu o 400 až 2 500
kg/ha.
Aktivní složka přípravku Xilon®, houba Trichoderma
asperellum kmen T34 používaná v suchých letech, výrazně zvyšuje výnos zrna kukuřice. V roce 2020 rozdíl
ve výnosech z důvodu optimálních podmínek pro
růst kukuřice nebyl velký. Naproti tomu Xilon® potvrdil svou funkci po stanovení obsahu mykotoxinu deoxyvalenol (DON) produkovaným fytopatogenními
houbami rodu Fusarium. Ty infikují rostliny prorůstáním stéblem z kořenů a produkují mykotoxiny. V zrnu
kukuřice stanovené obsahy po použití biofungicidu
Xilon® byly výrazně nižší ve srovnání s plochami bez
přípravku (Tab. 2).
Xilon® ve slunečnici, sóje a řepce
V těchto plodinách dochází k infekci v zásadě dvěma cestami. Jednak šířením spór na velké vzdálenosti
prouděním vzduchu nebo kapkami deště rozstřikem
z povrchu půdy a ve velké míře také ze zásoby mycelií a spór z půdy prostřednictvím kořenů. Chemická
ochrana je zaměřena na ochranu listů, stonků a úborů
u slunečnice. Žádný fungicidní postřik ale neúčinkuje
proti chorobám, které ohrožují rostliny z půdy, takzvanou primární infekcí. Z nich je pěstitelům nejen
slunečnice ale i řepky a sóje nejznámější bílá hniloba
(Sclerotinia sclerotiorum), ale vedle ní jsou zde další choroby. U řepky to je fomové černání stonků (Leptosphaeria biglobosa) a verticiliové vadnutí (Verticilium dahlie,
V. Albo-atrum a V. Longisporum). Ve slunečnici se dále
vyskytuje zejména černá stonková hniloba (Phoma
macdonaldii), plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii),
popelavá hniloba slunečnice (Macrophomina phaseolina) a v neposlední míře verticiliové vadnutí (Verticilium
dahlie, V. Albo-atrum a V. Longisporum). Všechny tyto
druhy zapříčiňují nouzové dozrávání a tím způsobují velké ztráty na výnosech, které mohou společně
s abiotickými vlivy dosahovat několik desítek procent.

Biofungicid Xilon® prokázal dobrý fungicidní a stimulační účinek v porostech sóje zvýšeným výnosem
(Tab. 3). U slunečnice po aplikaci přípravku s houbou
Trichoderma asperellum bez prvního ošetření listovým
fungicidem se dosáhne stejného, možná lepšího výsledku. Preventivní přístup zde úplně nahradí použití
chemického přípravku. Xilon® velmi dobře účinkuje
nejenom proti primární infekci hlízenkou (Sclerotinia
spp.), ale potlačuje celou řadu dalších houbových
chorob, které zapříčiňují nouzové dozrávání – fomovou hnilobu, verticiliové vadnutí a navíc, stejně jako u
kukuřice zlepšuje příjem vody, zpřístupňuje některé
živiny vázané v půdě – fosfor, železo a zinek a zvyšuje
přirozenou obranyschopnost i vitalitu rostlin.
Z prvotních studií a z registrace vyplývá, že Xilon®
v řepce urychluje jarní vývoj rostlin, sílu kořenového
krčku a snižuje primární napadení houbovými chorobami. Dále se potvrzuje, že velmi dobře funguje takzvaná hybridní strategie ochrany proti patogenům
(při použití biofungicidu lze vynechat jednu aplikaci
klasického fungicidu).

Aktuálně se naše pozornost obrací zejména na intenzivně se rozšiřující druh sveřep jalový. Problémem
je, že sveřepy jsou přirozeně velmi odolné vůči většině běžně používaných herbicidů a portfolio registrovaných přípravků, které mohou být použity proti
nim je velmi úzké. Dalšími vlastnostmi, které přispívají k jeho šíření je rychlá populační dynamika, odolnost vůči většině herbicidů registrovaných v obilninách a úzké spektrum vhodných přípravků. Konečně
k jeho šíření významně přispívají také minimalizační
technologie zpracování půdy. Dosud byla potvrzena
herbicidní rezistence u desítky vzorků vůči přípravkům ze skupiny ALS, konkrétně se jednalo o účinné
látky pyroxsulam, propoxycarbazon, mesosulfuron
a sulfosulfuron.

Obr. 2: Aplikace Xilonu® postřikovačem.

Dalším druhem, který je v popředí zájmu z pohledu herbicidní rezistence, je psárka polní. I když je
její význam lokální, tak tam, kde se vyskytuje, působí
značné ekonomické ztráty a ochrana vůči ní je velmi
problematická. Navíc je vůči tomuto druhu registrováno užší spektrum přípravků a oproti předchozím
druhům vytváří dlouhodobou půdní zásobu semen
(obilek). Podobně jako sveřep je přirozeně odolnější
vůči mnoha herbicidům. U populací, které jsme testovali, byla prokázána u mnoha vzorků herbicidní rezistence vůči inhibitorům ALS, ale začínají se ve větší
míře objevovat také populace, které přežívají ošetření pinoxadenem a fenoxapropem, tedy látkami ze
skupiny ACCáz inhibitorů a rovněž k účinným látkám
ze skupiny inhibitorů fotosystému II.

