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Vážení obchodní partneři,

pravděpodobně jste se již setkali s ně-
kterými prvky kampaně na podporu 
pěstování řepky „Žlutá je dobrá“. Chci 
zdůraznit, že cílem je na základě dat 
a  nikoliv subjektivních názorů změk-
čit odmítavý názor části veřejnosti 
k  pěstování řepky v  Čechách. Věřme, 
že se tato snaha podaří a zmíněná část 
veřejnosti bude tuto užitečnou plodi-
nu akceptovat stejně tak jak je tomu 
v okolních zemích.

Chci vás, pěstitele řepky, ujistit o  stá-
lém zájmu PREOL vykupovat z  nové 
sklizně obdobná množství řepky jako 
v  tomto roce. Domnívám se, že pro 
pěstitele, i  přes rostoucí náklady na 
ochranu rostlin, je to stále velmi zají-
mavá plodina, poskytující zajímavou 
ekonomiku nejen vám pěstitelům, ale 
i  zpracovatelům díky růstu cen jed-
lých olejů i bionafty na mezinárodním 
trhu.

Přeji vám úspěšný pěstitelský rok a vy-
soké výnosy!
  

Milan Kuncíř
generální ředitel PREOL, a.s.

PREOL má 

rád žlutou! 



NOVINKA

InV1170 
 Excelentní výnos

  Nejlepší v sortimentu
testovaných odrůd v extrémně
suchém a horkém r. 2018

 Nejlepší v odolnosti Verticilium

  Nejlepší v odolnosti Phoma
(zdroj ÚKZÚZ 2017–2019) 

www.agro.basf.cz

odrůda BASF

InV1170   
EXCELENTNÍ VÝNOS 
A ODOLNOST PROTI SUCHU
• hybridní odrůda
• udržovatel: BASF Belgium Coordination Center Comm. V., BE
• registrace v ČR: 2019

Vlastnosti:
• hybrid ze skupiny nové generace šlechtění InVigor®, 
• excelentní výnos – v registračních pokusech ÚKZÚZ 

se s výkonností 110 % na kontrolu zařadila mezi nej-
lepší materiály v sortimentu,

• střední až vysoký obsah oleje v semeni (47,1 % v re-
gistračních pokusech ÚKZÚZ 2017–2019), 

• vynikající odolnost proti suchu prokázala odrůda 
v extrémně suchém a horkém roce 2018,

• dobře regeneruje po zimním období,
• velmi dobrá odolnost poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti fomovému černání 

stonku a verticiliovému vadnutí.

Ranost         
Počáteční růst         
Odolnost vyzimování         
Termín kvetení         
Výška rostliny         
Odolnost poléhání         
Odolnost fomové hnilobě         

InV1170 | výnos semene t/ha 
Státní odrůdové zkoušky ČR 2017–2019 

105

110

100

2017

105 %

2018

112 %

2019

111 %
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Ranost         
Počáteční růst         
Přezimování         
Délka kvetení         
Vzrůst         
Odolnost poléhání         
Odolnost fomě         
Odolnost verticiliu         
Olejnatost         

Keltor  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda,
• tvoří homogenní porost nižšího 

vzrůstu,
• vysoký výnos semene i oleje v růz-

ných prostředích,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• velmi dobré přezimování,
• dobrý zdravotní stav, rezistentní 

TuYV,
• hodnocení odolnosti ÚKZÚZ (1–9): 

fomové černání stonku 6,3, verticili-
um 6,4, černě 7,3,

• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná pro všechna sta-

noviště,
• homogenní zrání zajišťuje sklizeň 

bez nutnosti desikace porostu,
• vhodný také pro půdy s nekontrolo-

vatelným uvolňováním N.

Temptation  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vy-

sokým výnosem semen,
• středně vysoké rostliny odolné proti 

poléhání,
• velmi vysoká olejnatost,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vynikající zimovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezis-

tentní vůči TuYV (virus žloutenky 
vodnice).

Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí,
• vhodná pro střední až středně 

pozdní termíny setí,
• dobře reaguje na vyšší intezitu pěs-

tování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2,
• doporučený výsevek 400–600 tisíc 

klíčivých semen/ha.

odrůdy RAPOOL

Atora  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht 

Hans-Georg Lembke KG, DE
• registrace v ČR: 2016
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda vyššího 

vzrůstu,
• vysoké a stabilní výnosy semen,
• velmi vysoká olejnatost, 
• robustní vitální rostliny odolné proti 

poléhání,
• vysoce odolná vůči mrazu, nízký 

úbytek rostlin po zimě,
• rychlý počáteční vývoj,
• rovnoměrné dozrávání,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučena pro vyšší a středně in-

tenzivní způsob pěstování,
• vhodná pro střední až středně 

pozdní termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2.

Batis  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda,
• rostliny střední až nižší, vysoce 

odolné poléhání,
• stabilně vysoký výnos semen ve 

všech oblastech,
• vynikající olejnatost a výnos oleje,
• velmi rychlý počáteční vývoj, rané 

kvetení, středně rané zrání,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezis-

tentní vůči TuYV (virus žloutenky 
vodnice), odolná vůči černím.

Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí 

a na všechny půdní typy, včetně pří-
suškových lokalit,

• doporučena pro intenzivní i exten-
zivní způsob pěstování,

• vhodná pro střední až pozdní termí-
ny setí,

• doporučený výsevek 400–600 tisíc 
klíčivých semen/ha.

odrůda BASF

Darling  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• stabilní a výkonná hybridní odrůda 

s odolností pukání šešulí,
• stabilně velmi vysoký výnos semene,
• střední až vysoký obsah oleje v se-

meni, 
• vynikající odolnost poléhání,
• minimalizace sklizňových ztrát díky 

odolnosti pukání šešulí,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

viru žloutenky vodnice (TuYV) a vůči 
fomové hnilobě.

Pěstitelská doporučení: 
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2. 
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Duke | ZOD Hlavnice (OP) 2020

Duke    

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE
• registrace v ČR: 2020

Vlastnosti:
• špičková hybridní odrůda s unikátní kombinací ra-

nosti, znaků rezistence a velmi dobrých agronomic-
kých vlastností,

• vysoký výnosový potenciál – 107 % na kontroly 
v SOZ ČR 2018–2020,

• velmi vysoký obsah oleje v sušině semen – 47,8 % 
(SOZ ČR 2018–2020),

• velmi dobrý zdravotní stav, RLM7 + TuYV + rezisten-
ce vypadávání semen zabudované do genetického 
základu,

• středně rychlý nástup do jarní vegetace, kvetení 
a zrání,

• dobře zvládá stres v období přísušků.
Pěstitelská doporučení:
• plastická odrůda vhodná pro všechny druhy půd, 

včetně suchých lokalit,
• velmi efektivní ve využívání dusíku,
• vhodná pro optimální až pozdní termíny setí,
• doporučený výsevek 450–550 tisíc klíčivých se-

men/ha.

Duke | výnos semene t/ha 
Státní odrůdové zkoušky ČR 2018–20 

Duke | obsah oleje v semeni 
Státní odrůdové zkoušky ČR 2018–20 

105

110

100

2018

103 %

2019

105 %

2020

112 %

MODERNÍ VÝKONNÁ GENETIKA,  
SPECIALISTA DO SUCHA

5|

47,8 %

Exkluzivně  

v nabídce OSEVA



LG Arnold  

• hybridní odrůda
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda pokročilé ge-

nerace,
• velmi vysoký výnos semen,
• střední až vysoká olejnatost, 
• pozvolný podzimní vývoj, včasný 

nástup jarní vegetace,
• vysoce odolná proti mrazu,
• robustní vzrůstné rostliny, středně 

odolné proti poléhání,
• genetická odolnost pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice TuYV, odolná k fomové hnilobě,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná především pro intenzivní 

agrotechniku,
• doporučen výsev na počátku agro-

technického termínu,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha.

Arabella 
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2014
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná liniová odrůda nižšího 

vzrůstu,
• vysoký výnosový potenciál,
• vysoká odolnost vymrzání, díky 

pomalému vývoji na jaře uniká 
mrazíkům,

• pozvolný podzimní vývoj,
• odolná vůči fomové hnilobě a vertici-

liovému vadnutí,
• vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí,
• vhodná pro intenzivní i standardní 

agrotechniku,
• doporučen včasný výsev do dobře 

připravené půdy,
• doporučený výsevek 650–750 tisíc 

semen/ha.

LG Anarion 
• hybridní odrůda
• Limagrain GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná, vysoce výnosná hyb-

ridní odrůda,
• středně vysoká olejnatost, 
• robustní vysoké rostliny, středně 

odolné proti poléhání,
• vysoce odolná proti suchu,
• rychlý podzimní vývoj,
• středně rychlá jarní regenerace,
• velmi vysoká odolnost proti mrazu,
• odolná proti pukání šešulí,
• odolná všem rasám nádorovitosti 

košťálovin, které se vyskytují na 
území ČR, rezistentní vůči viru žlou-
tenky vodnice TuYV,

• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení: 
• dobře snáší i pozdní setí,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc 

semen/ha.

