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V tomto čísle:
DUO systém a jeho  
budoucnost

V dohledné době může dojít k ukončení registrace 
účinné látky glyfosát a s tím i ukončení prodeje oblíbe-
ných herbicidů obsahujících tuto účinnou látku.

Směsi meziplodin  
v suchých podmínkách

Při hospodaření na orné půdě v současné době je 
jedním z hlavních problémů zhoršování kvality půdy.

Trvalé travní porosty
Jak se daří vašim travním porostům po masivním 

suchu v uplynulých letech?
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Změny výskytu a škodlivosti  
zavíječe a bázlivce kukuřičného

Z nabídky ozimých řepek mrazí

Výskyt sledujeme a termín ochrany signalizujeme již více než 15 let.

Více než pěknou lze nazvat nabídku řepek pro rok 2020. 

Rok 2019 byl pro pěstitele kukuřice relativně 
úspěšný. Po zasetí kukuřice v květnu dostateč-
ně napršelo, což přineslo dobrý start pro klíčení 
a vzcházení rostlin. Horké a suché léto ale naopak, 
podobně jak v předchozím roce 2018, silně ovliv-
nilo její vývoj. Výnosy silážní kukuřice byly velmi  
variabilní a byly silně ovlivněny množstvím srá-
žek v srpnu a v září. Přesto v lokalitách, na kterých 
v období před kvetením a v době rozvoje samičích 
květenství panovaly extrémně vysoké teploty, 
došlo k nedostatečnému vývoji palic a tím výraz-
nému snížení obsahu energeticky hodnotných 
složek siláže, zejména škrobu.

Nadprůměrné teploty pozdního jara a léta neo-
vlivnily pouze vývoj rostlin kukuřice, ale podepsaly se 

rovněž na intenzitě a dynamice výskytu jejich nejsle-
dovanějších škůdců, zavíječe a bázlivce kukuřičného. 
V článku je hodnocen vliv postupných klimatických 
změn na intenzitu výskytu a změny škodlivosti.

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera)
Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospěl-

ce je kukuřice (Zea mays L.), larvy a brouci se mohou  
živit a vyvíjet také na různých druzích trav čeledi  
Poaceae, ale také na dvouděložných rostlinách z čeledí  
Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae.

První příznaky požerků se často objeví již v průbě-
hu června a lze je snadno zaměnit s požerky jiných 
brouků, například kohoutka modrého (Oulema galleci-
ana) anebo černého (Oulema melanopus) (Obr. 1 a 2).

S nadcházející prodejní sezonou bych chtěl 
představit novinky v sortimentu ozimých řepek  
a k tomu přidám pár poznatků o odrůdách, 
které si již v osevních postupech našly pevné 
zastoupení. Popravdě musím přiznat, že není 
lehkým úkolem v krátkosti představit vše, o čem  
si myslíme, že stojí za povšimnutí.

Posuďte sami: RGT Trezzor – 1. místo v pokusech 
SPZO v České republice a stejné umístění v pokusech 
SPZO na Slovensku. RGT Jakuzzi – 3. místo v pokusech 
SPZO v ČR a 2. místo v pokusech SPZO na Slovensku.  
K tomu můžeme ještě přidat nově registrovanou 
odrůdu Absolut, která dosáhla během tříletého 
zkoušení v ČR výtečných výsledků a v pokusech 
ÚKZÚZ skončila na druhém místě s tříletým průmě-
rem 113 %. Stejného výsledku dosáhla i v pokusech 
SPZO v České republice, kde skončila druhá, hned  
za RGT Trezzorem.

I nadále v nabídce zůstává veleúspěšná odrůda 
Allison, která si dlouhodobě drží vysoký výnosový 
nadstandard a neustále patří k top odrůdám čes-
ké nabídky (117 % v pokusech SDO v roce 2019). 
Jsme rádi, že vás v rámci liniového sortimentu za-
ujala naše nabídka nové řepky z českého šlechtě-
ní od firmy Sempra, odrůda Sněžka. Sněžku jsme 
uváděli na trh jako nejúspěšnější liniovou odrůdu 
(105 % na kontrolní odrůdu Arabella) a svoji po-
zici potvrdila i v loňském, velmi náročném roce. 
Sněžka v letošním roce v pokusech SDO dosáhla 
105 % a překonala všechny další zkoušené liniové  
odrůdy. 

K tomu všemu přidám notoricky známá jména 
Silver, Dozzen, Rescator a pak lidově řečeno „babo 
raď“, kterou vybrat. Určitě si nestěžuji - co by za tako-
vou nabídku dala řada jiných, renomovaných firem. 
Během loňského roku, který byl pro řadu pěstitelů 
spíše neúspěšný, patřily naše odrůdy často mezi ty 
nejlepší a i co se týká velmi diskutované olejnatosti, 
tak např. RGT Trezzor s Dozzenem náleží k absolutní 
špičce.

RGT TREZZOR - vítěz pokusů SPZO 2019  
v ČR i SR 

Momentálně nejúspěšnějším hybridem RAGT 
je polopozdní MSL hybrid RGT TREZZOR. RGT Tre-
zzor byl registrován v ČR v roce 2017. Předností této 
odrůdy je vysoká odolnost suchu, vysoký obsah  

Výskyt bázlivce se sleduje jednak pomocí fero-
monových lapáků firmy Csalomon PAL umístněných 
v okrajových pásech porostů kukuřice na vybraných 
lokalitách, ale také vizuálním odpočtem počtu dospěl-
ců na 5 místech rovnoměrně rozložených v porostu 
v období před květem a v průběhu kvetení. Spočítají 
se dospělci bázlivců vždy na deseti rostlinách v řád-
ku za sebou. Ty lze za příznivého počasí na rostlinách 
velmi snadno pozorovat. Brouci mají nejvyšší aktivitu 
při teplotách 23–27 °C. Při teplotách pod 10 °C a nad 
30 °C letová aktivita ustává. V rámci dne jsou brouci 
nejvíce aktivní po úsvitu a za soumraku.

Přímá škodlivost brouků v kukuřici pěstované 
na zrno je v daném roce podle prahu škodlivosti 
z portálu ÚKZÚZ 9 a více dospělců na 1 klas v období 
před květem a v průběhu kvetení. Důsledkem tak sil-
ného výskytu jsou chybějící zrna nerovnoměrně roz-
ložená v palicích způsobené zničením blizen (Obr. 3). 
Takovou intenzitu již nelze ani při méně pozorné kont-
role porostu přehlédnout. Mnoho pěstitelů ale zjistilo 
silné výskyty až v době sklizně kukuřice na siláž, při 
které se na sklizňové technice nalepilo velké množství 
jedinců.

Tento brouk byl na našem území poprvé zazna-
menán v roce 2002 a od té doby se postupně šířil. 
Z vlastních pozorování, ale také z výsledků celostátní-
ho monitoringu posledních dvou let vyplývá, že se již 
vyskytuje na celém území naší republiky, včetně pod-
horských okresů (Domažlice, Turnov, Bruntál a dal-
ších). To ale není důvod k panice a není proto nutné 
zavádět žádná plošná doporučení pro jeho likvidaci. 
Silné škodlivé výskyty jsou zaznamenávány lokálně 
a zejména v oblastech a podnicích s vysokým podí-
lem kukuřice v osevním postupu.

oleje, vysoká odolnost vyzimování a poléhání (7,7 b. 
ÚKZÚZ) při střední výšce rostlin. Výborný zdravotní 
stav (odolnost verticiliovému vadnutí) a samozřej-
mě velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v chladné  
výrobní oblasti. 

V roce 2019 byl testován v síti poloprovozních po-
kusů SPZO v České republice a zároveň i na Sloven-
sku. Sklizeň pokusů proběhla nejdříve kompletně na  
Slovensku a již od prvních lokalit se na čele držel RGT 
Trezzor. Skvělý nástup mu vydržel až do cíle (graf 1), 
kde byl následován odrůdami DK Exception, Temp-
tation atd. Po skvělém entrée na Slovensku jsme ner-
vózně očekávali výsledky prvních sklizených lokalit 
v České republice. 