Xilon® oceněn na mezinárodním poli
Půdní fungicid Xilon® získal na udílení cen Crop
Science Awards za rok 2020 ocenění jako nejlepší
bioprodukt. Nejnovější inovaci z Rakouska od firmy
Kwizda se podařilo prosadit v prostředí nadnárodních
společností a etablovat se jako vizionář v oboru biologické ochrany rostlin.
Xilon® nabízí jako první půdní biofungicid širokospektrální účinnost v různých zemědělských kulturách. U kukuřice pěstované na zrno v suchých letech
výrazně zvyšuje celkový výnos až o 13 %, ve vlhkých letech snižuje obsah mykotoxinů o 30 až 50 %.
Pěstitelům slunečnice, sóje a nyní nově i řepky Xilon®
poskytuje účinnost proti širokému spektru houbových chorob, sníží potřebu chemické ochrany
a poskytne vyšší výnosy.
RNDr. Aleš Kuthan, CSc.,
Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.

Na pracovišti katedry agroekologie a rostlinné
produkce České zemědělské univerzity v Praze se
aktuálně zabýváme rovněž výzkumem rezistence
u dvouděložných plevelných druhů. V rámci různých
projektů byla tato problematika řešena u merlíku bílého, laskavce ohnutého, lilku černého, máku vlčího
a heřmánkovce nevonného. Cílem těchto projektů
bylo zjistit, zda a v jakém rozsahu se u těchto druhů
vyskytuje herbicidní rezistence k účinným látkám,
které se aktuálně používají k jejich regulaci. Celkové
počty otestovaných vzorků a přípravků, vůči nimž
byla herbicidní rezistence potvrzena jsou uvedeny
v tabulce (Tab. 1). Většina vzorků odebraných pro
tyto testy pocházela z předem vytipovaných polí.
Odběrům předcházela komunikace s agronomy, kteří nás upozornili na selhání účinku herbicidů, které
by mohlo být způsobeno herbicidní rezistencí.

Obr. 3: Aplikace Xilonu® secím strojem.

V případě merlíku bílého, laskavce ohnutého
a lilku černého byly testovány dvě účinné látky:
terbuthylazin, který se používá k preemergentnímu
a časnému postemergentnímu ošetření kukuřice
a metamitron, který je obsažen v selektivních herbicidech do cukrové řepy. U laskavce ohnutého jsme
zaznamenali vysoké procento rezistentních populací
k metamitronu. Rezistentních populací k této účinné
látce bylo v jednom roce testování odhaleno 80 %
a k terbuthylazinu 26 %. U merlíku byla většina testovaných populací citlivá a k selhání účinku herbicidů zde
tedy došlo z jiných důvodů. Přesto jsme ale ve dvou
podnicích zaznamenali první výskyty rezistence jak
k terbuthylazinu, tak metamitronu.
V případě máku vlčího a heřmánkovce nevonného byly testovány účinné látky tribenuron
a florasulam, které se často používají při jarním
ošetření obilnin a 2,4-D a dicamba, využívané při regulaci dvouděložných v obilninách a kukuřici. U máku
vlčího byla potvrzena herbicidní rezistence pouze
k přípravku obsahující účinnou látku tribenuron a to
u 6 populací. Podobně tomu bylo rovněž u heřmánkovce nevonného, kdy bylo potvrzeno také 6 populací rezistentních k tribenuronu.

Obr. 4: Slunečnice - nouzové dozrávání.

Obr. 5: Slunečnice - neošetřeno vs. ošetřeno.

Obsah DON (μg/kg)
Parametr

3

% Kontroly

Vlhkost

101,4

Obsah škrobu

106,7

NDFD24

102,7

Tab. 1: Změny vybraných parametrů kvality kukuřičné řezanky
po aplikaci Xilon®.

Oblast a počet vzorků

Plodina (Lokalita)

Výnos t/ha na neošetřené
části parcely

Výnos t/ha na části parcely po aplikaci Xilon®
při setí

Neošetřená plocha

Ošetřeno biofungicidem
Xilon®

Polabí (2 podniky)

1180

390

Soja (Oskořínek)

2,65

3,33

Znojemsko
(4 podniky)

3327

580

Slunečnice
(Proklas)

3,39

3,92

Tab. 2: Průměrné obsahy DON v roce 2020 po aplikaci Xilon®.

Tab. 3: Vliv přípravku na výnos sóje a slunečnice na podnicích
Zeas Oskořínek a Proklas Přeštice v roce 2021.

Obr. 1: Populace heřmánkovce nevonného, která je k tribenuronu citlivá.
Foto 30 dní po aplikaci přípravku.

S ohledem na to jsou vyvíjeny různé způsoby, jak
rychle a přesně popsat herbicidní rezistenci na úrovni biochemické, molekulární, genomické či fenotypové. Rovněž je nutné, aby tyto aktivity byly podpořeny ze strany autorit a společností registrujících
nové přípravků na ochranu rostlin. Neméně důležitá
je i skutečnost, že tyto informace a prostředky se
musí včas dostat ke konečným uživatelům – zemědělcům – aby se v ideálním případě stala herbicidní
rezistence plevelných populací snadno řešitelnou
záležitostí.
Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.,
Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů,
Katedra agroekologie a rostlinné produkce,
Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 16500
e-mail: hamouzova@af.czu.cz

Obr. 2: Rezistentní populace heřmánkovce nevonného k tribenuronu (1N= dávka
doporučená výrobcem). Vyšší dávky než ty, které doporučuje výrobce jsou použity
za účelem stanovení stupně rezistence a pravděpodobného mechanismu.
Foto 30 dní po aplikaci přípravku.