LG Architect  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda po-

kročilé generace,
• mimořádně vysoký a vyrovnaný vý-

nos v teplé i chladné oblasti,
• středně rychlý podzimní vývoj, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• odolná proti poléhání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolná proti pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice TuYV, odolná k fomové hnilobě,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• přizpůsobivá, vhodná do všech ob-

lastí pěstování,
• doporučena především pro intenziv-

ní agrotechniku,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha.

odrůdy LG

Arsenal 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná, velmi výnosná a přizpůsobivá 

hybridní odrůda,
• rostliny střední až vysoké,
• špičkový výnosový potenciál,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• rychlý podzimní vývoj, vyrovnané 

a včasné dozrávání,
• vysoká odolnost vymrzání,
• dobrý zdravotní stav, odolnost 

fomové hnilobě (Rlm7), vysoká tole-
rance vůči hlízence a botrytidě,

• podmíněná odolnost pukání šešulí.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu, dobře snáší i pozdní setí,
• vhodná pro intenzivní agrotechniku,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc 

semen/ha.

LG Ambassador  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2020
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda po-

kročilé generace,
• mimořádně vysoký a vyrovnaný vý-

nos ve všech oblastech,
• středně rychlý podzimní vývoj, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolná proti pukání šešulí,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezis-

tentní vůči viru žloutenky vodnice 
TuYV (R 54), odolná k fomové hnilo-
bě (Rlm7),

• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí,
• doporučena především pro intenziv-

ní agrotechniku,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha.
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DK Exlibris  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• nejranější hybridní odrůda Dekalb,
• nižší až středně vysoké rostliny, 

odolné proti poléhání,
• vysoký výnos semene i oleje ve 

všech oblastech pěstování,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• středně rychlý podzimní vývoj,
• šešule odolné proti pukání,
• velmi dobrý zdravotní stav, úspěšně 

odolává i vyššímu tlaku chorob,
• Rlm7 – gen zvyšující odolnost k fo-

mové hnilobě.
Pěstitelská doporučení: 
• ranost a nižší vzrůst umožňuje opti-

malizovat agrotechnické vstupy,
• plastická, dobře snáší pěstování 

v suchých i chladných oblastech,
• doporučený výsevek 500 tisíc se-

men na hektar.

DK Exotter  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2017
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda pro 

ranější sklizeň,
• vyniká velmi vysokým výnosovým 

potenciálem,
• velmi vysoký výnos oleje,
• středně vysoké rostliny vytvářejí ho-

mogenní, stejnoměrně dozrávající 
porost,

• odolná proti suchu,
• zimovzdorná,
• odolná k poléhání,
• šešule odolné proti pukání,
• rychlá jarní regenerace.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky,
• doporučeno časné setí,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2. 

DK Excited  

• hybridní odrůda
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• středně vysoké, mohutně větvící 

rostliny, odolné proti poléhání,
• vysoký výnos semene s velmi vyso-

kým obsahem oleje,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• středně rychlý až rychlý podzimní 

vývoj,
• šešule odolné proti pukání,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice (TuYV), odolná k fomové hnilo-
bě (Rlm7).

Pěstitelská doporučení: 
• doporučen do různých oblastí pěs-

tování řepky,
• vhodný pro standardní i vyšší inten-

zitu pěstování,
• doporučený výsevek v optimálním 

termínu setí 450 tisíc semen/ha.

odrůdy DEKALB

DK Exception  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2014
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda nové 

generace,
• rostliny střední až vysoké, silně vět-

vící s vysokým počtem šešulí,
• velmi vysoký výnos semene i oleje 

(6,92 t/ha – 112 % v SOP ÚKZÚZ),
• odolná proti poléhání před sklizní,
• výnosově stabilní a spolehlivá, stej-

ně jako předchůdce DK Exquisite,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky, nadprůměrně výkonná v chlad-
ných (111 % SOP ÚKZÚZ) i teplých 
oblastech (107 % SOP ÚKZÚZ),

• doporučena pro všechny úrovně 
intenzity pěstování, nadprůměrných 
výnosů dosahuje už při základní 
agrotechnice,

• doporučený výsevek 450 tisíc se-
men/ha.
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DK Expansion 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto SAS, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s mi-

mořádným výnosovým potenciálem 
„yielding product”,

• vysoké, robustní, silně větvící rost-
liny,

• rychlý podzimní start,
• odolná vůči stresovým podmínkám,
• odolná vůči poléhání,
• vysoce odolná proti praskání šešulí,
• zimovzdorná,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky, 
• doporučena zejména pro kvalitní 

a intenzivní agrotechniku,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2.

DK Expat 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• robustní, mohutně větvící rostliny, 

odolné proti poléhání,
• stabilně vysoký výnos semene s vy-

sokým obsahem oleje,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• středně rychlý podzimní vývoj,
• pozdní začátek kvetení zvyšuje 

odolnost k pozdním mrazíkům,
• šešule odolné proti pukání,
• nadprůměrně odolný proti napade-

ní verticiliovým vadnutím,
• Rlm7 – gen zvyšující odolnost k fo-

mové hnilobě.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodný do chladné i teplé oblasti 

pěstování řepky,
• doporučený výsevek v optimálním 

termínu setí: 400–450 tisíc semen 
na hektar.



odrůdy EURALIS

ES Capello  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• stabilně vysoký výnos semen i oleje,
• vysoké robustní rostliny,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• odolná proti suchu,
• velmi dobře přezimující,
• odolná proti pukání šešulí,
• výborný zdravotní stav,
• zvýšená tolerance (TuYV) vůči viru 

žloutenky vodnice, odolná k fomové 
hnilobě.

Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná na všechna sta-

noviště,
• vhodná pro vysokou intenzitu pěs-

tování,
• dobře snáší pozdní setí,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc 

semen/ha.

ES Cramberio 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• rostliny středně vysoké,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• rychlý podzimní vývoj vhodný na 

pozdní setí,
• střední obsah proteinů,
• velmi dobře přezimující,
• odolná proti pukání šešulí,
• výborný zdravotní stav,
• tolerance vůči nádorovitosti kořenů,
• odolná k fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná i do chladnějších lokalit,
• vhodná pro vysokou intenzitu pěs-

tování,
• dobře snáší pozdní setí,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc 

semen/ha.
 

PT298 (Agile) 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně pozdní hybridní odrůda,
• vynikající výnos semen,
• rostliny vysoké,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• rychlý podzimní vývoj, 
• kvalitní olej se zvýšeným obsahem 

Omega 3 mastných kyselin,
• odolná proti pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice TuYV, zvýšená odolnost k fo-
mové hnilobě.

Pěstitelská doporučení:
• díky rychlému vývoji velmi vhodná 

k pozdním výsevům,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim i na jaře,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

30–45 rostlin/m2.

PX131 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern 

Europe GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní 

odrůda typu MAXIMUS®,
• poskytuje vynikající výnos semen 

s velmi vysokou olejnatostí,
• mohutně větvené rostliny s výbor-

nou odolností vůči poléhání,
• nižší nároky na regulaci růstu,
• rovnoměrný podzimní vývoj,
• velmi dobrá odolnost proti pukání 

šešulí,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

fomovému černání stonku a sklero-
tiniové hnilobě.

Pěstitelská doporučení:
• velmi vhodný raný výsev, snáší 

i pozdnější setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

35–45 rostlin/m2.

odrůdy PIONEER

PT271  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique SARL, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• vynikající výnos semen,
• nadprůměrná olejnatost 48,2 %,
• rostliny středně vysoké,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• velmi dobrá odolnost k vyzimování,
• dobře se vyrovnává se suchem,
• odolná vůči fomovému černání 

stonku (Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší 

i pozdnější setí,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim i na jaře,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

35–45 rostlin/m2.

PT275  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern 

Europe GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně pozdní hybridní odrůda,
• vysoký výnos semen,
• vysoká olejnatost 47,7 %,
• rostliny středně vysoké,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomovému černání stonku (Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, dobře 

snáší i pozdnější setí,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim i na jaře,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

30–45 rostlin/m2.
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ES Imperio  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
• registrace v ČR: 2018
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• velmi vysoké výnosy ve všech ob-

lastech,
• rostliny středního vzrůstu s velmi 

bohatým větvením,
• mrazuvzdorná, vysoce plastická,
• dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah oleje v semeni, nízký 

obsah glukosinolátů,
• velmi rychlý podzimní vývoj.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná na všechna sta-

noviště,
• vhodná pro vysokou intenzitu pěs-

tování,
• dobře snáší pozdní setí,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc 

semen/ha.

ES Mambo 
• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně pozdní liniová odrůda,
• bohatě větvící rostliny středního 

vzrůstu,
• vysoký a vyrovnaný výnos semene,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• středně rychlý počáteční růst, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• bezproblémové přezimování, 
• rovnoměrné dozrávání,
• nenáročná na půdní podmínky,
• dobrý zdravotní stav, středně odol-

ná proti běžným chorobám řepky,
• minimální obsah kyseliny erukové 

a nízký obsah glukosinolátů,
• HTS nižší.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do teplejších oblastí,
• doporučeno pěstování při střední až 

vyšší intenzitě,
• doporučen výsev v časném až 

běžném agrotechnickém termínu 
do 650 tisíc semen/ha.