Obr. 1:  První příznaky požerků bázlivce kukuřičného na listech

POLNÍ DNY 2020
  

27. 5. 2020   Branišovice  
          /okres Brno-venkov

28. 5. 2020  Žlunice /okres Jičín

   2. 6. 2020  Raná /okres Louny

   3. 6. 2020  Chlumec nad Cidlinou 
                         /okres Hradec Králové

15. 6. 2020  Přeštice /okres Plzeň-jih

22. 6. 2020  Počátky /okres Pelhřimov

Těšíme se na Vás!

CAVANDO®

Fungicid do všech obilnin s preventivním, kurativním 
a dlouhodobým účinkem proti listovým 
a klasovým chorobám.

• maximalizuje výnos a zajišťuje nejvyšší 
kvalitu zrna 

• vykazuje jedinečnou přilnavost a krytí povrchu
• skvěle pokrývá list a klas včetně vnitřních plev
• proniká okamžitě do rostlinných pletiv
• šíří se po listu i na neošetřená místa
• zůstává efektivní i v případě srážek po aplikaci

• likviduje patogeny již v místě průniku 
do rostliny vyšší koncentrací ve stomatech

• má rychlou kurativní účinnost
• jeho silný efekt ochrany proti klasovým 

chorobám zaručuje vysokou kvalitu zrna
• redukuje tvorbu mykotoxinů v klasech 

obilnin

Přednosti jedinečné formulace:

www.vpagro.cz
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Ať už jsme zjistili jakýmkoli způsobem výskyt 
brouků v daném roce, který se ani nemusel negativ-
ně odrazit  ve výnose, měli bychom přijmout opatře-
ní pro následující období. K hlavnímu šíření dochází 
především v místech, kde se opakovaně na stejných 
pozemcích pěstuje kukuřice po kukuřici a současně 
se používá minimalizace přípravy půdy. Důvodem je 
škodlivost larev požerky na kořenech. Důsledkem po-
žerků se rostliny vyvrací a ve snaze vyrovnat růst vy-
tváří známé husí krky (Obr. 4). Na stejný pozemek ale 
ani na nejblíže sousedící bychom neměli opět zařadit 
kukuřici a po sklizni by se měla provést hluboká orba.

Intenzita výskytu bázlivce podle našich víceletých 
sledování meteorologických dat není přímo závislá 
na aktuálním vývoji počasí.

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubialis)
Úplně jiná situace je ale s dalším významným škůd-

cem kukuřice zavíječem kukuřičným. Pro něj byly již 
před několika desetiletími vypracovány modely pro-
gnózy vývoje, které využívají matematické metody 
výpočtu sumy efektivních teplot. V zásadě se opírají 
o empiricky stanovené sumy pro jednotlivá vývojová 
stádia a na základě těchto údajů se určuje optimální 
termín pro ochranu ať již použitím biologických (vo-
sička Trichogramma) anebo chemických metod. V zá-
sadě se jedná o dvě modifikace metod prognózy. 
Jedna využívá sumu efektivních teplot od počátku ve-
getace a druhá, metodicky náročnější, od počátečních 
výskytů škůdce (metoda BIOFIX), kterou využíváme 
v prognózách poskytovaných společností VP AGRO.

Z dlouholetého pozorování a záznamů měření 
určujeme nejen optimální termíny ochrany pro účely 
prognózy v jednotlivých letech a pro různé oblasti, 
ale lze z nich poukázat rovněž na dlouhodobé změ-
ny v termínech vývoje škůdce. Stadium třetího insta-
ru housenek zavíječe je kritickým obdobím pro che-
mickou ochranu insekticidy s ovicidním a larvicidním 
účinkem. Při pohledu na Tabulku 1, kdy do roku 2015, 
i při značných rozdílech mezi jednotlivými roky, bylo 
tohoto stádia dosahováno převážně v červenci, za po-
slední značně teplé roky tomu je již v červnu. Posun 
termínů je zřetelnější u údajů z Polabské nížiny.

Co se týče intenzity výskytu ve vztahu k prů-
měrným teplotám jednotlivých oblastí nelze na-
lézt přímou závislost. Ve velmi teplých regionech  
(Znojemsko, Břeclavsko, Nymbursko apod.) i přes vy-
soké zastoupení kukuřice jsou celkové sumy jedinců 
odchycených ve světelných lapácích nižší, než v ně-
kterých lokalitách s mírně nižšími teplotami. Platí to 
jak pro oblast Moravy, tak pro oblast středních Čech 
(Tabulka 2). Důvodem zde může být vliv diverzity pro-
středí, možnosti přezimování škůdce v refugiích, ale 
také intenzitou chemické ochrany.

Data z obou tabulek dokumentují posun vhod-
ných termínů pro ochranu kukuřice proti zavíječi 
z července do června. Na jedné straně termín časnější 
ochrany nemá problémy s přejezdy aplikační techni-
ky u vysokých rostlin. Na druhé straně se ale rozevírá 
doba optimálních termínů ochrany proti oběma dis-
kutovaným škůdcům, zavíječi a bázlivci. Rozdíly jsou 
delší než tři až čtyři týdny, kdy se jakýkoli insekticid 
již úplně rozloží. Proto v oblastech, kde je třeba ošet-
řovat kukuřici proti oběma škůdcům, musíme počítat 
nejméně s dvěma insekticidními vstupy.

V lokalitě Oskořínek (okres Nymburk) jsme od roku 
2005 hodnotili průběh denních teplot od počát-
ku vegetačního jara do doby vývoje třetího instaru 
housenek zavíječe kukuřičného. Doba pro ošetření až 
po 15. červenci nastala v letech 2005 a 2013. To byly 
roky s velmi dlouhým trváním zimního počasí s níz-
kými teplotami kolem nuly až do poloviny dubna. 
Do roku 2016 s výjimkou jedné sezóny 2007 byly v Po-
labí signalizovány termíny ošetření v druhé až třetí 
dekádě července. Významný posun nastal v posled-
ních třech letech, kdy se ve středních Čechách jeho 
aktivita posunula do června a v roce 2018 byla první 
imága zaznamenána již koncem května. Termín pro 
ošetření byl určen na 10-12. června 2018, stejně jak 
je to běžné na jižní Moravě. V těchto třech letech se 
průměrné denní teploty přiblížily k 10 ºC již v druhé 
dekádě března a v průběhu dubna a května postupně 
narůstaly.

Závěr
Pro zemědělskou praxi z diskuze v tomto článku 

vyplývá několik skutečností pro rozhodování o ochra-
ně kukuřice. 

První se týká bázlivce kukuřičného v současnos-
ti usídleného trvale na celém našem území. Termín 
a nutnost ochrany nelze zatím na základě aktuálních 
meteorologických údajů ani jiných dat prognóz a sig-
nalizace stanovit. Jediný způsob je použití feromono-
vých lapáků umísťovaných pěstiteli přímo v poros-
tech a nutnost vizuálního sledování výskytu brouků 
v době kvetení kukuřice. Každý pěstitel by měl všech-
ny své porosty v této době několikrát kontrolovat.

Druhým závěrem je potvrzení nemožnosti účin-
ně chránit kukuřici současně proti zavíječi a bázlivci 
jediným postřikem, protože optimální termíny jsou 
od sebe velmi vzdálené.

Pro prognózu zavíječe kukuřičného metodou 
BIOFIX je nutné začít sledování prvních výskytů již 
od konce května a pěstitelé by měli standardně vyu-
žívat informace o prognóze a signalizaci a podle toho 
volit termíny pro ošetření.

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

Změny výskytu a škodlivosti zavíječe a bázlivce kukuřičného
Výskyt sledujeme a termín ochrany signalizujeme již více než 15 let.

Rok

Okres/Stanice

Znojmo/ 
Oblekovice

Uherské Hradiště/ 
Chylice

Jičín/ 
Holovousy

Nymburk/ 
Přerov nad Labem

2009 71 375 119

2010 122 929 150

2011 61 171 17

2012 36 349 1

2013 125 248 24

2014 127 347 30

2015 55 298 389 13

2016 63 626 416 81

2017 66 810 114 58

2018 37 465 258 52

2019 14 245 105 65

Rok Jižní Morava (Branišovice) Polabská nížina (Oskořínek)

2005 7–12. 7. 17–21. 7.

2006 11. 7. 9. 7.

2007 21. 6. 21. 6.

2009 5. 7. 10. 7.

2010 10. 7. 15. 7.

2011 26–28. 6. 6–10. 7.

2012 30. 6. 4. 7.

2013 10. 7. 21–22. 7.

2014 30. 6.–3. 7. 13–17. 7.