Počet rezistentních populací
(celkový počet testovaných
vzorků)

Rok detekce

Účinné látky

Mechanismus účinku
herbicidů

laskavec ohnutý

2017

terbuthylazin,
metamitron

PSII inhibitory

merlík bílý

2017

terbuthylazin,
metamitron

PSII inhibitory

lilek černý

2017

terbuthylazin,
metamitron

PSII inhibitory

mák vlčí

2019

tribenuron

ALS inhibitory

6 (66)

heřmánkovec nevonný

2019

tribenuron

ALS inhibitory

6 (34)

ptačinec prostřední

2019

tribenuron,
florasulam

ALS inhibitory

1 (1)

Druh

13 (34)
23 (34)
5 (66)
8 (66)
2 (8)
3 (8)

Tab. 1: Nedávno popsané druhy rezistentní vůči herbicidům ze skupin ALS a PSII.

Zabránění vzniku a rozšíření plevelných druhů
s herbicidní rezistencí je problémem, se kterým se
aktuálně potýká čím dál více podniků. Řešení jsou
ve většině případů komplexního charakteru a přináší s sebou vícenáklady. Obecně je kladen důraz na
snižování velikosti plevelných populací pod práh
jejich škodlivosti pomocí zapojení různých postupů
integrované ochrany. Nejčastěji doporučovanými
strategiemi jsou střídání účinných látek a aplikace
směsných přípravků.
Odborná literatura uvádí, že používání směsí
či směsných přípravků je účinnější strategií, avšak
obvykle dražší, proto v praxi bývá častěji používáno
střídání účinných látek. Stále častěji se však setkáváme s případy křížové a vícenásobné herbicidní rezistence, která vyžaduje cílené řešení. Z toho důvodu je
zřejmé, že nabývá na významu pravidelné testování, abychom našli co možná nejefektivnější způsob
řešení herbicidní rezistence.

Obr. 3: Herbicidní rezistence chundelky metlice potvrzena k mnoha přípravkům s různým mechanismem účinku. Přípravky byly aplikovány v dávce doporučené
výrobcem (1N) a v dávce dvojnásobné. Foto 30 dní po aplikaci přípravků.
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Proč ošetřovat pole přípravky od VP AGRO?

Možnosti využití vybraných druhů lupiny

Naše fungicidy = zdravé pole.

Hlavní choroby vyskytující se u lupin.

Již řadu let sledujeme trendy v ochraně rostlin
a díky dlouhodobé spolupráci s předními výrobci
přípravků na ochranu rostlin Vám můžeme skrze
naše portfolio exkluzivit nabídnout výběr toho
nejlepšího co trh přináší. Naše exkluzivní nabídka
fungicidů, registrovaných nejen do obilnin, Vám
napomůže ke kvalitnější a vyšší úrodě.
Traciafin – Vše, co od fungicidu očekáváte.
Traciafin je mimořádně širokospektrální fungicid se
systémovým účinkem pro použití v pšenici, ječmenu,
žitu, triticale a řepce.
Účinná látka prothiokonazol (250 g/l) zasahuje do
biosyntézy ergosterolu, jenž je základem buněčných
membrán houbových patogenů. Řetězec biosyntézy je
narušen na více místech, čímž se zvyšuje jistota zásahu
a omezuje nebezpečí vzniku rezistence. Po aplikaci je
přípravek systemicky transportován v rostlině i do těch
částí, které nebyly postřikem zasaženy, a tím je zajištěna jeho spolehlivá účinnost. Vyznačuje se protektivním,
kurativním účinkem a dlouhodobým residuálním působením. Ošetřené rostliny jsou v důsledku green efektu
déle zelené a tím produkují větší množství asimilátů pro
tvorbu výnosu.
Traciafin má vysokou účinnost na široké spektrum chorob obilnin – braničnatky, padlí, fuzária, plíseň
sněžnou, hnědou skvrnitost, stéblolam, hlízenku, rzi
a další. Doporučená dávka do obilnin je 0,8 l/ha. V řepce
je registrován proti hlízence v dávce 0,7 l/ha.
Traciafin lze použít v plodině až 2x za vegetaci
a není vyloučen z OP II. stupně podzemních
a povrchových vod.
Perseus – Když nemůže Perseo…
zachrání to Perseus!
Perseus je systémový dvousložkový fungicid pro
použití v pšenici. Obě jeho účinné látky jsou ze skupiny triazolů. Tebukonazol (167 g/l) je stále jeden z nejúčinnějších a nejspolehlivějších azolů a bromukonazol
(107 g/l) má mezi azoly nejdelší persistenci.
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.
Fungicid není vyloučen pro použití v OP II. stupně povrchových vod, avšak je vyloučen pro použití
v OP II. stupně podzemních vod.
Cavando New – Jedinečná spolupráce VP AGRO
a BASF.
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 skupiny azolů – nejmodernější azol Revysol® a osvědčený metkonazol,
které společně zaručují mimořádnou kvalitu sklizně bez
mykotoxinů.

» pokračování ze str. 4

Cavando® New je fungicidní řešení, které se skládá
ze dvou produktů – Alterno® (2 x 5 l, úč. l. metkonazol)
a Revystar® (1 x 5 l, úč. l. Revysol®). Tato kombinace zajišťuje vysokou účinnost proti listovým chorobám jako
jsou braničnatky, rzi, hnědá, ramuláriová a rynchosporiová skvrnitost a zároveň vysokou účinnost proti
klasovým fuzariózám. Při doporučené dávce 0,4-0,5
l/ha Revystaru® + 0,8-1,0 l/ha Alterna® jedním balením
ošetříte 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 aplikace fungicidu nebo za
deštivého počasí.
Proč je důležitá ochrana proti listovým chorobám
i v pozdním termínu aplikace?
Braničnatky a rzi jsou nejrozšířenější choroby
a zároveň 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 nastává za situace, kdy předchozí aplikace fungicidu chybí
anebo neposkytla dostatečný efekt. Použitím fungicidu
Cavando® New v pšenici dosáhnete vysoké účinnosti
proti braničnatkám i rzím, v ječmeni pak snadno vyřešíte
infekce hnědé nebo ramuláriové skvrnitosti.

