osivo
aktuální
přehled
přípravků
na ochranu
řepky

Vážení obchodní partneři,

InV1170
Duke
Batis
Keltor
Temptation
LG Ambassador
LG Architect
LG Arnold
PT303
ES Imperio
DK Exbury
DK Excited
DK Exotter
Aganos
Corzar

Tuba
Jurek
LG Auckland

Určitě jste zaznamenali další pokusy
některých politiků proklamacemi omezit pěstování řepky v naší republice.
Věřím, že se jedná pouze o krátkodobou negativní kampaň, neboť řepka
si vybudovala silnou pozici na trhu,
je to velmi zajímavá plodina jak pro
pěstitele, tak pro zpracovatele. Můžeme
si jen zopakovat známá fakta: je to
plodina, která po zpracování poskytuje
olej s nutričně těžko překonatelnými
parametry a umožňuje plnit evropské
cíle ve snižování emisí CO2 ve formě
vysoce kvalitní bionafty.
Pravděpodobně víte, že jsme na
PREOLu měli v loňském roce havárii extraktoru, která na dlouhé měsíce vyřadila lisovnu z provozu. Přesto
jsme řepku vykupovali a nechávali si ji
přepracovávat na olej na nevyužitých
kapacitách jiných lisoven. Po dokončení oprav budeme zpracovávat objemy
na podobné úrovni jako v minulosti.
Chci zdůraznit, že zůstáváme na trhu
za jakýchkoliv okolností, na nás jako
zákazníka se můžete spolehnout.
Přeji vám dobré počasí, přiměřenou
vláhu ve správný čas a vysoké výnosy!

Milan Kuncíř
generální ředitel PREOL, a.s.

OZIMÁ ŘEPKA

osivo

odrůda BASF

InV1170
Excelentní výnos
a odolnost proti suchu
Výborná odolnost
fomovému černání stonku
a verticiliovému vadnutí
• hybridní odrůda
• udržovatel: BASF Belgium Coordination Center Comm. V., BE
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• hybridní odrůda z generace šlechtění InVigor®,
• excelentní výnos – v registračních pokusech ÚKZÚZ
se s výkonností 110 % na kontrolu zařadila mezi nejlepší materiály v sortimentu,
• střední až vysoký obsah oleje v semeni (47,1 % v registračních 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.

InV1170

Ranost
Počáteční růst
Odolnost vyzimování
Termín kvetení

Excelentní výnos

Výška rostliny
Odolnost poléhání
Odolnost fomové hnilobě

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

112 %

110
105

111 %

Nejlepší v odolnosti Verticilium
Nejlepší v odolnosti Phoma
(zdroj ÚKZÚZ 2017–2019)
www.agro.basf.cz

105 %

100

2017

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

2018

2019
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odrůdy BASF

odrůdy RAPOOL

Crossfit

Batis

Keltor

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, DE
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• hybridní odrůda s velmi vysokým
výnosem semene a vysokým obsahem oleje v semeni,
• vynikající odolnost poléhání,
• velmi dobré přezimování,
• výborný zdravotní stav, odolná
vůči TuYV, nádorovitosti kořenů
a fomové hnilobě (obsahuje Rlm7),
středně odolná proti verticiliovému
vadnutí.
Pěstitelská doporučení:
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.

• 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, rezistentní vůči TuYV (virus žloutenky
vodnice), odolná vůči černím.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí
a na všechny půdní typy, včetně přísuškových lokalit,
• doporučena pro intenzivní i extenzivní způsob pěstování,
• vhodná pro střední až pozdní termíny setí,
• doporučený výsevek 350–500 tisíc
klíčivých semen/ha.

• 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 různých prostředích,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• velmi dobré přezimování,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní TuYV,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná pro všechna stanoviště,
• homogenní zrání zajišťuje sklizeň
bez nutnosti desikace porostu,
• vhodná také pro půdy s nekontrolovatelným uvolňováním N,
• vhodná pro velmi časné až střední
termíny setí.