2015 8–12. 7. 8–12. 7.

2016 3. 7. 17. 7.

2017 27–28. 6. 29. 6.–1. 7.

2018 10–12. 6. 10–12. 6.

2019 29. 6. 30. 6.–1. 7.

Tabulka 1: Termíny dosažení vývojového stádia třetího instaru housenek zavíječe kukuřičného  
za uplynulých 15 let

Tabulka 2: Sumární počet odchycených jedinců zavíječe ve vybraných lokalitách za uplynulých 11 let

Obr. 2: Požerky kohoutků lze často zaměnit za přítomnost bázlivce

Obr. 3: Důsledky poškození blizen bázlivcem v době kvetení

Obr. 4: Tvorba husích krků následkem poškození kořenové soustavy
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I u nás RGT Trezzor ihned od prvních lokalit držel 
výnosovou laťku velmi vysoko a vše úspěšně dotáhl až 
do vítězného finále (graf 2).

Pokud srovnáme odrůdy, které se zúčastnily polo-
provozních pokusů SPZO v roce 2018 i 2019, tak opět 
je nejúspěšnějším hybridem RGT Trezzor, což je další 
důležitý moment. K úspěchům výnosovým je letos 
více než jindy vhodné doplnit, že v roce 2018 byl RGT 
Trezzor v rámci pokusů SPZO i řepkou s nejvyšším vý-
nosem oleje z hektaru. I během roku 2020 máte mož-
nost tuto hybridní odrůdu vidět v pokusech SPZO, kde 
obhajuje letošní mimořádné úspěchy.

RGT JAKUZZI
Další úspěšný materiál ze stáje RAGT se jmenuje 

RGT JAKUZZI. Stejně jako RGT Trezzor má i RGT Jakuzzi 
českou registraci (2018) a kromě výborných výsledků 
v ÚKZÚZ potvrdila tato novinka svoji výkonnost i v le-
tošním roce v rámci pokusů POP SPZO v České repub-
lice (graf 3) a na Slovensku.

Charakteristickým znakem tohoto hybridu je jeho 
stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen 
v rámci České republiky ale i v Evropě. To vyplývá 
nejen ze státních pokusů, ale i z rozsáhlých několika-
letých screeningových šlechtitelských pokusů. Heslo 
„Stabilní výnos bez turbulencí“ není jen prázdným 
výkřikem reklamních letáků. RGT Jakuzzi tato slova 
beze zbytku naplnila během loňské komplikované se-
zóny. RGT Jakuzzi se opírá o vyrovnaný zdravotní stav, 
nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám 
(Foma, Sclerotinium, Verticilium). Velmi dobře je také 
hodnocena odolnost vůči poléhání – 7,8 bodu. Během 
loňského roku potvrdila, že patří mezi odrůdy s nejvyš-
ší odolností suchu. 

V rámci pokusů SPZO na Slovensku obsadila druhé 
místo za odrůdou Umberto KWS. Rozdíl činil pouhých 
14 kg/ha. Skvěle dopadla odrůda i v pokusech SPZO 
v ČR, kde v sortimentu A obsadila za odrůdami Temp-
tation a DK Exlibris výborné třetí místo. RGT Jakuzzi 
můžete i v roce 2020 vidět na pokusných lokalitách 
SPZO. 

ABSOLUT - hyper výkon 
Poněvadž musíme stále myslet na budoucnost, 

máme v letošním roce v nabídce úplnou novinku, 
nově registrovaný hybrid ABSOLUT. Kromě maximál-
ního výnosu (graf 4) vám Absolut nabízí paket agro-
technických pozitiv, které vám významně usnadní 
pěstování v rozličných podmínkách. Absolut má jako 
jedna z mála odrůd v sobě zabudovaný gen odolnosti 
žloutence vodnice (geneticky podmíněná vlastnost, 

Z nabídky ozimých řepek mrazí
Více než pěknou lze nazvat nabídku řepek pro rok 2020. 
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Graf 2. Výnos semen (t/ha), poloprovozní pokusy SPZO 2018-19, sortiment B, Česká republika

RG
T T

re
zz

or

Ab
so

lu
t

Ke
lto

r

LG
 A

rc
hi

te
ct

ES
 Im

pe
rio

Ku
ga

At
or

a

DK
 Ex

pa
ns

io
n

DK
 Ex

ce
pt

io
n

Tig
ris

SY
 Fl

or
id

a

Al
lis

on

Sn
ěž

ka

Za
ka

ri 
CS

Je
re

m
y

PX
12

8

3,6

4,0

3,8

4,2

4,4

Graf 1. Výnos semen (t/ha), poloprovozní pokusy SPZO 2018-19, sortiment B, Slovensko
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Graf 3. Výnos semen (t/ha), poloprovozní pokusy SPZO 2018-19, sortiment A, Česká republika
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Graf 5. Výnos semen (%), SDO ÚKZÚZ 2019
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Graf 4. Výnos semen (%), ÚKZÚZ 2017-19

90

100

95

105

110

Ab
so

lu
t

Al
va

ro
 K

W
S*

DK
 Ex

ss
en

ce
*

IN
V1

06
6*

*kontrolní odrůda 

nejedná se pouze o toleranci), gen odolnosti fómo-
vému černání a v neposlední řadě sníženou pukavost 
šešulí, která v době zákazů desikantů bude mít velmi 
významnou roli při úspěšném průběhu sklizně. Kromě 
skvělých výsledků v ÚKZÚZ potvrdil svůj potenciál 
i v pokusech SPZO, kde v sortimentu B skončil hned 
za odrůdou RGT Trezzor na druhém místě. I odrůdu 
Absolut můžete v letošním roce vidět v pokusech 
SPZO.

ALLISON
Z odrůd, které jsme již úspěšně nabízeli v minulých 

letech, chci připomenout dlouholetou jedničku po-
kusů SDO, odrůdu ALLISON. V roce 2016 jsme do na-
šeho exkluzivního sortimentu zařadili nejvýkonnější 
odrůdu v pokusech pro Seznam doporučených odrůd 
v ÚKZÚZ (2014 - 16) - hybrid Allison, protože všechny 
tři předcházející roky (2013 - 15) byl Allison nejvýnos-
nější odrůdou Státních odrůdových zkoušek. Ty vyhrál 
před druhou nejvýkonnější odrůdou SILVER. Následně 
svoji pozici obhájil i v pokusech SDO ÚKZÚZ v roce 
2016 a i přes neustále sílící tlak konkurence své umístě-
ní zopakoval i v roce 2017. V roce 2018 Allison opět ob-
hájil své pozice a zůstal jedničkou tříletých oficiálních 
pokusů SDO ÚKZÚZ (2016-18). Až v posledním roce 
Allison lehce ztratil, ale se 117 % stále patří mezi abso-
lutní top odrůdy českého sortimentu. Další argumenty 
pro případný výběr této odrůdy už v podstatě není 
potřeba dodávat, protože takto výkonný a především 
stabilní materiál je unikátem českého zkoušení. Přesto 
je škoda nezmínit i řadu dalších pozitivních agrotech-
nických vlastností.

Středně raný hybrid Allison je středně vysoký 
až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dob-
rou odolností komplexu houbových chorob a velmi 
dobrou odolností vyzimování. Velmi rychlý a bujný 
počáteční růst, který je výhodný zejména v sušších 
počátcích vegetace, je ve standardních podmínkách 
vhodné korigovat použitím morforegulátorů. Obsah 
oleje je vysoký.

Ve výsledcích, které prezentoval SPZO je patrné, že 
má Allison ze zkoušených odrůd nejvýznamnější odol-
nost vůči napadení virem žloutenky vodnice. Navíc již 
potřetí byl v Hluku oceněn jako „Nutričně nejkvalitněj-
ší odrůda v ČR“.