SY Harnas 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda vy-

šlechtěná metodou Safecross,
• stabilně vysoce výnosná,
• středně vysoké nepoléhavé rostliny 

s mohutnou kořenovou soustavou,
• dlouhé boční větve s velmi dobrým 

nasazením šešulí,
• vysoce odolná proti suchu,
• velmi dobrá olejnatost a výnos oleje,
• velmi dobré přezimování,
• dozrává rovnoměrně,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná pro všechna sta-

noviště včetně písčitých půd,
• velmi dobře reaguje na intenzivní 

pěstování, výborných výsledků do-
sahuje i při minimalizaci,

• doporučený výsevek 500 tisíc klíči-
vých semen/ha.

SY Iowa 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• vysoké výnosy semene i ve streso-

vých podmínkách,
• robustní rostliny střední výšky,
• odolná vyzimování,
• středně odolná proti suchu,
• rychlý start na podzim i na jaře,
• střední obsah oleje,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě (Rlm7) a hlízence.
Pěstitelská doporučení:
• dobře reaguje na vyšší intenzitu 

pěstování, 
• vhodná i pro podmínky minimali-

zace,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim,
• doporučený výsevek 500 tisíc klíči-

vých semen/ha.

odrůdy SYNGENTA

Aganos  

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• stabilní a velmi vysoké výnosy ve 

všech oblastech a podmínkách,
• odolná vyzimování a poléhání,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice (TuYV), odolná k fomové hnilo-
bě (Rlm7),

• rychlý podzimní vývoj,
• rostliny nemají na podzim tendenci 

k přechodu z fáze přisedlé růžice 
do prodlužovacího růstu,

• vysoká HTS i v suchých podmín-
kách.

Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná i na horší stano-

viště (písčité půdy), i do podmínek 
minimalizace,

• dobře snáší pozdní setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

40–50 rostlin/m2.

SY Florida 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda, 
• vyniká raností v kvetení i zrání,
• mohutné rostliny střední výšky,
• stabilně výnosná ve všech pěstitel-

ských podmínkách,
• střední obsah oleje s vysokým obsa-

hem omega-3 mastných kyselin,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě a cylindrosporióze,
• středně odolná vůči hlízence a ver-

ticiliovému vadnutí.
 Pěstitelská doporučení:
• určena i pro podmínky minimalizace 

nebo oblasti s lehčími půdami, 
• vhodná pro pozdní setí, ale díky své 

ranosti určena pro ranou sklizeň,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim,
• doporučený výsevek 500 tisíc klíči-

vých semen/ha.

SY Ilona 
• liniová odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná liniová odrůda,
• stabilní vysoké výnosy,
• rostliny nižšího vzrůstu s pevným 

stonkem a vyrovnaným porostem,
• vysoce odolná vyzimování,
• vysoký obsah oleje v sušině seme-

ne,
• husté nasazení šešulí,
• středně rychlý podzimní vývoj rost-

lin.
Pěstitelská doporučení: 
• možnost výsevu i na lehčích pů-

dách,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

55–60 rostlin/m2.
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Sidney 
• liniová odrůda
• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 

& CoKG, AT
• registrace v ČR: 2013
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda nižšího 

až středního vzrůstu,
• výnos semene vysoký, výnos oleje 

střední,
• High-oleic odrůda – 75,08 % kyseli-

ny olejové z mastných kyselin v oleji 
s minimálním obsahem glukosino-
látů,

• výborné přezimování,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná do všech oblastí 

pěstování řepky, nejlepších výsled-
ků dosahuje na středních a lehčích 
půdách,

• doporučena přednostně pro inten-
zivní agrotechniku,

• snáší i velmi časné setí,
• schopna kompenzovat případné 

agrotechnické nedostatky,
• doporučený výsevek 55–70 se-

men/m2.

Timothy  

• liniová odrůda
• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 

& CoKG, AT
• registrace v ČR: 2020
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda, 
• rostliny nižšího až středního vzrůs-

tu, odolné proti poléhání,
• vysoký výnos semene i oleje v teplé 

i chladné oblasti pěstování,
• pozvolný podzimní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, středně odol-

ná ke všem sledovaným chorobám. 
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky,
• vhodná i pro extenzivní pěstování 

s minimem nákladů,
• snáší i velmi časné setí,
• termín setí velmi časný až běžný,
• doporučený výsevek 65–70 se-

men/m2.

Arazzo 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht, 

Hans-Georg Lembke KG, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• středně vysoké rostliny tvoří velmi 

kompaktní nepoléhavý porost,
• vysoký výnos semene,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• velmi dobré přezimování,
• vyrovnané dozrávání,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě a sklerotiniové 
hnilobě,

• vyšší HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná zejména pro intenzivní pěs-

tování,
• doporučena i do sušších oblastí,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený výsevek 45–50 se-

men/m2.

Artemis 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain GmbH Zuchtstation 

Rosenthal, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• robustní rostliny, odolné proti po-

léhání,
• velmi rychlý počáteční růst a dobrá 

mrazuvzdornost,
• stabilní vysoký výnos semene na 

všech lokalitách,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice (TuYV), odolná k fomové hnilo-
bě (Rlm7),

• geneticky podmíněná nepukavost 
šešulí,

• vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná do všech lokalit,
• termín setí běžný až pozdnější,
• doporučený výsevek 45–55 se-

men/m2.

odrůdy SAATBAU

Angelico 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vy-

sokými výnosy semene i oleje,
• velmi vysokých výnosů dosahuje 

zejména v teplých oblastech pěs-
tování,

• střední až vyšší rostliny tvoří nepo-
léhavý porost,

• odolná proti pukání šešulí,
• velmi dobré přezimování,
• vysoký obsah N-látek v semeni,
• minimální obsah kyseliny erukové, 

velmi nízký obsah glukosinolátů,
• dobrý zdravotní stav, rezistentní 

k viru žloutenky vodnice TuYV, vyšší 
odolnost proti fomovému černání 
stonku (Rlm7),

• vyšší HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu, snáší i pozdnější setí,
• doporučený výsevek 35–50 se-

men/m2.
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Corzar  

• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2019
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná liniová odrůda,
• vysoký obsah oleje (48,7 %),
• výnos nad tříletým průměrem hybri-

dů SOZ ČR,
• rostliny nižší, odolné proti poléhání,
• rychlý jarní start,
• rané a dlouhé kvetení umožňuje 

dobré opylení i v deštivém květnu,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

všem rizikovým chorobám, 
• minimální obsah kyseliny erukové, 

velmi nízký obsah glukosinolátů,
• HTS střední (4,61 g).
Pěstitelská doporučení:
• odrůda bez významných pěstitel-

ských rizik,
• doporučeno setí v časném i běž-

ném agrotechnickém termínu – ne-
přerůstá,

• doporučený výsevek 70 semen/m2.

Cortes 
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2011
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• raná liniová odrůda, rostliny nízké,
• výnos semene i oleje vysoký, 
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání,
• bezproblémové přezimování,
• rychlý podzimní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

plísni šedé, středně odolná proti 
fomovému černání stonku, černím 
řepky a sklerotiniové hnilobě, 

• minimální obsah kyseliny erukové, 
velmi nízký obsah glukosinolátů,

• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• nižší potřeba hnojení N pro růst 

hmoty,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

25–40 rostlin/m2.

odrůdy SELGEN

Cedrik 
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• poloraná až raná liniová odrůda 

nízkého vzrůstu,
• odolná proti poléhání,
• vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje, 
• rovnoměrně dozrávající,
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

všem rizikovým chorobám řepky, 
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• pro využití optimálního výkonu od-

růdy doporučeno dodržet výsevek 
0,6–0,7 MKS/ha,

• přehuštěný porost snižuje možnost 
bohatého větvení a tím i výnos.
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PREEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA V OZIMÉ ŘEPCE
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Časové omezení 
aplikace účinné 
látky na pozemku

Omezení v aplikaci při použití trysek  
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu

podzemní 
vody

povrchové 
vody

min. vzdálenost  
od povrch. vod [m]

ostatní omezení [m]

Butisan 400 SC (metazachlor 400 g/l)  
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

1,5 l  
0,15–0,20 l

  1× za 3 roky 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) 
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan 400 SC  (metazachlor 400 g/l)  
+ Clomate  (clomazone 360 g/l) 

1,5 l  
0,15–0,20 l

  1× za 3 roky 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) 
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0) 
necílové rostliny (5, 0, 0, 0) 

Butisan 400 SC (metazachlor 400 g/l)  
+ Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l) 
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l)

1,0 l  
1,0 l
0,2 l

 
 

 
 

1× za 3 roky 
bez omezení 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) 
neuvádí se 
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
vodní organismy (4, 4, 4, 4) 