Tuba
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, DE
• registrace v ČR: 2021
Vlastnosti:
• výkonná hybridní odrůda nižšího
vzrůstu,
• stabilně velmi vysoký výnos semene
s velmi vysokým obsahem oleje,
• odolná poléhání,
• velmi vitální růst,
• flexibilní zásev – možné i pozdní
termíny, časná sklizeň,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná
viru žloutenky vodnice TuYV a vůči
fomové hnilobě (obsahuje Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.

Jurek
• hybridní odrůda
• udržovatel: Rapool-Ring GbR, DE
• registrace v ČR: 2021
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• vysoký výnos semene i oleje,
• tvoří kompaktní porost středního
vzrůstu s vysokou odolností poléhání,
• vysoce tolerantní vůči stresu,
• rychlý podzimní vývoj,
• velmi dobré přezimování,
• zvýšená efektivita příjmu dusíku,
• dobrý zdravotní stav, vyšší odolnost
verticiliu a fomě.
Pěstitelská doporučení:
• adaptabilní, vhodná pro všechna
stanoviště,
• doporučený výsevek 350–500 tisíc
klíčivých semen/ha.

Temptation
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
AG, DE
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vysokým výnosem semen,
• středně vysoké rostliny odolné proti
poléhání,
• velmi vysoká olejnatost,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vynikající zimovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní 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 pěstování,
• doporučený výsevek 350–500 tisíc
klíčivých semen/ha.

|
Exkluzivně
v nabídce OSEVA

Duke
Moderní výkonná genetika,
specialista do sucha

Pokusy SDO 2019–2021
Výnos semene
v % na průměr liniových odrůd

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE
• registrace v ČR: 2020
Vlastnosti:
• špičková hybridní odrůda s unikátní kombinací ranosti, znaků rezistence a velmi dobrých agronomických 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, rezistentní vůči viru
žloutenky vodnice TuYV, zvýšená odolnost k fomové
hnilobě (gen Rlm7),
• rezistence 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 semen/ha.

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

47,8 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

119 %
119 %
119 %
118 %
118 %
118 %
117 %

Duke

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
90

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

112 %

110
105
100

103 %

2018

105 %

2019

2020

116 %
115 %
115 %
115 %
115 %
113 %
113 %
113 %
112 %
112 %
111 %
111 %
111 %
109 %
109 %
109 %
107 %
106 %
96 %

100

110

120
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odrůdy LG

LG Ambassador

LG Architect

LG Auckland

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., FR
• registrace v ČR: 2020
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda pokročilé generace,
• mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos ve všech oblastech,
• středně rychlý podzimní vývoj, pozvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolná proti pukání šešulí,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní vůči viru žloutenky vodnice
TuYV (R 54), zvýšená odolnost k fomové hnilobě (gen Rlm7),
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí,
• doporučena pro základní až intenzivní agrotechniku,
• doporučen spíše pozdnější výsev,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc
semen/ha.

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos v teplé i chladné oblasti,
• středně rychlý podzimní vývoj, pozvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• odolná proti poléhání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolná proti pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vodnice TuYV,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• přizpůsobivá, vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučena pro základní až intenzivní agrotechniku,
• doporučen spíše pozdnější výsev,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc
semen/ha.

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., FR
• registrace v ČR: 2021
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s velmi vysokým výnosem semen,
• středně vysoká olejnatost,
• rychlý podzimní vývoj,
• vysoce odolná proti mrazu,
• robustní vzrůstné rostliny, středně
odolné proti poléhání,
• genetická odolnost pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vodnice TuYV (R 54), zvýšená odolnost
k fomové hnilobě (gen Rlm7),
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná pro velmi intenzivní agrotechniku,
• doporučen spíše pozdnější výsev,
• doporučený výsevek 400 tisíc semen/ha.

LG Anarion
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain GmbH, DE
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná, vysoce výnosná hybridní 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 žloutenky vodnice TuYV, zvýšená odolnost k fomové hnilobě (gen Rlm7),
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• dobře snáší i pozdní setí,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc
semen/ha.