Nejlepší řepka Česka je Sněžka
SNĚŽKOU jsme navázali na velmi úspěšného 

Rescatora. Šlechtitelem je česká šlechtitelská firma 
Sempra, která si jméno v sektoru šlechtění řepek vy-
budovala např. odrůdou Slapská Stela. Hlavním a stě-
žejním důvodem ze strany ÚKZÚZ pro registraci této 
liniové odrůdy byl jednoznačně výnos. Sněžka byla 
nejvýnosnější liniovou řepkou ve zkoušení ÚKZÚZ 

a kontrolní odrůdu Arabella překonávala v průměru  
3 let o 5 % (v roce 2018 dokonce o 9 %). Během tříletého 
cyklu zkoušení překonala Sněžka i dvě hybridní kont-
rolní odrůdy Horcal a DK Exquisite. Sněžka 5,33 t/ha, 
Horcal 4,89 t/ha a DK Exquisite 4,84 t/ha. Svůj vysoký 
výnosový standard potvrdila i v loňských pokusech 
SDO (graf 5), kde opět porazila všechny konkurenční 
liniové odrůdy (Sněžka 105 %, Arabella 101 %). Kromě 
výborného výnosu Sněžka nabízí i pozitivní agrotech-
nické vlastnosti. Jedná se o polopozdní, nižší odrůdu 
s výbornou odolností poléhání (7,8 b.). Odolnost vůči 
napadení hlavními třemi chorobami je vysoká: Foma 
6,4 b., Sklerotinia 5,8 b. a Verticilium 6,4 b. Obsah 
glukosinolátů je nízký a obsah oleje středně vysoký. 
Pokud tedy preferujete vysoký výkon při velmi přízni-

vých nákladech, je Sněžka jasným favoritem. Sněžka je 
i pro rok 2020 zařazena do pokusů SPZO.

Nabídka odrůd řepky ozimé společnosti VP AGRO 
patří kvalitou mezi ty nejlepší. Tuto větu používám  
každý rok a říkám si, že těžko můžeme v dalších le-
tech udržet takto vysoký standard. Jsem rád, že jsme 
konkrétními výsledky z pokusů v ČR a zkušenostmi 
pěstitelů dokázali posunout úroveň našeho portfolia 
na absolutní špičku. Takto silný a geneticky rozmanitý 
sortiment je v ČR unikátní. Každý může zvolit podle 
vlastních požadavků a potřeb pro konkrétní pěstitel-
ské podmínky. 

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

» pokračování ze str. 1
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DUO systém® - cenově zajímavá varianta pro  
zemědělce, kteří aplikují po zasetí kapalná hnojiva.

Stratos®Ultra 1,0-1,2 l +  
SlalomTM 0,3 l +  

Dash® 1,0-1,2 l/ha

SlalomTM 0,3 l +  
Dash® 1,0 l/ha 

DUO systém® - cenově zajímavá varianta pro  
zemědělce, kde neaplikují kapalná hnojiva po zasetí.

Akris® 2,0 l +  
SlalomTM 0,3 l/ha +  

smáčedlo

Stratos®Ultra 1,0-1,2 l + Dash® 1,0-1,2 l/ha

DUO systém® - varianta, kterou můžeme využít  
v období absence srážek.

DAM 300 I +  
StabilureN 30  

0,3 l/ha

Stratos®Ultra  
1,0-1,5 l +  

SlalomTM 0,3 l + 
 Dash® 1,0-1,5 l/ha

         

V dohledné době může dojít k ukončení re-
gistrace účinné látky glyfosát a s tím i ukončení 
prodeje oblíbených herbicidů obsahujících tuto 
účinnou látku. Tyto herbicidy slouží mimo jiné 
k likvidaci jednoletých a vytrvalých trávovitých 
plevelů. To přinese problém se zvýšeným zaple-
velením těmito plevely v mnoha plodinách, včet-
ně kukuřice. 

Samozřejmě v kukuřici máme stále k dispozici i jiné 
účinné látky, které můžeme využít pro boj proti trá-
vovitým plevelům, ale ty nemají takovou selektivitu 
vůči kukuřici. Výjimkou je vysoce selektivní herbicid  
Stratos® Ultra při využití u DUO hybridů od společnos-
ti RAGT. Tento DUO Systém® přináší pro zemědělce, 
kteří mají živočišnou výrobu a provozují bioplynovou  
stanici, velmi účinnou a cenově zajímavou variantu, jak 
regulovat plevelné jednoleté i víceleté trávy.

Nejvíce rozšířeným trávovitým plevelem v kukuřici 
je bezesporu ježatka kuří noha (Echinochloa cruss-ga-
lli). Hlavním problém ježatky je, že výrazně mění počet 
klásků v latě v závislosti na průběhu počasí. Bývá to 
200 ale i 2000 klásků. Na jedné rostlině tak bývá roz-
dílný počet obilek. Po uzrání jsou obilky 2 až 5 měsíců 
dormantní. Dormance závisí na podmínkách dozrává-
ní. Klíčí při teplotách od 13 °C, max. je to 40–45 °C. Lite-
rární údaje uvádějí až extrémní třicetiletou perzistenci 
obilek v půdě. Ve vlhčích a činných půdách v běžných 
polních podmínkách zůstanou obilky životaschopné 
přibližně 4 až 6 let. V hustě zapojených porostech 
(obilniny apod.), kde nedochází k dostatečnému otep-
lení půdy a kde nejsou příznivé světelné podmínky, 
ježatka kuří noha neklíčí nebo vzešlé rostliny zakrňují. 
Vzchází dobře z hloubky 3–5 cm (až 12 cm). Vzchází 
i pod vodou. Její velký výskyt ovlivnilo rozšíření pěs-
tování kukuřice a preemergentní aplikace herbicidů. 
V současné době je ježatka kuří noha hojně rozšířena 
ve všech oblastech, kde se pěstuje kukuřice.

Co je DUO systém® a jak ho používat v praxi
DUO systém® znamená pěstování hybridů kukuřice 

RAGT rezistentních vůči účinné látce cycloxydim, kte-
rá je součástí herbicidu Stratos® Ultra. Stratos® Ultra je 
selektivní systémový postemergentní herbicid (grami-
nicid) od společnost BASF, jehož účinná látka cyclo-
xydim působí proti lipnicovitým plevelům ve dvou-
děložných plodinách. Účinkuje na béry, oves hluchý 
a setý, prosa, rosičky, ježatku kuří nohu, ječmen setý, 
jílky, lipnice, psárku rolní, pšenici setou, žito seté, čirok 
habešský, pýr plazivý a troskut prstnatý. Cycloxydim 
patří do chemické skupiny cyklohexendionů – derivá-
tů cyklohexenu. Všechny účinné látky z této skupiny 
jsou přijímány převážně listovou plochou a jsou v rost-
lině rychle rozváděny v pletivech jak bazipetálně, tak 
akropetálně. Herbicidní účinek se dostavuje po několi-
ka dnech zastavením vývoje, změnou barvy a později 
vadnutím a usycháním citlivých rostlin. Fyziologickou 
podstatou účinku je inhibice enzymu acetyl koenzym 
karboxylázy (tzv. ACCasy) u jednoděložných rostlin, 
která je esenciálním enzymem při syntéze mastných 
kyselin, nezbytných v celé řadě druhotných metabo-
lických procesů, z nichž z hlediska herbicidního účinku 
je nejvýznamnější pozastavení tvorby fosfolipidů pro 
stavbu buněčných membrán. ACCasa dvouděložných 
je tvořena komplexem několika isozymů, které ne-
jsou všechny herbicidně inhibovány, takže selektivita 
cycloxydimu ke dvouděložným rostlinám je velmi vy-
soká, stejně jako k hybridům kukuřice s herbicidní to-
lerancí. Metabolická inaktivace v rostlině je poměrně 
rychlá, probíhá současně několika procesy a je známo 
asi deset metabolických produktů, z nichž některé 
mají nadále herbicidní účinnost. Rozpustnost cyclo-
xydimu ve vodě je velmi nízká, takže herbicid snadno 
proniká voskovou vrstvou kutikuly dovnitř listů. Přitom 
dávka na jeden hektar je velmi ekonomicky výhodná.

Pro tyto výhody se v roce 2012 rozhodli v Země-
dělské společnosti Ostřetín, a. s. DUO systém® využí-
vat. Každý rok je z hlediska klimatických podmínek jiný 

a samozřejmě jsou i jiné kombinace herbicidů. Dále si 
představíme jen tři varianty:

Varianta I. – je základní varianta běžně využívaná 
v ZS Ostřetín. Jedná se o variantu spojenou s aplikací 
hnojiva a smáčedla s půdním herbicidem, po zasetí, 
nejlépe těsně před vzcházením kukuřice. Pro dočištění 
porostu se ve fázi 6. listu aplikuje Stratos®Ultra v dáv-
ce odpovídající vývojové fázi ježatky. Na obrázku č. 3 
vidíme zaplevelený porost kukuřice po aplikaci níže 
uvedené varianty. Takováto ježatka už neregeneruje.