V minulém roce na zkušební stanici ÚKZÚZ
v Chrlicích se příznaky onemocnění vyskytovaly
zejména na luscích lupiny bílé (Obr. 1).
Komplex kořenových a krčkových chorob:
Fusariové vadnutí lupiny (Fusarium oxysporum f.sp. lupini), fusariová kořenová hniloba lupiny (Fusarium solani),
hnědá kořenová hniloba lupiny (Rhizoctonia solani),
černá kořenová hniloba lupiny (Thielaviopsis basicola),
Verticillium albo-atrum.

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

Ohrožení porostu fuzariozami
Napadení fuzariózami znamená ztráty na úrodě
a snížení kvality, protože většina druhů houbové choroby rodu fusarium produkuje nebezpečné toxiny, které
mohou ohrozit zdraví člověka i hospodářských zvířat.
Nejvyšší možné fungicidní účinnosti dosáhneme
správným výběrem fungicidu s dlouhodobým účinkem, přesným načasováním aplikace před anebo
těsně po začátku napadení a kvalitním pokrytím klasu postřikem (např. s použitím speciálních duálních
trysek k tomuto určených). Vzhledem k těmto požadavkům je přípravek Cavando® New ideálním řešením ochrany proti fuzariózám. Je to dáno kombinací
účinných látek Revysol® a metkonazol. Díky synergii
formulací je dosaženo vysoké pokryvnosti klasu, rychlého vstřebání účinných látek do rostlinných pletiv
a tím i silného efektu proti klasovým chorobám. Díky
tomu je možné dosažení vysoké účinnosti na fuzaria
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 nejčastěji od
začátku do konce kvetení.
Fungicid Cavando® New je ideálním přípravkem
hodícím se také do systému dvou fungicidních ošetření.
Velikou výhodou je, že fungicid není vyloučen
z OP II. stupně povrchových ani podzemních vod. Pouze
na svažitých pozemcích, jejichž okraje jsou u povrchových vod musí být použit vegetační pás minimálně
5 m a pokud je pozemek u povrchové vody musí být
vynechaná vzdálenost 6 m.
Ing. Jaroslav Šuk, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.

Obr. 2: Termín aplikace Cavando® New.
Cavando® New – technický profil
150 g/l Revysol ® (mefentriflukonazol)
60 g/l metconazole

Účinná látka
Doporučená dávka

0,4 - 0,5 + 0,8 – 1,0 l/ha, 1 balení = 10 – 12,5 ha

Použití v plodinách

Pšenice, ječmen

Dávka vody

200–400 l/ha

Termín aplikace

BBCH 39–69 dle cílového patogenu

Způsob účinku

Preventivní a kurativní

Spektrum účinku

Fuzariózy, braničnatky, rzi, padlí travní, hnědá skvrnitost,
rynchospóriová skvrnitost, ramuláriová skvrnitost

Hlavní choroby vyskytující se u lupin.

Dle dostupných literárních materiálů má lupina
bílá velmi pozitivní vliv na lidské zdraví a dá se použít
k přímé konzumaci jako ostatní luskoviny. Zelená hmota
této plodiny se využívá jako pícnina a je vhodná také
pro konzervaci silážováním. Jedním z velmi důležitých
způsobů jejího využití je pěstování na zelené hnojení.
Nelze opomenout, že lupina, jakožto luskovina, má

i další nezanedbatelné vlastnosti. Je ceněna pro její vysokou předplodinovou hodnotu, zejména proto, že je
vhodná jako přerušovač obilních sledů. Její kořenový
systém obývají hlízkové bakterie, které poutají vzdušný
dusík a obohacuje tak půdu pro následné plodiny. Její
mohutný a hluboký kořenový systém zlepšuje půdní
strukturu, dále přispívá k omezování zhutnění půdy a
vynáší živiny z půdní hloubky zpět do orniční vrstvy,
které mohou být využity následnými plodinami. V neposlední řadě je nutné vzpomenout velmi důležitou
rhizosférní vrstvu kořenů – tedy povrch jejich kořenů
osídlený velkým množstvím různých druhů hub a bakterií mnohonásobně zlepšujících uvolňování a příjem
živin z půdy (Kaštovská, 2020). Vlastností jejích kořenů
se s úspěchem využívá při zlepšování půdní mikrobioty
a to je valnou součástí její hodnoty jako předplodiny.
Zejména její opakované pěstování má velmi výrazný
účinek na kvalitu mikrobioty půdy.
Lupiny patří do rodu bobovitých (Fabaceae),
které pocházejí z oblasti Severní a Jižní Ameriky

a z okolí Středozemního moře. Významné druhy pro
zemědělské účely jsou lupina bílá (Lupinus albus L.),
lupina žlutá (Lupinus luteus L.) a lupina úzkolistá
(Lupinus angustifolius L.).
Ve státní odrůdové knize je v této chvíli zaregistrováno 6 odrůd lupin, z toho 2 odrůdy lupiny bílé a 4 odrůdy
lupiny úzkolisté. Odrůdy lupin se zkoušejí na sedmi zkušebních lokalitách v republice. Během registračního řízení odrůd Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(ÚKZÚZ) v rámci zkoušek užitné hodnoty provádí sledování významných hospodářských znaků podle metodik
ÚKZÚZ. Ze sledovaných znaků se hodnotí i odolnost
odrůd proti chorobám. Rostliny jsou během vegetace
často napadány různými virovými, bakteriálními a houbovými patogeny. Ti mají negativní dopad na zdravotní
stav rostlin, který ovlivňuje výnos i kvalitu produkce.
V pěstebních pokusech ÚKZÚZ se právě pro zjištění
jejích problematických vlastností, nebo naopak ke
zjištění odrůdových předností se nepoužívá fungicidní
ošetření.