Butisan 400 SC (metazachlor 400 g/l)  
+ Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l) 
+ Clomate (clomazone 360 g/l)

1,0 l  
1,0 l
0,2 l

 
 

 
 

1× za 3 roky 
bez omezení 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) 
neuvádí se 

necílové rostliny (5, 0, 0, 0) 
vodní organismy (4, 4, 4, 4) 
necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l) 
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

1,5–2,5 l 
0,15–0,20 l

  bez omezení 
bez omezení

neuvádí se 
neuvádí se

vodní organismy (4, 4, 4, 4)

Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l)   
+ Clomate (clomazone 360 g/l)  

1,5–2,5 l 
0,15–0,20 l

  bez omezení 
bez omezení

neuvádí se 
neuvádí se

vodní organismy (4, 4, 4, 4) 
necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan TOP  
(metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l)

1,75–2,0 l   
 

1× za 3 roky 
 

(5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Autor (metazachlor 500 g/l)  
+ Cirrus CS (clomazone 360 g/l) 

1,2–1,5 l 
0,15–0,20 l

  1× za 3 roky 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) 
neuvádí se

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Bantux (metazachlor 400 g/l) 
+ Gamit 36 CS  (clomazone 360 g/l) 

1,5–2,0 l 
0,15–0,25 l

  1× za 3 roky 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) 
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0), vodní organismy (5, 4, 4, 4)

Brasan 540 EC (dimethachlor 500 g/l, clomazone 40 g/l) 
+ Teridox 500 EC (dimetachlor 500 g/l)

1,5 l  
0,5 l

  1× za 3 roky 
1× za 3 roky

(7, 4, 4, 4),  
na svaž. půdách 7 m

necílové rostliny (5, 0, 0, 0), veřejnost 5 m 
necílové organismy (10, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Butisan Complete (metazachlor 300 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, 
quinmerac 100 g/l)

2,25–2,5 l   1× za 3 roky (8, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l ) 2,25–2,5 l 1× za 3 roky (4, 4, 4, 4)

Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l ) 
+ Commpas (clomazone 360 g/l)

2,25 l 
0,15–0,20 l

  1× za 3 roky 
bez omezení

(4, 4, 4, 4)
(4, 4, 4, 4)

 
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Butisan Star (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l) 2,0 l 1× za 3 roky (7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Circuit Sync TEC (clomazone 40 g/l + metazachlor 300 g/l) 2,5 l 1× za 3 roky (8, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 0, 0, 0), veřejnost 5 m

Colzamid (napropamide 450 g/l) 1,5–2,5 l bez omezení neuvádí se vodní organismy (4, 4, 4, 4)

Command Komplet CQ = Command 36 CS (clomazone 360 g/l)  
+ Colzamid (napropamide 450 g/l)  
+ Quantum (pethoxamide 600 g/l)

0,2 l  
1,0 l 
1,0 l

 
 

 
 

bez omezení 
bez omezení 
bez omezení

neuvádí se 
neuvádí se 
(15, 8, 5, 4)

 
vodní organismy (4, 4, 4, 4) 

Gajus (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l) 3 l 1× za 2 roky (5, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 10 m

MaxRaptor (metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l) 1,75–2,0 l 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Metazamix (aminopyralid 5,3g/l, metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 g/l) 1,2–1,5 l 1× za 3 roky 4, 4, 4, 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Nero (pethoxamide 400 g/l, clomazone 24 g/l) 3,0 l 1× za 2 roky 8, 4, 4, 4; na svaž. 
půdách 8 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Nimbus Gold (metazachlor 200 g/l, dimethenamid-P 200 g/l,  
clomazone 40 g/l)

2,0–2,25 l 1× za 2 roky 
dimethenamid-P 
1× za 3 roky 
metazachlor

4, 4, 4, 4 necílové rostliny (5, 0, 0, 0), veřejnost 5 m

Somero (pethoxamide 600 g/l)   
+ Boa 360 CS (clomazone 360 g/l)

1,5–2,0 l 
0,15–0,20 l

  bez omezení 
bez omezení

15, 8, 5, 4 
(4, 4, 4, 4)

Successor 600 (pethoxamid 600 g/l)   
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

1,5–2,0 l 
0,15–0,20 l

  bez omezení 
bez omezení

15, 8, 5, 4 
neuvádí se

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Successor 600 (pethoxamid 600 g/l)   
+ Commpas  (clomazone 360 g/l)

1,5–2,0 l 
0,15–0,20 l

  bez omezení 
bez omezení

(15, 10, 6, 4) 
4

 
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Sultan 50 SC (metazachlor 500 g/l)  
+ Kalif (clomazone 360 g/l) 

1,4 l  
0,15–0,20 l

  1× za 3 roky 
bez omezení

(5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Stomp Aqua (pendimethalin 455 g/l) sólo  
nebo v balíčku s Butisan Star = Butisan Aqua PACK

1,0 l (40, 20, 10, 4) vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým 
vodám, veřejnost 5 m

Teridox 500 EC (dimetachlor 500 g/l) 
 
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

2,0 l  
 
0,15 l

 
 

 
 

1× za 3 roky 
 
bez omezení

(7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách 7 m, 
neuvádí se

necílové organismy (10, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Torso (metazachlor 214 g/l, quinmerac 71 g/l, napropamide 206 g/l) 2,3–3,5 l 1× za 3 roky (7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách 10 m

necílové rostliny (7, 4, 4, 4), veřejnost 5 m
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AgroPack
Vhodné i do OP II. stupně 
zdrojů povrchových vod

AgroPack
Vhodné i do OP II. stupně 
zdrojů povrchových vod

AgroPack
Vhodné i do OP II. stupně 
zdrojů povrchových vod

AgroPack
Osvědčené 
řešení

AgroPack
Posílení 
půdního účinku

AgroPack
Posílení 
půdního účinku

AgroPack
Účinná PRE nebo 
CPOST aplikace



ČASNĚ POSTEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA  V OZIMÉ ŘEPCE 
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Časové omezení 
aplikace účinné 
látky na pozemku

Omezení v aplikaci při použití trysek  
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu

pod-
zemní 
vody

povr-
chové 
vody

min. vzdálenost  
od povrch. vod [m]

ostatní omezení [m]

Butisan Complete (metazachlor 300 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, 
quinmerac 100 g/l)

2,25–2,5 l   1× za 3 roky (8, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l ) 2,25–2,5 l 1× za 3 roky (4, 4, 4, 4)

Butisan Star (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l) 2,0 l  1× za 3 roky (7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Butisan TOP  
(metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l)

1,75–2,0 l  1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Gajus (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l) 3,0 l  1× za 2 roky (5, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 10 m

MaxRaptor (metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l) 1,75–2,0 l 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Metazamix (aminopyralid 5,3g/l, metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 g/l) 1,2–1,5 l 1× za 2 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Cleravis (ošetření pro osivo řepky Clearfield) 2,0 l +1,0 l 
DASH HC

1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

POSTEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA  V OZIMÉ ŘEPCE
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Časové omezení 
aplikace účinné 
látky na pozemku

Omezení v aplikaci při použití trysek  
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu

pod-
zemní 
vody

povr-
chové 
vody

min. vzdálenost  
od povrch. vod [m]

ostatní omezení [m]

Barca 334 SL (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l) 0,25–0,35 l 
(jaro)

neuvádí se necílové rostliny (5, 5, 5, 0)

Barclay Propyz (propyzamide 400 g/l) 2,1 l 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Belkar (arylex 10g/l, picloram 48g/l) 0,25–0,5 l 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Bonaxa (clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l) 0,2 l 1× za 2 roky neuvádí se okraj pozemku (1)

Galeona (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l) 0,25–0,35 l 
(jaro)

neuvádí se necílové rostliny (5, 5, 5, 0)

Galera (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l) 0,35 l (jaro) 1× za 2 roky neuvádí se

Galera Podzim (clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l) 0,2 l 1× za 2 roky neuvádí se okraj pozemku (1)

Korvetto (clopyralid 120 g/l, halauxifen-methyl 5 g/l) 1,0 l 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Stomp Aqua (pendimethalin 455 g/l) 2,0 l (40, 20, 10, 4) vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým 
vodám, veřejnost 5 m

GRAMINICIDY (účinné hlavně na výdrol obilnin, ježatky a jednoleté trávy, ve vyšších dávkách i na pýr)
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Pýrohubná dávka vzdálenost od povrchové vody  
(případně jiné omezení)

podzemní 
vody

povrchové 
vody

Agil 100 EC (propaquizazafop 100 g/l)  0,4–1,5 l 1,2–1,5 l 4 m

Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-P-butyl 150 g/l)  0,5–2,0 l 2,0 l 5, 4, 4, 4, necílové rostliny (15, 10, 5, 5), veřejnost 5 m

Fusilade Max (fluazifop-P-butyl 125 g/l)  1,0 l necílové rostliny (5, 0, 0, 0), veřejnost 5 m