1. DAM 300 l + StabilureN 30 0,3 l/ha + Akris® 2,0 l/ha
2. voda 200 l + Stratos®Ultra 1,0-1,2 l/ha + SlalomTM  
     0,3 l/ha + Dash® 1,0-1,2 l/ha

Varianta II. – tato varianta je vhodná v země-
dělských podnicích, kde neaplikují hnojivo po zasetí 
kukuřice. Výhodou je, že smáčedlo zvyšuje účinnost 
přípravku Akris. Zlepšuje se tak příjem účinných látek 
v něm obsažených přes listy plevelů. První termín je 
posunut dříve, do fáze 2. listu. Pro dočištění porostu 
se aplikuje Stratos®Ultra v dávce odpovídající vývojo-
vé fázi ježatky nebo pýru. Důležité je, že při dočištění 
nejsme vázáni vývojovou fází kukuřice, ale její výškou. 
Teoreticky při dočištění nás limituje je průchodnost 
postřikovače, pouze je potřeba zvýšit dávku vody.

1. voda 200 l + Akris® 2,0 l/ha + SlalomTM 0,3 l/ha  
     + smáčedlo
2. voda 200 l + Stratos®Ultra 1,0-1,2 l/ha + Dash®  
     1,0-1,2 l/ha

Varianta III. - jedná se o variantu, kterou můžeme 
využit v období absence srážek, kdy účinnost půdních 
herbicidů je nízká. Zde si můžeme počkat až do 6. lis-
tu kukuřice. Na obrázku č. 4 vidíme silně zaplevelený 
porost kukuřice, který se díky této aplikaci podařilo 
vyčistit. 

1. DAM 300 l + StabilureN 30 0,3 l/ha
2. voda 200 l + Stratos®Ultra 1,0-1,5 l/ha + SlalomTM  
     0,3 l/ha + Dash® 1,0-1,5 l/ha

Stručná rekapitulace výhod DUO systému  
v kukuřici

DUO systém® přináší mnoho výhod. Především je 
to relativně šetrná metoda vůči životnímu prostředí 
a rostlinám kukuřice. Možnost účinné ochrany pro-
ti ježatce kuří noze v suchých letech, kdy účinnost 
půdních herbicidů je nižší a následné vlny vzcházející 
ježatky potřebujeme jediným pozdním zásahem re-
gulovat.Dále v letech se studeným průběhem května 
a června, kdy kukuřice pozdě zakrývá řádky a jednole-
té plevele opět vzcházejí. Například na některých loka-
litách v roce 2019 nastala situace, že při určitých teplot-
ních a vláhových podmínkách došlo ke snížení příjmu 
přípravků obsahující sulfonylmočovinu ježatkou a její 
následné regeneraci, tak jak to zobrazuje obrázek č. 5. 

DUO systém® najde uplatnění v zemědělských 
podnicích s vysokou koncentrací živočišné výroby 
nebo v podnicích provozujících bioplynovou stanici. 
Problém je vyšší zastoupení kukuřice v osevním po-
stupu a hnůj a kejda ze živočišné výroby s obsahem 
semen trávovitých plevelů. Dále nám pomůže řešit 
stále rozšířenější plevel v kukuřici – troskut prstnatý, 
který se již objevuje na jižní Moravě.

Které hybridy RAGT v DUO systému můžeme oče-
kávat? V roce 2020 to jsou dva hybridy, RGT Conexxi-
on DUO a RGT Futurixx DUO. Agronomické vlastnosti 
obou hybridů jsou popsány níže.

RGT Conexxion DUO (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 po-
kusech, ale hlavně také na běžných pěstitelských 
plochách. RGT Conexxion vyniká nadprůměrnou 
stravitelností ve všech ukazatelích. Excelentních vý-
nosů dosahuje při intenzivní agrotechnice, kterou si 
s ohledem na svůj genetický potenciál zaslouží. Do-
poručujeme nevysévat do těžkých studených půd.

RGT Futurixx DUO
RGT Futurixx patří ke stálicím v portfoliu. Na trhu 

se s tímto hybridem můžete setkat již od roku 2011, 
kdy získal českou registraci. RGT Futurixx je univer-
zální, vysoce plastický hybrid určený pro sklizeň 
na zrno i na siláž. Patří do skupiny hybridů s označe-

DUO systém a jeho budoucnost
Konec glyfosátu se blíží a DUO systém® je stále zde.

Obr. 1: Vzešlá rostlina ježatky kuří nohy v porostu kukuřice (foto doc. Ing. M. Jursík, Ph.D., ČZU Praha) 

Obr. 2: Porost kukuřice zdecimovaný výskytem ježat-
ky (foto doc. Ing. M. Jursík, Ph.D., ČZU Praha)

Obr. 4: Porost kukuřice bez aplikace premergentního 
herbicidu (foto J. Hemer, ZS Ostřetín)

Obr. 3: Účinnost herbicidu Stratos®Ultra na ježatku 
(foto J. Hemer, ZS Ostřetín)

Obr. 5: Porost s regenerující ježatkou po aplikaci 
sulfonylmočoviny (foto J. Hemer, ZS Ostřetín)

Varianta III.

ním Stressless H
2
O, což poukazuje na jeho zvýšenou 

adaptabilitu v podmínkách s horší dostupností vláhy. 
S ohledem na výsledky z pokusů i z běžných ploch 
lze vyzdvihnout jeho vynikající ročníkovou vyrovna-
nost výnosů. Při sklizni na siláž má nejen vysoké vý-
nosy suché hmoty, ale zároveň také excelentní obsah 
škrobu.

Na závěr ještě zbývá připomenout, že pro rok 
2021 je připravena novinka v DUO segmentu –  
hybrid RGT Exxki DUO s číslem ranosti 250 S/250 Z.

Ing. Milan Prokop
VP AGRO, spol. s r.o.

Varianta I. Varianta II.

DAM 300 I +  
StabilureN 30  

0,3 l/ha + Akris® 
2,0 l/ha

Stratos®Ultra 1,0-1,2 l +  
Dash®  1,0-1,2 l/ha
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Při hospodaření na orné půdě v současné 
době je jedním z hlavních problémů zhoršování 
kvality půdy. 

Významným způsobem poklesly stavy hospodář-
ských zvířat. Zjednodušila se struktura pěstovaných 
plodin se zaměřením především na tržní plodiny 
(obilniny, olejniny). Citelně chybí zúrodňující účinek 
chlévského hnoje, luskovin a jetelovin. Stále častěji 
se projevující změna klimatu s sebou přináší období 
vydatných srážek střídajících období sucha. 

To vše vede k degradaci organické hmoty v půdě 
a narušení její biologické složky, snazšímu úniku po-
hyblivých živin do spodnějších vrstev, utužení půdy 
a erozi půdy. Degradovaná půda neudrží vodu při 
deštích a je více náchylná k suchu. Suchem začínají 
být ohroženy nejproduktivnější oblasti v České re-
publice. 

Zařazování vhodných meziplodin je jedním 
z opatření vedoucích ke zlepšení tohoto stavu. 
Meziplodiny v rámci Společné zemědělské politiky 
zaujímají důležité místo. Představují jednu z cest za-
jišťující plné naplnění některých standardů Dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu (Minimál-
ní pokryv půdy a Minimální úroveň obhospodařová-
ní půdy k omezování eroze) a tzv. greeningu (ozele-
nění). V dalších letech se chystá rozšíření erozních 
ploch v oblasti protierozní ochrany půdy. Greening 
je od roku 2015 jednou z podmínek pro vyplácení 
zemědělských dotací. Plochy s meziplodinami jsou 
využívány za účelem zeleného pokryvu nebo na ze-
lené hnojení.

V zemědělské praxi nacházejí meziplodiny uplat-
nění hlavně při pěstování kukuřice. V suchých ob-
lastech či letech čelí zemědělci několika obavám 
spojených se začleněním meziplodin. V letním či 
podzimním období nemusí být dostatečné množ-
ství srážek pro zajištění růstu a vývoje meziplodin. 
Druhy meziplodin ve směsi se nemusí dobře vyvíjet 
a naplnit tak požadované cíle jejich pěstování.