Jedná se o další velmi závažné choroby. Jde
o komplex půdních hub, které napadají kořenový
systém rostlin a znemožňují tak příjem a transport
látek v rostlině. Jejich vizuální odlišení je velmi
obtížné, proto je potřeba je hodnotit pod mikroskopem. Symptomy napadení většinou bývají nejdříve viditelné v době kvetení, kdy zelené části rostlin
nejdříve zavadají nebo žloutnou (Obr. 2), později
zasychají a celá rostlina nakonec odumírá (Obr. 3).
Po vyjmutí takovéto rostliny z půdy jsou na kořenech a kořenových krčcích vytvořené nejprve tmavě zbarvené skvrnky, později se kořen zbarvuje
celý do tmavě hněda a odumírá. Za vlhka dochází
k pokrytí napadeného pletiva myceliem původce
(Obr. 4). Za nepříznivých podmínek, při vysoké vlhkosti začátkem léta na těžších půdách, kdy rostliny
trpí nedostatkem vzduchu, se může objevit silné napadení kořenů a kořenových krčků. Ve vysoké míře
se v letošním roce onemocnění vyskytlo na zkušební
stanici v Chrlicích. Symptomy napadení se nejprve objevily na kořenech a kořenových krčcích, které
se rychle rozšiřovaly po lodyhách směrem vzhůru
a docházelo k postupnému odumírání větví a pak
celých rostlin. U náchylných odrůd docházelo k zvýšenému poléhání nebo lámání porostu. Z napadených
kořenů se podařilo izolovat a následně identifikovat
Verticillium spp. a Fusarium spp.
Bílá plísňovitost lupiny (Sclerotinia sclerotiorum)
Dalším onemocněním, které se může vyskytovat
v porostu je bílá plísňovitost lupiny, která je způsobena půdní houbou Sclerotinia sclerotiorum. Jedná se
o polyfágního patogena, který napadá celou řadu
plodin, nejvýznamnější je u řepky a slunečnice. Na
lupině se nejčastěji vyskytuje v druhé polovině vegetace. Napadá zejména lodyhy, ale může se vyskytovat
i na listech, řapících a luscích (Obr. 5). Na infikovaném
pletivu se vytváří bělavá, koncentricky zónovaná
skvrna, na které se za vlhkého počasí vytváří husté
bílé mycelium a později šedá postupně tmavnoucí
sklerocia, která mohou v půdě přetrvávat až 10 let.

Možnosti využití vybraných druhů lupiny
Semena druhů pěstovaných lupin jsou velmi hodnotná a využívají se do krmných směsí
pro hospodářská zvířata. Semena lupiny bílé se
také využívají pro potravinářské účely. Semena
různých druhů lupin jsou využívána jako potravina nejen ve Středomoří, ale více než šest tisíc let
v oblasti And. Pro odstranění hořčin a alkaloidů
se semena na relativně dlouho ukládala do
tekoucí vody. Teprve pak byla semena uvařena
nebo upečena. Největší rozdíl je v tom, že dnešní zemědělské odrůdy jsou vyšlechtěny jako
„sladké“ lupiny s velmi nízkým obsahem hořce
chutnajících alkaloidů.
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Nejpodstatnějšími chorobami jsou
Stonková antraknóza lupiny (Colletotrichum
gloeosporioides, teleomorpha Glomerella cingulata) a antraknózová vrcholová spála lupiny
(Colletotrichum lupini)
Jedná se o nejzávažnější choroby lupin. Těmito
chorobami jsou nejvíce postiženy lupiny bílé a žluté.
Lupiny úzkolisté jsou napadány méně. První viditelné
příznaky napadení se začínají objevovat v porostu začátkem kvetení. Rozvoj choroby závisí na stavu počasí,
kdy vyšší vlhkost šíření infekce podporuje. Patogeni
napadají listy, lodyhy, lusky i semena. Na napadených
částech vznikají světle hnědé ovalné skvrny s tmavohnědým okrajem, navíc za vlhka povrch lézí bývá pokrytý světle lososově oranžovým povlakem mycelia
s ohromnou masou oválných spór (konidií). V místě
napadení se pletivo kroutí, lodyhy se typicky stáčejí
a vegetační vrcholy zasychají.
» pokračování na str. 5

V místech napadení může dojít k lámání lodyh.
Šedá plísňovitost lupiny (Botrytis cinerea,
teleomorpha Botryotinia fuckeliana)
Velmi obdobnými příznaky napadení se může
projevovat i šedá plísňovitost lupiny. Na lodyhách
je prvním příznakem mokvavá skvrna, která vyběluje nebo se může zbarvovat i do hněda. Za vlhkého počasí se na napadených částech rostliny vytváří šedý nebo šedohnědý prášivý povlak mycelia
a konidioforů houby (Obr. 6). Houba může napadat, kterékoliv nadzemní části rostlin. Jedná se opět
o širokého polyfágního patogena, který napadá především oslabená a odumírající pletiva.