Gallant Super (haloxyfop-P 104 g/l) 0,4–0,5 l 4 m; aplikujte max. jednou za dva roky na stejném 
pozemku, povrchové vody

Garland Forte (propaquizafop 100 g/l)  0,4–1,5 l 1,2–1,5 l 4 m

Gramin (quizalofop-P-ethyl 50 g/l) 0,7–2,5 l 2,0–2,5 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Pantera QT (quizalofop-P-tefuryl 40 g/l) 0,7–2,25 l 2,0–2,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Pilot (quizalofop – P-ethyl 100 g/l)  0,35–0,5 l 1,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Privium Forte (fluazifop-P-butyl 150 g/l)  0,5–2,0 l 2,0 l necílové rostliny (15, 10, 5, 5), veřejnost 5 m

Rango Super (quizalofop-P-tefuryl 40 g/l) 0,7–2,25 l 2,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Select Super (clethhodim 120 g/l) 0,8 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Stratos Ultra + Dash HC (cycloxydim 100 g/l) 1,0–2,0 l 2,0 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Targa 10 EC (quizalofop – P-ethyl 100 g/l)  0,35–1,25 l 1,0–1,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Vidrolin (quizalofop – P-ethyl 50 g/l)  0,7–2,5 l 2,0–2,5 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Zetrola 100 EC (propaquizafop 100 g/l)  0,4–1,5 l 1,2–1,5 l 4 m

AGROKLASIK
360 TF

Co po řepce na strniště? 
Přece klasiku za nejnižší cenu!*

* V oficiálním ceníku na ochranu  
  rostlin společnosti Agrofert, a.s.

Exkluzivně v prodejní síti 
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Butisan TOP
Šetrná a spolehlivá 
herbicidní ochrana



OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Registrované použití Omezení v aplikaci (při použití trysek  
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu)

podzemní 
vody

povrchové 
vody

Agrozol (tebuconazole 250 g/l)  1,0 l fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na 
pozemcích svažujících se k povrch. vodám, podzimní 
aplikace max. 1× za 2 roky

Amis (azoxystrobin 250 g/l)  1,0 l hlízenka obecná, čerň řepková povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících 
se k povrchovým vodám jen s veget. pásem o šířce 
alespoň 5 m

Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenoconazole 125 g/l)  1,0 l hlízenka obecná povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících 
se k povrchovým vodám jen s veget. pásem o šířce 
alespoň 5 m

Arsenal (flutriafol 125 g/l) 1,0 l plíseň šedá, alternáriová skvrnitost 
brukvovitých, hlízenka obecná

aplikace 1× za 3 roky,
veřejnost 5 m

Affix (azoxystrobin 250 g/l)

Azaka (azoxystrobin 250 g/l) 1,0 l hlízenka obecná, čerň řepková povrchová voda (4, 4, 4, 4)

Chamane  (azoxystrobin 250 g/l)

Conclude AZT 250 SC (azoxystrobin 250 g/l) 
1,0 l hlízenka obecná, čerň řepková

povrch. voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících se 
k povrch. vodám jen s veget. pásem o šířce min. 10 mZaftra AZT 250 SC (azoxystrobin 250 g/l) 

Azbany (azoxystrobin 250 g/l)  povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících 
se k povrchovým vodám jen s veget. pásem o šířce 
alespoň 10 m

Azoline (azoxystrobin 250 g/l)  1,0 l hlízenka obecná, čerň řepková

Tazer (azoxystrobin 250 g/l) 

Azimut (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l)  1,0 l hlízenka obecná povrchová voda (4, 4, 4, 4)

Bounty (tebuconazole 430 g/l)  0,6 l  
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, hlízenka 
obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
podzimní aplikace 1× za 2 roky  
jaro: na pozemcích svažujících se k povrchovým 
vodám jen s veget. pásem o šířce alespoň 5 m

Caramba (metconazole 60 g/l)  1,2–1,5 l fomová hniloba brukvovitých, fomové 
černání krčku řepky olejné

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Caryx (metconazole 30 g/l, mepiquat-chlorid 210 g/l)  1,0 l zvýšení jistoty přezimování, zvýšení 
odolnosti proti poléhání

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Corinth (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l) 1,0 l fomová hniloba, hlízenka obecná povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Custodia (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l) 1,0 l hlízenka obecná, vedlejší účinnost na 
fomovou hnilobu a čerň řepkovou

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 

Difo (difenoconazole 250 g/l, tebuconazole 250 g/l)  0,5 l fomová hniloba brukvovitých,  
čerň řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na 
pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, lze 
s veget. pásem 5 m, necílové organismy (5, 5, 5, 5)

Dirigent (difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l)  0,8 l fomová hniloba povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na 
pozemcích svažujících se k povrch. vodám

Efilor (metconazole 60 g/l, boscalid 133 g/l) 0,6–0,7 l fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
veřejnost 5 m

Endotor (metconazole 60 g/l) 1,2 l fomová hniloba brukvovitých,
čerň řepková, cylindrosporióza

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
veřejnost 5 m

Fundand 450 SC (prothioconazole 250 g/l,  
difenoconazole 125 g/l, tebuconazole 125 g/l)

0,9–1,0 l hlízenka obecná, plíseň šedá povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 

Horizon 250 EW (tebuconazole 250 g/l)  1,0–1,5 l  
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Intuity (mandestrobin 250 g/l) 0,8 l hlízenka obecná povrchová voda (5, 4, 4, 4)  
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám jen 
s veget. pásem 20 m

Curbatur EC 250 (prothioconazole 250 g/l) 0,7 l hlízenka obecná povrchová voda (4, 4, 4, 4)

Kenja (isofetamid 400 g/l) 0,8 l hlízenka obecná

Lynx (tebuconazole 250g/l) 1,0–1,5 l  
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Magnello (difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l) 0,8 l fomová hniloba povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na 
pozemcích svažujících se k povrch. vodám

Mirador (azoxystrobin 250 g/l) 1,0 l hlízenka obecná, čerň řepková povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na 
pozemcích svažujících se k povrch. vodám, lze s veget.
pásem 5 m, necílové rostliny (5, 0, 0, 0) 

Mirador Xtra (azoxystrobin 200g/l, cyproconazole 80 g/l) 1,0 l čerň řepková, hlízenka obecná,  
plíseň šedá

povrchová voda (4, 4, 4, 4), 
veřejnost 20 m

Pictor (boscalid 200 g/l, dymoxystrobin 200g/l)  0,5 l fomové černání krčku, hlízenka 
obecná

veřejnost 5 m

Pecari 300 EC (prothioconazole 300 g/l)  
0,6 l

fomové černání stonků řepky,  
hlízenka obecná

povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících 
se k povrchovým vodám jen s veget. pásem o šířce 
alespoň 10 m, veřejnost 5 mProtendo 300 EC (prothioconazole 300 g/l)  

Propulse (fluopyram 125 g/l, prothioconazole 125 g/l) 0,8–1 l hlízenka obecná, čerň řepková,  
fomová hniloba

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)
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AGROZOL
Jarní i podzimní ochrana 
proti houbovým chorobám

AMIS
Silný fungicid  
do květu



OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Registrované použití Omezení v aplikaci (při použití trysek  
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu)

podzemní 
vody

povrchové 
vody

Prosaro 250 EC (prothioconazole 250 g/l) 0,7 l  
(jaro)

fomová hniloba, hlízenka obecná povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Protiostar  (prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 125 g/l) 0,75–1,0 l hlízenka obecná povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících 
se k povrchovým vodám jen s veget. pásem o šířce 
alespoň 15 m, veřejnost 5 m

Sirena (metconazole 60 g/l) 1,2 l čerň řepková, fomová hniloba 
brukvovitých, cylindrosporióza

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), veřejnost 5 m

Symetra (isopyrazam 125 g/l, azoxystrobin 200 g/l) 1,0 l hlízenka obecná povrchová voda (5, 4, 4, 4), svah 5 m

Tilmor (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l) 1,0 l fomová hniloba, hlízenka obecná povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), 
podzimní aplikace 1× za 2 roky, veřejnost 5 m

Toprex (difenoconazole 250 g/l, paclobutrazole 125 g/l) 0,35 l (jaro) fomová hniloba povrchová voda (4, 4, 4, 4), veřejnost 5 m 

Biologická ochrana
Contans WG (Conithyrium minitans 100 g/kg)  1,0–2,0 kg hlízenka obecná (před setím  

nebo na poskl. zbytky)
Polyversum (oospory Pythium oligandrum) 0,1 kg fomová hniloba, hlízenka obecná

Serenade ASO  (Bacillus subtilis 13,96 g/l) 2,0–4,0 l fomová hniloba, čerň řepková,
plíseň šedá, hlízenka obecná

INSEKTICIDNÍ OCHRANA OZIMÉ ŘEPKY
Přípravek, účinná látka Omezení  

v aplikaci 
s ohledem  
na včely

Dřepčík olejkový Krytonosec řepkový 
a čtyřzubý

Blýskáček 
řepkový

Bejlomorka 
kapustová

Krytonosec 
šešulový

Pilatka řepková

Aceptir 200 SE / Artiler (acetamiprid 200 g) 0,12–0,3 l 0,12–0,25 l 0,12–0,25 l

Alfametrin ME (alpha-cypermethrin 50 g/l)  1 0,3 l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,3 l