Polní pokusy s meziplodinami v Žabčicích
Na Polní pokusné stanici Mendelovy univerzity 

v Žabčicích (jižní Morava, cca 30 km od Brna) byly 
v letech 2017 - 2019 zkoušeny směsi meziplodin (Obr. 
1). Průměrný roční úhrn srážek je 480 mm a průměr-
ná roční teplota je 9,2 °C. Meziplodiny byly seté 
po sklizni ozimé pšenice koncem července. Zkou-
šené druhy meziplodin ve směsích a jejich výsevné 
množství je uvedeno v Tabulce 1. Nadzemní hmota 
meziplodin byla odebírána v druhé polovině října.

Vyšší produkce biomasy u směsí meziplodin 
s druhy z čeledi bobovitých

Podle našich výsledků v jednom z nejsušších 
a nejteplejších míst v České republice průměrně  
nejvyššího výnosu nadzemní suché hmoty smě-
sí meziplodin dosáhla směs hořčice bílé a pelušky  

(varianta 7, v průměru 3,77 t/ha suché nadzemní 
hmoty; Obr. 2) a směs svazenky vratičolisté a peluš-
ky (varianta 5, 3, 60 t/ha; Obr. 3). Tyto směsi vytvořily 
nejvyšší produkci biomasy v každém sledovaném 
roce. Pravděpodobně u různých druhů meziplodin 
s meziplodinami z čeledi bobovitých byl využit vá-
zaný dusík. U meziplodin z čeledi bobovitých je dů-
ležitý dřívější termín setí (do začátku srpna).

Konkurenční schopnost druhů meziplodin 
ve směsi 

U některých sledovaných směsí docházelo 
ke slabší či silnější konkurenci o prostor a světlo mezi 
jednotlivými druhy. Nejvýrazněji to lze vidět ve smě-
si se svazenkou vratičolistou a vikví panonskou (vari-
anta 5). Důvodem byl pomalejší počáteční růst, nižší 
vzrůst a poměrně malé listy vikve panonské. Záro-
veň se ukázala skutečnost, že z meziplodin z čeledi 
bobovitých byly konkurenčně vzrůstnější rostliny 
pelušky než vikve panonské. Z našich výsledků vy-
plývá, že pro svazenku vratičolistou byla konkurencí 
hořčice bílá (varianta 3). 

Na druhou stranu je třeba upozornit na riziko po-
škození porostů hořčice bílé dřepčíky (např. v roce 
2019 to bylo příčinou velmi nízkého výnosu). U této 
varianty byl navíc výsevek hořčice bílé dvojnásobný 
(4 kg/ha) na rozdíl od variant 2 a 7, kde byly vysety 
2 kg/ha. Tato skutečnost vedla k posílení konkuren-
ceschopnosti porostu hořčice bílé na úkor svazenky 
vratičolisté. Na základě těchto zkušeností lze pova-
žovat výsevek 2 kg/ha u hořčice bílé za zcela do-
statečný. Hořčice bílá je vysoce konkurenceschop-
ná meziplodina z důvodu rychlé dynamiky růstu 
a tvorby listové plochy (vysoké stonky a velké listy). 
Ve směsích se dokázala uplatnit také pohanka obec-
ná (varianta 1, 2 a 4). Důvodem je velmi rychlá počá-
teční dynamika růstu, na druhou stranu je třeba po-
čítat s poškozením porostu po prvních podzimních 
mrazících, čímž dojde k ukončení vegetace. V počát-
ku vegetace proto byla pohanka obecná konkurencí 
také pro svazenku vratičolistou a hořčici bílou.

Pár slov závěrem
Na závěr lze konstatovat, že vyšší stabilita  

produkce je při pěstování směsí meziplodin než 
jednotlivých druhů meziplodin. I z důvodu, že směsi 
meziplodin dosahovaly vyšších výnosů než varian-
ty, kde byly pěstovány jednotlivé druhy samostatně 
(výsledky nejsou v článku uvedeny). Pro efektivnost 
pěstování směsí meziplodin je důležitá znalost bio-
logických zvláštností jednotlivých druhů meziplo-
din, především jejich růstová dynamika a konku-
renční schopnost. U vysoce konkurenčních druhů 
meziplodin je nutné snížit výsevní podíl ve směsi.

Ing. Martina Dočkalíková,  
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie,  
Mendelova univerzita v Brně

Směsi meziplodin v suchých podmínkách
Meziplodiny a jejich význam.

Obr. 1: Maloparcelní polní pokus s meziplodinami 
(Žabčice, 2017; foto M. Dočkalíková)

Obr. 2: Směs hořčice bílé a pelušky (Žabčice, 2017; 
foto M. Dočkalíková)

Obr. 3: Směs svazenky vratičolisté a pelušky (Žabčice, 2017; foto M. Dočkalíková) 

VP AGRO, spol. s r.o. ve spolupráci se společ-
ností BASF přináší pro novou pěstitelskou sezónu  
fungicid CAVANDO®. Tento fungicid je určen 
do všech obilnin a pomocí dvou silných účinných 
látek ze skupiny azolů (epoxyconazol a metco-
nazol) v emulgovatelném koncentrátu zajišťuje 
preventivní, kurativní a dlouhodobý účinek proti 
listovým a klasovým chorobám. Také díky velké-
mu množství adjuvantů a inovativní formulaci 
má fungicid CAVANDO® špičkovou přilnavost na  
listech a klasech, rychlou absorpci do rostlinných 
pletiv a zároveň vysokou odolnost proti smyvu 
deštěm.

Fungicid CAVANDO® je registrován do obilnin  
(pšenice, ječmen, žito, triticale a oves). V našich 
doporučeních se aplikační dávka pohybuje v roz-
mezí 1,5-2,0 l/ha, záleží na tom, jaké schéma ošet-
ření použijeme. V systému jednoho ošetření do-
poručujeme proti listovým a klasovým chorobám 
dávku 1,75-2,0 l/ha. V systému dvou ošetření pak 
při prvním ošetření doporučujeme použít kvalitní 
přípravek proti listovým chorobám na bázi strobi-
lurinů, karboxamidů, bixafenu apod. ve fázi BBCH 
32-49. Jako druhé ošetření pak doporučujeme apli-
kaci fungicidu CAVANDO na klasové choroby v dávce  
1,5 l/ha ve fázi BBCH 39-61, pokud doba od první-

CAVANDO® 
Exkluzivně na houbové choroby v obilninách.

ho ošetření není delší jak 25 dní. Při delším intervalu  
je nutno použít dávku 1,75 l/ha.

V pšenici působí proti padlí travnímu, braničnatce 
pšeničné, rzi, helmintosporióze pšenice a fuzariozám. 
V ječmeni se dá aplikovat proti padlí, rzi, hnědé skvr-
nitosti nebo rynchosporiové skvrnitosti. Využití najde 
také v porostech žita a triticale, kde účinkuje proti 
padlí, braničnatce, rzi a rynchosporiové skvrnitosti. 
CAVANDO® je také registrováno do ovsa kde působí 
na padlí travní a rez ovesnou.

Nová formulace zajišťuje šíření fungicidu  
CAVANDO® po listu i na neošetřená místa, čímž se 
maximalizuje efekt ochrany proti chorobám. Díky  
jedinečné přilnavosti a krytí i na vnitřních plevách  
klasu se zvyšuje účinnost proti fuzariozám. Tím  
redukuje množství mykotoxinů ve sklizeném zrnu  
a minimalizuje riziko znehodnocení sklizeného obilí.

Použitím fungicidu CAVANDO® dosáhnete  
optimálního poměru ceny a účinnosti. Fungicid  
CAVANDO® můžete objednat u společností  
VP AGRO, spol. s r.o. a AGROKOP CZ, a.s.

              
    Ing. Jaroslav Šuk 

     VP AGRO, spol. s r.o.

CAVANDO®

Fungicid do všech obilnin s preventivním, kurativním 
a dlouhodobým účinkem proti listovým 
a klasovým chorobám.