Obr. 1: Lusky poškozené antraknózou.

Obr. 2: Žloutnutí rostliny po napadení komplexem
chorob kořenů.

Obr. 3: Odumírání rostliny pro napadení houbou
Verticillium spp.

Obr. 4: Bílý povlak houby na kořenu lupiny bílé.

Obr. 5: Napadení lodyhy houbou Sclerotinia
Sclerotiorum.

Obr. 6: Napadení lodyhy houbou Botrytis cinerea.

Padlí lupiny (Erysiphe polygoni,
Microsphaera diffusa)
V porostech lupin je možno objevit i padlí
lupiny. Patogen napadá všechny nadzemní části, na
kterých vytváří charakteristické řídké, bělavé moučnaté
povlaky mycelia a konidioforů.
Z hlediska ochrany lupin proti chorobám je zásadní
předcházet jejich rozvoji využitím komplexu preventivních opatření (výsevu zdravého uznaného osiva, pěstování odrůd s vyšším stupněm odolnosti, vyrovnané
výživě, nepřehoustlém porostu, dodržování víceletého
odstupu pěstování na daném pozemku a vyvarování
se těžkým slévavým půdám). Dále ve veřejném registru přípravku na ochranu rostlin lze vyhledat fungicidní přípravky, které jsou registrovány proti antraknóze,
bílé plísňovitosti lupiny (hlízenka obecná) a plísni šedé
(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/). Nemusí
vždy jít o chemické pesticidy. Proti omezení rozvoje bílé plísňovitosti (hlízenky) v plodinách lze využít
houbu Coniothyrium spp. (přípravek Contans). Houba
napadá sklerocia patogena (na nich se množí) a tím
velmi silně omezuje jeho šíření. Proto se doporučuje
aplikace Contans těsně před zapracováním posklizňových zbytků z nemocné kultury (většinou řepka,
slunečnice). Podle patentu Bayer dokáže (ale při jiném
časování ošetření – těsně před setím s mělkým zapravením secími prvky) velmi výrazně omezit i Verticillium
spp. a dokonce i houby rodu Phoma. Velmi zajímavá
jsou i použití jiných bakterií v ochraně, např. v přípravcích typu Prometheus a Hirundo (použití se liší podle
pH půdy). I tímto způsobem je možné snížit zatížení
půdy jinak intenzivně se množícími zdroji některých
z výše uvedených chorob.
Ing. Irena Bačová
AGROKOP CZ, a.s.

Zaměřeno na
objemná krmiva!
Mobilní laboratoř AgriNir.
Ať už jste příznivci moderní doby, anebo trváte
na osvědčených postupech, nemine Vás současná
doba a její úzká specializace. Větší zemědělské
podniky mívají výhodu užší specializace pracovníků, v menších podnicích je třeba sledovat nové
informace v méně osobách. Tak, či onak, v dnešní době je velmi těžké sledovat běh informací
na všech místech současně.
V každém podniku běží rozhodovací procesy a ty
je nutné opírat o data. K operativnímu rozhodnutí,
ohledně zkrmování objemných krmiv slouží v dnešní
době převážně moderní přístroje - AgriNir.
Data přístroje úzce závisí na správné a pravidelné kalibraci přístroje. Rychlost tedy může, ale
nemusí, jít ruku v ruce s přesností. Kvalitní informace
v pravý čas však může Vašemu podniku přinést finanční úspory a ušetřit spousty energie.
Společnost VP AGRO, ve sféře objemných krmiv,
disponuje již dva roky mobilním pomocníkem, laboratoří AgriNir. Tuto laboratoř, její správné nastavení
a poskytování informací ohledně výroby a zkrmování objemných krmiv, má nově na starosti
Ing. Jitka Kolomazníková. (tel. 724 061 000, e-mail:
jkolomaznikova@vpagro.cz)
Ing. Jitka Kolomazníková
VP AGRO, spol. s r.o.

STRUČNĚ – KDY MŮŽETE SLUŽEB VYUŽÍT?
1. Když chcete více dojit, či mít zdravější stádo.
2. Máte – li dilema, které objemné krmivo
je vhodnější pro krávy, které pro BPS.
3. Porovnáváte živinové složení více krmiv
mezi sebou.

Obr. 1: Odběry ze silážní jámy probíhají pomocí profesionální vrtací sondy a měření je možné na místě.

Krmivo

4. Chcete–li znát přesný příjem sušiny dojnicemi.
5. Kontrolujete či nastavujete práci krmného
vozu a krmiče.
6. Potřebujete si ujasnit data na poskytnutých
laboratorních rozborech, dát je do souvislostí
se sklizní a zkrmováním.