Avaunt 15 EC (Indoxacarb 150 g/l)  1 0,17 l

Cyperkill Max (cypermethrin 500 g/l)  2 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l

Decis Forte (deltamethrin 100 g/l)  1 0,0625–0,075 l 0,0625 l 0,075 l 0,075 l 0,075 l

Dinastia (deltamethrin 50 g/l)  1 0,1–0,15 l 0,15 l 0,125–0,15 l 0,125–0,15 l 0,125–0,15 l 0,1–0,15 l

Gazelle (acetamiprid 20 %) 0,12 kg 0,08–0,1 kg 0,15–0,18 kg 0,15–0,18 kg

Jager (lambda-cyhalothrin 50 g/kg)
0,15 kg 0,15 kg 0,1 kg 0,15 kg 0,15 kg

Kaiso Sorbie (lambda-cyhalothrin 50 g/kg)

Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l) 0,15 l 0,125 l 0,1 l 0,15 l 0,15 l

Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin 100 g/l) 0,05 l 0,075 l

Kendo 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l) 0,15 l 0,125 l 0,1 l 0,15 l 0,15 l

Magma (etofenprox 287,5 g/l)  1 0,2 l 0,2 l 0,2 l

Markate 50 (lambda-cyhalothrin 50 g/l) 0,15 l 0,15 l 0,15 l 0,15 l

Mavrik Smart (tau-fluvalinate 240 g/l) 0,2 l

Mospilan 20 SP (acetamiprid 20 %) 0,12 kg 0,08–0,1 kg 0,15–0,18 kg 0,15–0,18 kg

Mospilan Mizu 120 SL (acetamiprid 120 g/l) 0,2–0,35 l 0,3–0,35 l

Nexide (gamma-cyhalothrin 60g/l) 0,06–0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l

Rafan Max (cypermethrin 500 g/l)  2 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l

Rapid (gamma-cyhalothrin 60 g/l) 0,06–0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 

Sumi-Alpha 5EW (esfenvalerate 50 g/l) 0,1 l 0,15 l 0,2 l 0,2 l

Sumicidin (esfenvalerate 50 g/l) 0,1 l 0,15 l 0,2 l 0,2 l

Voodo (esfenvalerate 50 g/l) 0,1 l 0,15 l 0,2 l 0,2 l

Vaztak Active (alpha-cypermethrin 50 g/l)  1 0,3 l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,3 l

Yoroi (acetamiprid 20 %) 0,12 kg 0,08–0,1 kg 0,15–0,18 kg 0,15–0,18 kg

1  Přípravek lze aplikovat na kvetoucí porost po ukončení denního letu včel (hodina po 
západu slunce nebo dříve, pokud teplota vzduchu trvale klesla pod 12 °C), maximálně 
však do 23. hodiny večerní.

2  Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami, Neaplikujte na kvetoucí 

plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte v místech, na nichž jsou včely 
aktivní při vyhledávání potravy.

 Povinnost oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel (včelstva v oblasti 
do 2 km od hranice ošetřovaného pozemku).

BUTISAN 
TOP

Šetrná a spolehlivá herbicidní 
ochrana

Exkluzivně v prodejní síti 
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Novinky  
hnojení a výživy  
řepky ozimé

  
v segmentu  

nejen

Využití hnojiv na bázi roztoku ledku vápenatého (Lovocany) ve vysokých fázích vývoje – ČZU 2015–18 Vašák, Bečka

Varianta Doplňková výživa 
(4–6 pravých listů)

Pozdní podzimní 
hnojení (konec října)

Regenerační 
hnojení 

Doplňková výživa  
(s prvním pesticidem)

Produkční 
hnojení 

Doplňková výživa 
(prodloužování)

Doplňková výživa 
(butonizace)

aplikace do květu  
(před/po?)

4 KONTROLA BOROSAN Forte 
3 l/ha

LAD
200 kg/ha

BOROSAN Humine 
3 l/ha

ENSIN®

450 kg/ha
LOVOHUMINE NP+Zn 
5l/ha

LOVOHUMINE K 
5 l/ha

6 Lovo CaN BOROSAN Forte 
3 l/ha

LAD
200 kg/ha

BOROSAN Humine 
3 l/ha

ENSIN®

450 kg/ha
LOVOHUMINE NP+Zn 
5l/ha

LOVOHUMINE K 
5 l/ha

Lovo CaN
400 l/ha

7 Lovo CaN  
+ POR*

BOROSAN Forte 
3 l/ha

LAD
200 kg/ha

BOROSAN Humine 
3 l/ha

ENSIN®

450 kg/ha
LOVOHUMINE NP+Zn 
5l/ha

LOVOHUMINE K 
5 l/ha

Lovo CaN T
200 l/ha

8 DASA H  
+ Lovo CaN T

BOROSAN Forte 
3 l/ha

LAD 
200 kg/ha

BOROSAN Humine 
3 l/ha

DASA H 
350 kg/ha

LOVOHUMINE NP+Zn 
5l/ha

LOVOHUMINE K 
5 l/ha

Lovo CaN T 
200 l/ha

Aplikační okna
Ještě relativně nedávno byl na podzim v  řepkových polích 
téměř klid, provádělo se minimum zásahů, přesto „podzimní“ 
přihnojení (ať již jde o časnější fáze, kdy se snažíme především 
stimulovat porosty v  růstu, tak naopak pozdní – těsně před 
zákazem hnojení, kdy je cílem zajistit výživu pro zimní růst) lze 
již považovat za standard intenzivní agrotechniky pěstování. 
Využití zde dle situace najde široká paleta hnojiv poskytující 
především dusík, síru a  bor. Pro časné termíny se nejčastěji 
používají LAD, LAV, DASA, DAM, LovoCaN, BOROSAN 
Forte, FERTIGREEN Kombi, LOVOFOS či stále častěji 
LOVOHUMINE NP + Zn, MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn či 
hnojiva s  thiosíranovou formou síry – LOVOSUR, LOVO-
HUMINE K, případně nestárnoucí SK sol. V pozdních fázích 
je to pak prostor především pro stabilizovaná hnojiva, která 
snižují potencionální environmentální zátěž a  prodlužují 
dostupnost dodaných živin – ENSIN®, LOVOGRAN IN (pří-
padně LOVOGRAN B) a ALZON® Neo-N.

Rychle si získává oblibu aplikace Lovocanů (Lovo CaN a Lovo 
CaN T) použitých na konci (po odkvětu) kvetení řepky, kdy 
relativně nízká dávka dusíku (20–40 kg N/ha) spolu s  rychle 
působící formou vápníku dodává porostům potřebnou energii, 
podporuje pevnost pletiv, zdravotní stav a pomáhá překlenout 
porostům často se vyskytující suché období. Výsledkem je nejen 
zvýšený výnos (nejčastěji 5–10 %), ale i stabilizace obsahu oleje. 

Posledním nově otevírajícím se oknem je kombinace hnojiv 
na bázi thiosíranů s  „lepením řepek“. Probíhající pokusy, ale 
již i první praktické zkušenosti naznačují, že zejména aplikace 
LOVOSURu mají svoji budoucnost.

Komplexní ochrana vod a ovzduší před 
znečištěním dusíkem
Používání hnojiv (zvláště pak dusíkatých) je spojeno s možným 
rizikem negativního dopadu na životní prostředí, a proto jsou 
aktuální metodiky správného hospodaření s  živinami moti-
vovány / zaměřeny především na eliminaci enviromentálních 
rizik. Při dodržování těchto postupů je dokázáno, že takto 