• maximalizuje výnos a zajišťuje nejvyšší 
kvalitu zrna 

• vykazuje jedinečnou přilnavost a krytí povrchu
• skvěle pokrývá list a klas včetně vnitřních plev
• proniká okamžitě do rostlinných pletiv
• šíří se po listu i na neošetřená místa
• zůstává efektivní i v případě srážek po aplikaci

• likviduje patogeny již v místě průniku 
do rostliny vyšší koncentrací ve stomatech

• má rychlou kurativní účinnost
• jeho silný efekt ochrany proti klasovým 

chorobám zaručuje vysokou kvalitu zrna
• redukuje tvorbu mykotoxinů v klasech 

obilnin

Přednosti jedinečné formulace:

www.vpagro.cz

Směs 
Druhy  

meziplodin
Výsevek 
(kg/ha)

2017 2018 2019 Průměr

Výnos nadzemní suché hmoty (t/ha)

1
Svazenka vratičolistá 5 1,50

2,56
1,41

2,74
0,38

2,61
1,09

2,63
Pohanka obecná 30 1,06 1,33 2,23 1,54

2
Hořčice bílá 2 0,81

1,94
1,64

3,22
0,29

2,19
0,92

2,46
Pohanka obecná 30 1,13 1,58 1,90 1,54

3
Hořčice bílá 4 2,21

3,28
2,05

3,03
0,78

1,59
1,68

2,63
Svazenka vratičolistá 5 1,07 0,98 0,81 0,95

4
Pohanka obecná 30 1,56

2,97
1,26

2,00
1,45

2,86
1,42

2,61
Peluška 80 1,41 0,74 1,41 1,19

5
Svazenka vratičolistá 5 2,49

3,68
2,00

3,54
2,04

3,57
2,18

3,60
Peluška 80 1,19 1,54 1,53 1,42

6
Svazenka vratičolistá 5 2,55

2,93
2,08

2,44
2,76

2,76
2,46

2,71
Vikev panonská 80 0,38 0,36 0,00 0,25

7
Hořčice bílá 2 3,10

5,04
2,44

3,53
1,31

2,75
2,28

3,77
Peluška 80 1,94 1,09 1,44 1,49

Tabulka 1: Druhy meziplodin ve směsích a jejich výsevek a výnos v letech 2017 - 2019
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Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, obchod@vpagro.cz,  
www.vpagro.cz

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

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

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

Kontakty 

Jak se daří vašim travním porostům po masiv-
ním suchu v uplynulých letech? Sice přišlo vloni 
na podzim více dešťových srážek než v předchá-
zejícím roce, ale přesto je po zimě velké množství 
trvalých travních porostů mezerovitých a zaple-
velených. V tomto článku najdete několik tipů pro 
začátek další sezony.

Travní porosty v uplynulém období trpěly masiv-
ním suchem, často mohly být provedeny jen 1-2 seče 
a později v srpnu již porosty vypadaly jako odumřelé. 
Kostřava rákosovitá, srha a lipnice luční jsou tolerant-
nější k suchu než jiné trávy, a proto porosty, v nichž 
bylo větší zastoupení těchto travních druhů, snášely 
sucho podstatně lépe než porosty obsahující převáž-
ně jiné travní druhy. Na jaře tedy prověřte, jak silně jsou 
vaše travní porosty poškozené. Dojde k obnově poros-
tu? Je porost poškozen od zvěře a od myší? Jak velké 
jsou mezery v porostu?

1. Bojujte s hraboši
Kromě poškození porostů od sucha došlo v loň-

ském roce na mnoha místech k silnému napadení 
hraboši.

Pokud najdete na ploše 250 m2 od 5 do 8 otevře-
ných myších děr, aplikujte návnady k likvidaci těchto 
škůdců (otrávené zrní nebo granule). Také je vhodné 
použít na poli podpěry pro dravce (Obr. 1).

2. Srovnejte povrch 
Brzy na jaře, pomocí smyků, bran a válců, srovnej-

te povrch narušený divokými prasaty, krtky a hraboši. 
Kontaminaci krmiva tak minimalizujete a trávy budou 
mít optimální prostor pro svůj růst.

3. Přesevem zaplňte vzniklé mezery 
Hluboko kořenící plevel může v období sucha lépe 

odolávat než mělce kořenící trávy. Mezerovité porosty 
poskytují plevelům větší možnosti k růstu a přinášejí 
mu konkurenční výhodu. Poškození porostu zmírně-

Úkol určitě nelehký, avšak nutný k řešení.  
Pokud ovšem nechceme dopustit snížení prospe-
rity farem, v extrémním případě jejich ekonomic-
ké ohrožení. Je to přímo výzva. Problematika je 
velmi obsáhlá a nesnese odkladu, a na její zvlád-
nutí bude nutné nasadit veškeré dovednosti, zku-
šenosti, poznatky, informace a nejmodernější lid-
ské výdobytky, které má člověk k dispozici.

Načasování významné restrikce účinných látek 
v ochraně rostlin zhorší boj rostlin s probíhající změ-
nou klimatu. Zvyšování extrémních teplot a nedosta-
tek srážek, resp. prodlužování period sucha, výrazně 
oslabuje rostliny, které následně nedokážou odolávat 
tlaku škodlivých organismů, především chorobám 
a škůdcům.

Odstrašujícím příkladem je kůrovcová kalamita. 
Určitě nechceme být svědky plošného chřadnutí pol-
ních plodin jako smrků v naší krajině. Pokusím se proto 
některé možnosti otevřít a přispět do diskuse.

Velký úkol stojí před šlechtiteli. Již nyní máme 
k dispozici plodiny a jejich odrůdy, které jsou šlech-
těny k odolnosti proti zhoršujícím se vláhovým pod-
mínkám a disponují vlastnostmi, které více stabilizují 
výnosy. Jedná se o mohutnější kořenový systém, jak 
do objemu, tak do hloubky. Určité odolnosti vůči ex-
trémním teplotám, částečné odolnosti vůči některým 
chorobám. Významným přínosem šlechtění je zvýšení 
účinnosti fotosyntézy, zvýšení odolnosti k poléhání 
atd. Z toho vyplývá, že výběr pěstovaných plodin, je-
jich nových odrůd a bohatší osevní postup sníží riziko 
hospodaření farem v extrémních klimatických pod-
mínkách a tím přispěje k rozložení rizika.

Trvalé travní porosty

Prosperita farem v měnícím se klimatu

Tipy, jak nastartovat sezónu.

Udržení výnosů plodin generující dostatečný zisk.

te přesevem mezerovitých porostů. To platí, pokud je 
mezerovitost kolem 20 % plochy a podíl hodnotného 
krmiva činí přes 50 %.

Jestliže je v půdě ještě dostatečná vlhkost, zaplňte 
přesevem vzniklé mezery a zabraňte tak rozšiřování 
nežádoucích druhů. Vzrostlý porost pak pokoste, aby 
přiseté trávy měly volný prostor k růstu. Přesev je mož-
né provádět i po 1. seči, za předpokladu, že se očekává 
dostatečný příděl srážek. U letních přesevů je konku-
rence starého porostu podstatně menší než při jarních 
přesevech.

V případě, že použijete selektivní herbicid na ple-
vele, je poté rovněž vhodné mezery ošetřit přesevem.

4. Zvolte správné travní druhy pro doplnění  
porostů

Pro přesevy se doporučují směsi z rychle rostou-
cích travních druhů se silnou konkurenční schopností. 
Ve směsi je za těchto podmínek vhodný jílek vytrva-
lý RGT TRIBAL s Festuloliem. Jílek vytrvalý reaguje na  
sucho výpadkem produkce, ale rychle regeneruje, 
Festulolium je k suchu tolerantnější.

Jsou-li mezery v porostu větší, je možné přisévat 
méně konkurenční druhy trav nebo hotové směsi, vý-
borně vám poslouží travní směsi značky TRAVAMAN. 
Vyberte si vhodnou travní směs s ohledem na dané 
půdní vlastnosti a klimatické podmínky.

5. Přísev je za určitých podmínek vhodnější 
než přesev

V některých velmi suchých oblastech je vhodné 
použít osevní technologie s použitím drážek nebo 
frézování, jako jsou např. stroje STP 300, Vredo apod., 
jejichž použití je ovšem nákladnější (Obr. 2). 

Nesmíte zapomenout na válení, protože trávy 
následně lépe vzcházejí. Výsledek se často neprojeví 
ihned, ale až druhým rokem. Obr. 2: Přísev travního porostu strojem GüttlerObr. 1: Porost zasažený hrabošem polním na Hané 

(leden 2020)

6. Při vysokých ztrátách raději obnova
Pokud jsou travní porosty silně poškozené a me-

zerovitost dosahuje kolem 50 %, je výhodnější zvolit 
kompletní obnovu travního porostu než řešení přese-
vem nebo přísevem. Obnovujte porost nejlépe brzy  
z jara, jakmile jsou plochy vhodné k pojezdu. Obnovu 
můžete provést také letním výsevem.