Kukuřičná siláž

Travní siláž

7. Spěcháte, je třeba rychlý rozbor přímo
na místě.

Obilná GPS

8. Jáma je složena z mnoha různých materiálů
a je třeba více ovzorkovat stěnu jámy.

Travní siláž

9. Vzniká podezření na podmíněnou
zkrmitelnost některých částí jámy.

TMR

10. Zajímá vás produkční účinnost vašich krmiv.

Zdroj

S_Sušina

S_Škrob

S_N_látky

S_ADF

S_NDF

S_Popel

S_Tuk

Nirs

30,1

26,5

8,05

23,62

41,76

3,27

3,69

laboratoř

31,55

26,72

7,74

23,63

40,89

3,29

3,45

Nirs

26,57

10,82

30,92

41,29

7,41

2,97

laboratoř

27,48

11,55

34,72

55,39

12,81

3,3

Nirs

31,37

15,36

27,8

38,71

6,69

1,52

laboratoř

29,79

17,69

27,42

46,23

10,34

3,58

Nirs

29,41

13,8

30,3

42,74

8,8

3,43

laboratoř

28,79

14,38

35,73

56,31

8,71

3,06

Nirs

43,79

25,94

15,86

22,65

38,08

6,69

2,44

laboratoř

45,83

24,64

15,87

21,32

40,29

7,51

3,32

Tab. 1: Cílem pravidelných kalibrací je mít přístroj nastaven na hodnoty +/-2 % od chemického rozboru pevné
laboratoře.
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Mezi jařinami vyčnívá Team PZO a Logo
Kombajn způsobil údiv na vsi.

Prodej jarních obilnin je v plném proudu
a v naší nabídce najdete kvalitní vyzkoušené
i nově nabízené odrůdy. Mezi obilninami
bychom Vás chtěli upozornit na skutečně
výjimečnou odrůdu tritikále TEAM PZO a nově
registrovaný oves LOGO.
Jarní tritikále TEAM PZO
Ačkoliv je v názvu uvedeno jarní tritikále, je
TEAM PZO unikátní odrůdou s možností „celoročního“ využití jak na zrno tak na hmotu. Možný je
klasický jarní výsev na zrno i GPS, letní výsev na
GPS nebo velmi pozdní podzimní výsev na přelomu října a listopadu na zrno i GPS. Doporučený
výsevek pro jarní výsev je 300-350 zrn/m2 , pro letní
výsev 320-400 zrn/m2. Při výsevu v listopadu, např.
po sklizni zrnové kukuřice, je doporučen výsevek
380 zrn/m2. 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 hmoty/ha.
Využití na zrno není vzhledem ke standardnímu
způsobu sklizně potřeba věnovat větší prostor v tomto
článku. Ideální pro určení optimálního termínu sklizně
GPS by bylo stanovení kvalitativních parametrů sklízené hmoty jako jsou ADF, NDF, obsah dusíkatých látek
a škrobu. Tato stanovení jsou však časově i finančně
náročná a v současnosti se jako nejpraktičtější vodítko zdá být stanovení sušiny, případně sledování jejího vývoje. Současně hraje v provozních podmínkách
velkou roli souběh dalších sezónních prací, technické
vybavení nebo volba následující plodiny. Při pěstování Teamu PZO jako hlavní plodiny (sklizeň květenčerven) to bývá nejčastěji ozimá řepka, kdy časové
okno umožňuje aplikaci digestátu, nebo velmi rané
kukuřice, čiroky nebo obilnotravní směsi. Nárůst sušiny koreluje nejen s fenologickou fází rostlin, ale i se
srážkami, hnojením a druhem půdy. Sklizeň je zbytečné uspěchat a sklidit tak méně energeticky bohatou

řezanku, na druhou stranu se porost při vysoké sušině špatně sklízí a pletiva obsahují v bioplynce téměř
nerozložitelný lignin.
Porosty doporučujeme sklízet přibližně v polovině června při sušině max. 38-40 % a v ideálním případě při mléčně-voskové zralosti zrna. Termín sklizně
podle našich zkušeností nejvíc ovlivňuje průběh počasí, zejména vysoké teploty a srážky, a volba stanoviště.
Při nepříznivém průběhu počasí lze porosty nechat
dozrát a sklidit na zrno (výnos na Benešovsku 2013:
7 t/ha).
Porosty tritikale TEAM PZO bývají sklízeny buď
dvoufázově žací lištou a sklízecí řezačkou. Při tomto
způsobu sklizně je nezbytné bezprostřední zpracování sklizených rostlin, protože dokážou velmi rychle
zavadnout. Řezanka je pak nejednotná, hůř se udusává a kvalita siláže klesá. Nebo další variantou je přímá sklizeň, která je ve zpracování biomasy rychlejší,
kvalitnější, s menšími ztrátami a nižší kontaminací
půdou. Raritou roku 2021 je sklizeň zrna v Agrosu Vraný na konci listopadu po květnovém výsevu (Obr. 1).
Původně byl porost určen na GPS sklizeň, ale vzhledem
k nadbytku objemných krmiv byl porost ponechán na
zrno a sklízen až 24. listopadu!

Obr. 1: Sklizeň tritikále jarního Team PZO v listopadu 2021 po květnovém výsevu (Agros Vraný).

Oves setý LOGO
Logo je nově registrovaný středně raný jarní oves se
žlutou barvou pluch. Rostliny jsou středně vysoké (cca
100 cm) a dobře odnožují. V registračních zkouškách vynikal nadprůměrnou odolností vůči poléhání a lámání
stébla, nízkou pluchatostí, vysokým výnosem čistých
obilek a vysokou výtěžností ovesné rýže. Zdravotní
stav je výborný, vysoce hodnocená je zejména
odolnost vůči padlí ovsa. Osivo je aktuálně stále
k dispozici.
Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.

RGT REVOLVER – nechte si to projít hlavou
Novinka mezi ozimými pšenicemi není ruskou ruletou.