Vážení pěstitelé, kolegové 
a příznivci řepky olejky,
řepka olejka i přes snahy „zeleného lobby“, patří 
dlouhodobě mezi významné plodiny současné-
ho vyspělého zemědělství a  svým pěstitelům 
přináší řadu benefitů vč. finančních. Díky tomu 
je celému komplexu jejího pěstování věnována 
značná pozornost a vědecko-technický rozvoj ji 
posouvá stále vpřed. A to platí i o oblasti výživy 
a  hnojení, která je podobně jako řepka pod 
silným ekologickým tlakem. Přesto stále platí, 
že kvalitní a  dostatečná (přiměřená) výživa 
přispívá k dobrému zdravotnímu stavu rostlin 
a  zajištuje stabilní výnosy a  kvalitu produkce. 
Nedávné období lze s nadsázkou označit téměř 
za revoluci v  tomto směru – objevila se nejen 
inovativní hnojiva a  látky zvyšující jejich vyu-
žitelnost a ekologickou přijatelnost, ale také se 
otevřela nová aplikační okna. 
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Varianta 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 průměr čtyř let

t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % t/ha %

4 5,95 100 5,19 100 4,65 100 5,17 100 5,24 100

6 5,97 100 5,08 98 4,93 106 5,60 108 5,40 103

7 6,00 101 5,66 109 5,03 108 5,15 100 5,46 104

8 6,12 103 5,11 98 4,98 107 5,21 101 5,36 102

Průměr 6,01 101 5,26 101 4,90 105 5,28 102 5,36 102

105

110

100
103,7 % 103,7 %

110,3 %

SK sol
5 l/ha

Lovohumine K
5 l/ha

LOVOSUR
5 l/ha

vedené porosty mají dokonce lepší živinovou bilanci (méně 
zatěžují životní prostředí, více poutají CO2) než nehnoje-
né („ekologické“) plochy. Přesto ekologická stránka použití 
dusíkatých hnojiv resp. hospodaření s  dusíkem a  jeho zdro-
ji v  zemědělství je minimálně velkým evropským tématem 
o kterém se nejen hovoří, ale je postupně implementován do 
legislativy a  stále výrazněji se stává reálným nákladem, který 
se promítá v ekonomice pěstování. Přesto prvotně vynaložené 
vícenáklady se mohou, minimálně v  oblasti výživy a  hnojení 
rostlin, pozitivně odrazit a  přispět k  efektivitě pěstování. ČR 
má v  této oblasti relativně dlouhodobé a  bohaté zkušenosti. 
Prvním inhibitorem na zdejším trhu byl již téměř před 15 lety 
PIADIN®, který je vyvíjen a vyráběn naší německou dceřinou 
společností SKW Piesteritz. Na tyto zkušenosti v nedávné době 
navázal VUCHT a do portfolia přináší nejen osvědčený inhibi-
tor ureázy, ale také ve spolupráci s Lovochemií přírodní cestu 
stabilizace a zlepšení hospodaření s živinami.

PIADIN® neo
PIADIN patří k  průkopníkům stabilizace hnojiv na českém 
trhu, za téměř patnáctileté období prošel různě zaměřeným tes-
továním v odborných institucích, kde prokázal své deklarované 
vlastnosti a široké uplatnění, které potvrdil i v zemědělské praxi. 
Tento osvědčený inhibitor nitrifikace přichází v inovované for-
mulaci, která zachovává jeho agronomické vlastnosti a posiluje 
environmentální přínosy. 

Stabilizátor dusíku PIADIN®neo snižuje vyplavování nitrátů 
zejména z oblasti mimo dosah kořenového systému až o 50 %, 
snižuje emise oxidu dusného až o 75 %. Oxid dusný je skleníko-
vý plyn negativně ovlivňující klima a je přibližně 300× škodlivěj-
ší než oxid uhličitý.

Použití inhibitorů nitrifikace brání rychlé přeměně amon-
ného dusíku na nitrátový. Omezuje se tak riziko vyplave-
ní, které je s  nitrátovou formou dusíku spojeno. Spolehlivý 
účinek PIADINU®neo je zajišťován kombinací kapalných 
účinných látek, které omezují aktivitu bakterií Nitrosomonas, 
Nitrosococcus a dalších, působících v první části nitrifikačního 
procesu. Tyto látky bakterie neničí, pouze dočasně blokují jejich 
činnost a ty po ukončení účinku inhibitorů opět obnovují svou 

funkci. Působení probíhá v závislosti na půdní teplotě, vlhkosti 
a obsahu organických látek po dobu 4–10 týdnů. Po tuto dobu 
mají rostliny k dispozici obě základní formy půdního dusíku což, 
podporuje intenzivní nárůst kořenové soustavy nejen do hloub-
ky, ale i tvorbu bohatého kořenového vlášení. Dalším přínosem 
inhibitorů nitrifikace může být zlepšení mobilizace a adsorpce 
fosfátů v rizosféře rostlin a snížení úniků metanu.

Omezení ztrát dusíku se projevuje jeho efektivnějším využitím 
a  vyššími výnosy. Použití PIADINu®neo v praxi významně 
podporuje možnost sloučení jednotlivých dávek při hnojení. 
Možnost hnojení v předstihu a v jedné dávce eliminuje pracov-
ní špičku v podniku a zlepšuje využití skladovacích kapacit na 
kejdu nebo digestát. Možnost lepší volby termínu hnojení se 
pozitivně odráží na menším zhutnění půdy a  její lepší struk-
tuře, která umožňuje optimální fungování kořenové soustavy 
a další snížení ztrát amoniaku. Pozitivním výsledkem je i nižší 
obsah Nmin po sklizni.

Zajímavou alternativou je využití vlastností PIADINu®neo pro 
stabilizaci kapalných minerálních hnojiv (pozor, zde platí zcela 
jiné dávkování než známe u organických a statkových hnojiv!). 
Díky tomu tak např. z „klasického“ DAMu vytvoříme moderní 
stabilizované hnojivo, které lze s  úspěchem použít v  systému 
kumulovaných dávek – např. u  obilovin a  řepek sloučit pro-
dukční a  kvalitativní hnojení (ušetříte 1 pojezd, eliminujete 
riziko popálení praporcového listu, v aridních oblastech zlep-
šíte příjem / využitelnost aplikovaného dusíku), zajímavé může 
být také v systémech hnojení kukuřice či slunečnice (společně 
s preemergentním herbicidem či při plečkování).

PIADIN®neo lze kombinovat se všemi organickými a minerální-
mi hnojivy s vysokým podílem amonného dusíku nebo ve kte-
rých je dusík rychle mineralizován (např. kejda, digestát, močův-
ka, suchý drůbeží trus, DAM, SAM apod.). Aplikace přípravku 
PIADIN® neo je tím výhodnější, čím více dusíku je obsaženo 
v aplikované dávce a čím delší je období mezi hnojením a největší 
potřebou dusíku pro rostlinu. Své využití nachází také u Strip Till 
technoligií, které samy o sobě výrazně redukují ztráty amonného 
dusíku. Použitím PIADIN®neo zabráníme ztrátám působeným 
únikem oxidu dusného do ovzduší, navíc zásoby amonného 
dusíku v půdě se stabilizují na delší časové období a postarají se 
o pozvolné, udržitelné a vyvážené zásobování živinami.

Aplikace hnojiv na bázi thiosíranu společně s „lepením“

Pokusy řepka ozimá 2018–2020 (spolupráce SPZO) 
výnos semen v % na průměr kontrol 
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Měsíc

7

7–8

8

9

10

2–3

3–4

3–4

4–5

4–5

5–6

Výživa a hnojení řepky ozimé 
KROK ZA KROKEM

Operace Opatření Hnojivo

Po sklizni

Hnojení na 
podporu rozkladu 
rozdrcené slámy,
aplikace statkových 
hnojiv, podmítka

LOVOGRAN,
DAM + PIADIN® neo,
kejda /močůvka /digestát

Příprava půdy

Aplikace P, K, Mg, 
Ca hnojiv podle 
AZZP a plánu 
hnojení

ZEORIT 8-10-10+9S,
FOSMAG,
Amofos,
Korn-Kali®, Magnesia-Kainit®,
Draselná sůl, NPK

Setí

Moření osiv 
mikroprvky 
Aplikace hnojiv pod 
patu

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

LOVOSTART GSH NP 6-28+7S  
se stopovými živinami,
CORN STARTER®

Korekce 
výživného stavu

Aplikace listových 
hnojiv – podle ARR, 
Podpora pozdě 
setých (slabých) 
porostů

BOROSAN Forte, BOROSAN Humine,
LOVOFOS, LOVOHUMINE K, LOVOHUMINE N,
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn,
další podle ARR Lovo CaN, Lovo CaN T, 
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5

Podzimní 
přihnojení N

Aplikace N 
hnojiv na podporu 
podzimního / zim-
ního vývoje porostu 
podle N

min
 a ARR

ENSIN®, ALZON® neo-N, 
LOVOGRAN B, LOVOGRAN IN, 
ZENFERT 13/29, 
GSH NP 15-5+20S,  
GSH NPK 10-10-10+13S

Jarní 
regenerace

Aplikace N 
hnojiv k zajištění 
včasného vývoje 
porostu podle N

min
 

a ARR

ENSIN®, LAD, LAV, 
ZENFERT 24N,
DASA®,
DASAMAG®,
ALZON® neo-N

Produkční 
hnojení

Aplikace N hnojiv 
k zajištění tvorby 
výnosotvorných 
prvků podle N

min
 

a ARR

DASA®, ENSIN®,
LAD, LAV, ZENFERT 24N,
DAM + SLOWUREA®,
DASAMAG®, MAGNISUL®

Korekce 
výživného stavu 
a stimulace

Aplikace listových 
hnojiv podle vývoje 
porostu a výsledku 
ARR

BOROSAN Humine,
LOVOFOS, LOVOHUMINE N,
Lovo CaN, Lovo CaN T, LOVOSPEED,
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn,
další podle ARR

Dávka vysokých 
výnosů

Aplikace N hnojiv 
k podpoře tvorby 
šešulí a semen

DAM + SLOWUREA®,
LAD, LAV,
Lovo CaN T

Korekce výživné-
ho stavu (podpo-
ra produkce)

Aplikace listových 
hnojiv podle vývoje 
porostu a výsledku 
ARR

FERTIMAG, 
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5,
MOLYSOL, LOVOSPEED,
BOROSAN Humine,
další podle ARR

Korekce 
výživného stavu 
(udržení výnosů)

Aplikace listových 
hnojiv podle vývoje 
porostu a výsledku 
ARR

FERTIMAG,
Lovo CaN, Lovo CaN T,
SK sol, LOVOSUR, 
LOVOHUMINE K,
další podle ARR

Pozor na rozdíly ve využití mezi inhibitory nitrifikace 
a ureázy (a to jak z pohledu dávkování tak použití)!

 slučování dávek (vysoké dávky N/ha) 

 zpomalení nitrifikace (přeměny amonného dusíku na 
nitrátový

 ochrana před vyplavením nitrátů

 snížení emise NOx 

 přispívá k lepšímu využití dodaného dusíku rostlinami

 zpomaluje rozklad amidického dusíku v půdě 

 významně snižuje emise amoniaku (NH3) do ovzduší

SLOWUREA®

SLOWUREA® je moderní reprezentant dobře známého 
celosvětově používaného inhibitoru ureázy NBPT, který 
zvyšuje účinnost hnojení močovinovým dusíkem a při-
spívá k snižování environmentálního zatížení. 