Na půdách, kde je možné orat, připravte půdu  
orbou a uplatněte agrotechniku jako u obilovin. Osev-
ní lůžko (1-1,5 cm) musí být jemné a kypré, dole zpev-
něné. Použijte obvyklou secí techniku pro travní seme-
na (vybavené čechrači), před a po setí se doporučuje 
porost zaválet. Jak u přísevů, tak i u obnovy je potřeba 
dostatečný výsevek – 35 kg/ha. U jemnosemenných 
směsí trav může být vysévané množství i nižší.

7. Vhodné směsi pro obnovy 
Volba správné směsi se řídí způsobem využívání, 

intenzitou a také stanovištěm. Vhodné směsi pro ob-
novu porostů jsou uvedeny v katalogu travních směsí 
TRAVAMAN, ve kterém si jistě vyberete odpovídající 
směs s ohledem na vaše požadavky.

8. Nezapomeňte přihnojit
V období sucha přihnojené porosty tolik netrpí. 

Proto přihnojte cca 180 kg N/ha nejlépe rozdělené ve 
třech dávkách, při zastoupení jetelovin je dostačující 
třetinová dávka. Doplňte do půdy fosfor v dávce cca 
30 kg/ha a draslík ve výši 60 kg/ha.

9. Dodržujte požadavky v chráněných oblastech
Mnoho travních porostů se nachází v chráněných 

oblastech. Nezapomeňte, že všechny plánované pra-
covní kroky pro zlepšení nebo obnovu travních poros-
tů v oblastech se speciálními podmínkami musí být 
koordinovány s odpovědnými orgány.

Na travní směsi je možné i v tomto roce čerpat  
dotace na ozdravení půdy, informujte se na SZIF,  
kde vám zcela jistě poradí.

Doufáme, že výše uvedené tipy vám spolu s přízni-
vým počasím pomohou v letošním roce získat dosta-
tek chutné píce a plné žlaby pro vaše zvířata.

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

Ovšem na využití genetického potenciálu nových 
odrůd rostlin je zapotřebí vytvořit rostlinám co nej-
optimálnější podmínky v obdobích, kdy je dostatek 
srážek pro jejich růst a vývoj. Nezapomínáme, že včas-
ná a kvalitní příprava půdy před setím je již ovlivněna 
technologií sklizně předplodiny. Termín setí, kvalita 
setí a výsevek ovlivňuje optimální počty rostlin na m2 
a jejich rozložení na ploše. Následné tzv. optimální 
vedení porostu regulátory a biostimulátory růstu, nej-
účinněji s listovými hnojivy, podle druhu, odrůdy, půd-
ních a klimatických podmínek, zabezpečí větší využití 
genetického potenciálu. V postupném slábnoucím 
sortimentu účinných látek na ochranu rostlin bude 
stále více narůstat význam optimální výživy rostlin.

Jen dobře živená a zdravá rostlina je schopna 
odolat extrémům počasí a dát alespoň průměrný 
výnos.

Pro naplnění této pravdy je potřeba znát výživové 
potřeby jednotlivých plodin a odrůd. Dále mít k dis-
pozici rozbory půdy a rostlin na obsahy živin. Znát ob-
sahy živin v hnojivech, jejich formy, přístupnost, vyu-
žitelnost a biostimulátory, pokud jsou součástí hnojiv. 
Nejdůležitější je účinnost jednotlivých hnojiv. Výsled-
ky z pokusných stanic, poloprovozů a praxe ukazují, že 
optimální výživa plodiny a odrůdy je dána množstvím 
všech potřebných makroprvků, především P, K, Mg, 
Ca, S a důležitých mikroprvků, především Zn, Mn, B, 
Cu. Nesmíme zapomenout na zvýšení nízkého pH. Při 
dodržení optimální výživy je potom celková potřeba N 
na předpokládaný výnos plodiny nižší o 30-40 kg/ha 
a tento výnos je jistější i v extrémním klimatu.

Kapalná hnojiva a listová hnojiva mají ve vegetaci 
plodin nezastupitelné místo. Rostliny přijímají živiny 
i přes listy a nepotřebují srážky na rozpuštění živin 

z pevných hnojiv a posun ke kořenům.

Druhá část pravdy je o zdravé rostlině.
Ochránit rostliny před škodlivými organismy nad 

prahy ekonomické škodlivosti bude úkol čím dál těž-
ší a v některých extrémních výskytech škůdců téměř 
nemožný.

Vzpomenu restrikce mořidel účinných proti škůd-
cům, například v máku v roce 2018 zničil krytonosec 
kořenový několik tisíc ha plochy. Nemožnost moření 
insekticidním mořidlem osivo řepky zvyšuje neúměr-
ně spotřebu insekticidů v raných vývojových fázích 
jejího pěstování. V loňském roce přibyl zákaz insekti-
cidního moření ozimů. Vzpomeňme kalamitní výskyt 
kříska polního na podzim v roce 2003, který přenáší 
velmi nebezpečnou virovou zakrslost pšenice (WDV). 
Jen již na výjimku se moří osivo cukrovky proti škůd-
cům.

V letošním roce přibude další restrikce v podobě 
zákazu používání organofosfátu Nurelle D a insektici-
dů s účinnou látkou thiacloprid, která je např. v příprav-
cích Biscaya, Proteus, Ecail Ultra, Bariard. Pokud bude 
zrušeno i používání přípravku Mospilan, tak skončí vel-
mi účinné insekticidy ze skupiny neonikotinoidů, které 
byly systemické a měly delší dobu účinnosti na škůd-
ce. Z insekticidních přípravků budou k dispozici hlavně 
pyretroidy, které ovšem mají krátkou dobu působení, 
omezení účinku za vyšších teplot (nad 23 °C) a některé 
druhy škůdců již na tuto skupinu účinných látek mají 
vyvinutou rezistenci např. blýskáček řepkový nebo 
mandelinka bramborová.

Při silném až extrémním výskytu těchto rezistent-
ních škůdců nebude možné zásadním způsobem  

eliminovat významné škody na plodinách, kde tito 
škůdci škodí. Udržet tyto škůdce pod prahem ekono-
mické škodlivosti agrotechnickými opatřeními bude 
obtížné, v extrémních případech nemožné.

Zvyšování úrodnosti a jímavosti půdy pro srážky 
bude také stálým úkolem farmářů a agronomů. Půdy 
s dostatkem organické hmoty (humusu), propustnými 
vrstvami pro vodu i vzduch s drobtovitou strukturou 
vydrží déle s půdní vláhou a zabezpečí optimální 
růst kořenové soustavy rostlin. Proto nezapomínáme 
na kvalitní meziplodiny, především luskoviny a svazen-
ku.

Úkoly, které před zemědělce staví požadavek zdra-
vých potravin s omezeným používáním pesticidů 
a klimatická změna, půjdou zvládnout s omezením 
ztrát jen za využití všech nejmodernějších poznatků, 
postupů a úsilí pěstitelů.

Ing. Vladimír Bačák
odborný konzultant

Certifikované travní směsi

exkluzivní 
pícní odrůdy

vynikající 
krmná hodnota

vysoká 
produkce hmoty

optimální
složení směsí

eliminace 
šťovíků

CAVANDO®

Fungicid do všech obilnin s preventivním, kurativním 
a dlouhodobým účinkem proti listovým 
a klasovým chorobám.

• maximalizuje výnos a zajišťuje nejvyšší 
kvalitu zrna 

• vykazuje jedinečnou přilnavost a krytí povrchu
• skvěle pokrývá list a klas včetně vnitřních plev
• proniká okamžitě do rostlinných pletiv
• šíří se po listu i na neošetřená místa
• zůstává efektivní i v případě srážek po aplikaci

• likviduje patogeny již v místě průniku 
do rostliny vyšší koncentrací ve stomatech

• má rychlou kurativní účinnost
• jeho silný efekt ochrany proti klasovým 

chorobám zaručuje vysokou kvalitu zrna
• redukuje tvorbu mykotoxinů v klasech 

obilnin

Přednosti jedinečné formulace:

www.vpagro.cz