Po letech, kdy byly v popředí zájmu především
odrůdy pšenice s potravinářskou kvalitou, se
v poslední době začínají stále více prosazovat
i krmné odrůdy. Důvody této změny jsou čistě
racionální: nižší náklady na pěstování, vysoký výnosový potenciál a menší cenový rozdíl mezi výkupní
cenou potravinářské a krmné pšenice. Kromě výše
zmíněných aspektů jsou důležité i agrotechnické
vlastnosti nových odrůd. Zdravotní stav, odolnost
poléhání, adaptabilita variabilním podmínkám
ročníku, stabilita pádového čísla atd. To vše rozhoduje o výběru vhodné odrůdy do osevního postupu.
Řada z vás si jistě ještě pamatuje na naši úspěšnou
a mezi pěstiteli velmi oblíbenou krmnou odrůdu Rapsodia (ve své době nejúspěšnější krmná pšenice v ČR).
Podobný potenciál se skrývá i v novince z naší nabídky,
v odrůdě RGT REVOLVER, který úspěšně prošel státními
odrůdovými zkouškami v SRN, v Holandsku a v Polsku
Odrůda

Výnos
ext.

Výnos Choroby
int. pat stébel

(2018-20). První množitelské plochy byly založeny pro
sklizeň 2021 a aktuálně je tato odrůda vyseta i v ČR.
Osivo bude pro zájemce připravené na podzim 2022
a rádi vám RGT Revolver představíme v rámci většiny
významných polních dnů, případně, pokud budete mít
zájem, tak i individuálně.
Během státních zkoušek se RGT Revolver pyšnil
mimořádným výnosovým potenciálem. V SRN je hodnocen v obou stupních intenzity nejvyšší známkou
9. Také v následném testování (2021), v tzv. Spolkovém
odrůdovém pokusu, kde jsou porovnávány nejnovější
registrované odrůdy a nejnadějnější odrůdy státních
zkoušek, potvrdil svůj výkon. Tento typ pokusu je velmi
zajímavý, poněvadž pěstitelům přináší srovnání nejžhavějších novinek a dalších kandidátů, kteří jsou připraveni pro využití v praxi a žádné jiné srovnání není takto
aktuální. Pokus využívá stejnou metodiku zkoušení jako
německé státní odrůdové zkoušky a širokou síť lokalit
(35 lokalit po třech opakováních).

Padlí

Braničnatky

DTR

Rez
Rez
Klasová
plevová pšeničná fuzária

Celkem Odolnost
zdrav. poléhání CELKEM
stav

RGT REVOLVER

9

9

5

8

7

5

8

9

6

48

6

72

LG LUNARIS

8

7

8

9

6

5

8

8

4

48

6

69

KWS KEITUM

8

7

6

9

6

5

8

6

6

46

4

68

SAFARI

8

7

4

7

7

6

7

8

5

44

7

66

PEPPER

8

7

5

6

7

6

6

8

5

43

6

65

KWS SVERRE

8

7

7

5

6

4

8

6

5

41

5

64

ANAPOLIS

8

7

6

8

5

5

7

5

7

43

6

62

KWS FINN

8

7

5

9

6

5

7

5

6

43

4

61

LG MOCCA

8

7

5

7

5

5

3

7

4

36

6

58

ELIXER

8

7

5

5

6

4

7

6

6

39

4

57

Tab. 1: Hodnocení výnosu, zdravotního stavu a odolnosti poléhání krmných odrůd v BSA SRN 2021.
(Převedeno na české hodnocení, 9 nejlepší, 1 nejhorší.)

Kromě výnosu je RGT Revolver mimořádný ještě
v další charakteristice a tou je zdravotní stav. V loňském
roce jsme na trh přišli s novinkou RGT Ritter, která byla
v době registrace nejzdravější A odrůdou v SRN. Hodnocení odrůdy RGT Revolver je však ještě o něco lepší.
RGT Revolver patří mezi odrůdy, které lze za příznivých
podmínek ročníku pěstovat bez použití prvního fungicidního ošetření. Výtečné hodnocení rzi pšeničné
i plevové, jedno z nejlepších hodnocení odolnosti
braničnatkám, padlí, ale i výborný zdravotní stav klasu
jsou obrovskou devizou této novinky.
Poslední mokré žně nám opět připomněly i důležitost dalšího parametru, stability pádového čísla, která
je u odrůdy RGT Revolver hodnocena označením +,
podobně jako u odrůdy RGT Reform.

Výnos je tvořen kombinací vysoké produktivity klasu,
vysokým počtem zrn na klas, střední HTS a střední až vyšší hustotou porostu. Odolnost poléhání je v SRN hodnocena na úrovni odrůdy RGT Reform (6) a stejně tak je hodnocena i odolnost vyzimování (6). K tomu navíc nabízí
i odolnost plodomorce plevové. Velmi dobrých výsledků
dosahuje i v pozdním termínu výsevu a podobně jako
RGT Reform patří mezi seťově univerzální odrůdy.
Pokud stále ještě váháte, nevadí. Máte čas si vše nechat projít hlavou. Jak to ale zatím podle dostupných
dat vypadá, tak nemusíte mít obavy. RGT Revolver není
žádná ruská ruleta. Pokud se rozhodnete a budete chtít
novinku vyzkoušet, připravujeme určité množství osiva
na běžné plochy a dostatečné množství do množení
pro osivářské společnosti. Těšíme se na setkání s vámi
a přejeme vám hodně radosti při pěstování našich odrůd.

Obsah NL je nízký, hodnocený číslem (2), obsah
škrobu vysoký, sediment vysoký (8).

Ing. Petr Shejbal
VP AGRO, spol. s r.o.
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Graf 1: Výnos (%) ve státních odrůdových zkouškách SRN 2018-2020. Porovnání na kontrolní odrůdy.

Kontakty

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

Husova 438, 334 22 Přeštice
e-mail: info@znz.cz
www.znz.cz