SLOWUREA® je pomocná půdní látka ve formě kapal-
ného roztoku inhibitoru ureázy N-(n-butyl) triamidu 
kyseliny thiofosforečné (NBPT). Přidává se do kapal-
ných, nebo na povrch granulovaných hnojiv na bázi 
močoviny, jako ochrana před ztrátou dusíku při rozkladu 
amidické formy dusíku na amoniak. SLOWUREA® inhi-
buje enzym ureázy a tím zpomaluje rozklad amidického 
dusíku v půdě a významně tak snižuje emise amoniaku 
do ovzduší a přispívá k lepšímu využití dodaného dusíku 
rostlinami. Dle vědeckých studií inhibitory ureázy snižují 
emise NH3 až o 70 %. 

Na českém trhu se nejčastěji inhibitory ureázy používají 
v kombinaci s kapalnými hnojivy typu DAM popř. SAM 
apod. Vzhledem k tomu, že inhibitory ureázy jsou těkavé 
látky, přidávejte je do kapalných hnojiv těsně před apli-
kací (stabilita této směsi se udává v řádu několika dní – 
cca týden). Inhibitory ureázy lze také využít k stabilizaci 
prilované či granulované močoviny. Zde je třeba dbát na 
rovnoměrné nanesení přípravku na povrch granulí – je 
to podobné jako např. u moření osiv – způsob a kvalita 
nanesení rozhoduje o  finální kvalitě (fungování). Pro 
větší objemy se vyplatí využívat (nakupovat) již profesio-
nálně ošetřené produkty (močoviny).

Více informací najdete na webu mojehnojiva.cz
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KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:
  AgroZZN, a.s., Rakovník www.agrozzn.cz

vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová  724 024 526 hlavsova@agrozzn.cz
obchodní zástupci v regionu:
divize Podbořany:
Jan Držálek ml. 720 677 327 jan.drzalek@agrozzn.cz
divize Rakovník:
Ing. Daniela Němcová 724 171 935 nemcova@agrozzn.cz
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha 725 115 166 blaha@agrozzn.cz
divize Slaný:
Ing. Václav Jugl 724 052 033 jugl@agrozzn.cz
divize Polepy:
Milan Švejdar 724 138 635 svejdar@agrozzn.cz
divize Bohušovice:
Miloš Fišer 724 053 827 fiser@agrozzn.cz
ostatní prodejci:
Petr Hanzal 602 735 007 hanzal@agrozzn.cz
Jan Držálek 723 513 656 drzalek@agrozzn.cz

  Cerea, a.s., Pardubice www.cerea.cz
vedoucí oddělení osiv – oblast Pardubice, Chrudim a Svitavy:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767 jaromir.machaty@cerea.cz
Koordinátorka oddělení osiv:
Lenka Němcová 725 778 365 lenka.nemcova@cerea.cz
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506 daniela.kejzlarova@cerea.cz
Ing. Magda Šorfová 724 143 519 magda.sorfova@cerea.cz
oblast Havlíčkův Brod:
Martina Vítková 725 894 212 martina.vitkova@cerea.cz
oblast Hradec Králové, Jičín:
Pavel Tuček 725 563 192 pavel.tucek@cerea.cz
oblast Svitavy:
Ing. Josef Jukl 725 181 893 josef.jukl@cerea.cz
oblast Kostelec nad Orlicí:
Radek Hloupý 602 622 685 radek.hloupy@cerea.cz

  NAVOS, a.s., Kroměříž www.navos-km.cz
obchodní ředitel:
Ing. Josef Ležák 724 929 402 josef.lezak@navos-km.cz
prodejci osiv:
Oldřich Kovář 602 413 895 oldrich.kovar@navos-km.cz
Ing. Zdenka Čatajová 602 125 647 zdenka.catajova@navos-km.cz
Karel Korger 602 672 890 karel.korger@navos-km.cz
Ing. Antonín Dlapa 602 704 549 antonin.dlapa@navos-km.cz
Miroslav Lerch 724 724 901 miroslav.lerch@navos-km.cz
Jiří Skopal 777 264 591 jiri.skopal@navos-km.cz
Ing. Radim Sobek 776 225 480 radim.sobek@navos-km.cz
Ing. Tomáš Novotný 606 095 610 tomas.novotny@navos-km.cz
Ing. Marie Studničková 724 190 566 marie.studnickova@navos-km.cz
Ing. Petr Procházka 602 480 137 petr.prochazka@navos-km.cz
Ing. Jakub Kuba 602 575 457 jakub.kuba@navos-km.cz
Ing. Katarína Čapková 602 515 428 katarina.capkova@navos-km.cz
Ing. Daniel Ryšavý 720 942 794 daniel.rysavy@navos-km.cz

  Primagra, a.s., Milín www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová 606 057 560 hana.stefanova@primagra.cz
oblast Příbram, Benešov:
Ing. Tomáš Pištěk 606 080 918 tomas.pistek@primagra.cz

oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud 606 673 143 petr.zalud@primagra.cz
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593 miroslav.chromek@primagra.cz
Ing. Lumír Královec 602 463 272 lumir.kralovec@primagra.cz
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782 jaroslav.zahalka@primagra.cz
Ing. Jan Černý 727 970 441 jan.cerny@primagra.cz
Josef Matějka 702 265 271 josef.matejka@primagra.cz
oblast Praha – východ, západ:
Lukáš Baťha 601 325 142 lukas.batha@primagra.cz
oblast Tachov:
Stanislav Vrbský 724 937 332 stanislav.vrbsky@primagra.cz
Bc. Ivana Hubálková 602 698 579 ivana.hubalkova@primagra.cz
oblast Cheb:
Jana Bauerová 606 601 429 jana.bauerova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková 724 267 236 hana.sedlackova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005 roman.prochazka@primagra.cz

  ZZN Pelhřimov a.s.  www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka 602 180 496 libor.zahalka@zznpe.cz
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo 724 057 583 petr.madlo@zznpe.cz
Ing. Libor Knetl 724 082 409 libor.knetl@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu jih:
Bc. Ilona Slavíčková 775 975 055 ilona.slavickova@zznpe.cz
Ing. Josef Bícha 602 332 016 josef.bicha@zznpe.cz
Ing. Martin Veis 602 748 471 martin.veis@zznpe.cz
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323 miroslav.simandl@zznpe.cz
Bc. Gabriela Sonbergerová 724 252 959 gabriela.sonbergerova@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu sever:
Ing. Václav Kouba 602 144 505 vaclav.kouba@zznpe.cz
Miroslav Kopecký 725 996 261 miroslav.kopecky@zznpe.cz
Pavel Dědina 602 180 495 pavel.dedina@zznpe.cz
Tomáš Homa 725 996 262 tomas.homa@zznpe.cz
Václav Drahný 702 194 939 vaclav.drahny@zznpe.cz

  ZZN Polabí, a.s., Kolín www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje – obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl 602 520 023 borek.strobl@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mladá Boleslav:
Kateřina Terschová 722 954 753 katerina.terschova@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger 602 244 872 jiri.leiblinger@zznpolabi.cz 
obchodní oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143 dagmar.moravkova@zznpolabi.cz
prodej, výroba:
Ing. Ondřej Růžička 725 981 095 ondrej.ruzicka@zznpolabi.cz
asistentka prodeje:
Lucie Slabová 601 087 948 lucie.slabova@zznpolabi.cz
ČSO Městec Králové:
Ladislav Ulrich 723 389 781 ladislav.ulrich@zznpolabi.cz

  OSEVA, a.s., Bzenec  www.oseva.eu
Ing. Vlastislav Janák 777 264 586 v.janak@oseva.eu
Soňa Bílková 724 964 383 s.bilkova@oseva.eu
Tomáš Štiva 777 264 581 t.stiva@oseva.eu