LG Arnold
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., FR
• registrace v ČR: 2021
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda pokročilé generace,
• 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 vodnice TuYV, zvýšená odolnost k fomové hnilobě (gen Rlm7),
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná především pro intenzivní
agrotechniku,
• doporučen výsev na počátku agrotechnického termínu,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc
semen/ha.

Arabella
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., 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 verticiliovému 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.
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odrůdy PIONEER

PT303
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique SARL, FR
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s geneticky zvýšenou odolností proti
hlízence,
• obsažený gen Pioneer Protector®
Sclerotinia dokáže účinně snížit
intenzitu napadení hlízenkou v kritickém období kvetení,
• vysoká olejnatost – nad 47 %,
• velmi nízký obsah glukosinolátů,
• rostliny vyšší, mohutně větvicí, odolné proti poléhání,
• rychlý podzimní vývoj i jarní regenerace,
• velmi dobře odolává suchu.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučený termín setí 15.–28. 8.,
• doporučeno použití regulátoru růstu
na podzim i na jaře,
• 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 vodnice TuYV, zvýšená odolnost k fomové 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.

odrůdy EURALIS

PX131

ES Capello

• 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 výbornou 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 sklerotiniové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• velmi vhodný raný výsev, snáší
i pozdnější setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
35–45 rostlin/m2.

• 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 vůči viru žloutenky vodnice TuYV, odolná k fomové
hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná na všechna stanoviště,
• vhodná pro vysokou intenzitu pěstování,
• dobře snáší pozdní setí,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc
semen/ha.

PT271

ES Criterio

• 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 (gen 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.

• hybridní odrůda
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• rostliny střední až vyšší,
• vysoký výnos semen,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• středně odolná proti poléhání,
• středně rychlý podzimní vývoj,
• dobře přezimující,
• odolná proti pukání šešulí,
• vysoce tolerantní vůči nádorovitosti
kořenů, odolná k fomové hnilobě
a cylindrosporióze,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná i do chladnějších lokalit,
• vhodná pro vyšší intenzitu pěstování,
• vhodná pro pozdní setí,
• doporučený výsevek 450–500 tisíc
semen/ha.

ES
DK Imperio
Expansion
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto SAS, FR
• hybridní
odrůda
odrůda
v prodeji na základě zápisu ve
• udržovatel:
Semences, FR
SpolečnémEuralis
katalogu
•
registrace v ČR: 2018
Vlastnosti:
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s mi• středně
raná
hybridní odrůda,
mořádným
výnosovým
potenciálem
• velmi
vysoké
výnosy ve všech ob„yielding
product”,
• lastech,
vysoké, robustní, silně větvící rost• rostliny
středního vzrůstu s velmi
liny,
větvením,
• bohatým
rychlý podzimní
start,
• mrazuvzdorná,
vysoce plastická,
odolná vůči stresovým
podmínkám,
• dobrý
stav,
odolnázdravotní
vůči poléhání,
• vysoký
semeni, šešulí,
nízký
vysoce obsah
odolnáoleje
protivpraskání
glukosinolátů,
• obsah
zimovzdorná,
• velmi
podzimní
vývoj. vůči
dobrý rychlý
zdravotní
stav, odolná
Pěstitelská
doporučení:
fomové hnilobě.
•
plastická, vhodná
na všechna staPěstitelská
doporučení:
• noviště,
vhodná do všech oblastí pěstování
• vhodná
řepky, pro vysokou intenzitu pěs• tování,
doporučena zejména pro kvalitní
• dobře
snáší agrotechniku,
pozdní setí,
a intenzivní
• doporučený výsevek
výsevek 400–450
450–500tisíc
tisíc
semen/ha.
semen/ha,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
20–30 rostlin/m2.

ES Mambo
DK Expat

• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
• hybridní
odrůdaodrůda
v prodeji na základě zápisu ve
katalogu Technology LLC,
• Společném
udržovatel: Monsanto
• USA
právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• registrace v ČR: 2019
•
středně pozdní liniová odrůda,
Vlastnosti:
• bohatě
rostliny odrůda,
středního
středněvětvící
raná hybridní
• vzrůstu,
robustní, mohutně větvící rostliny,
• vysoký
vyrovnaný
výnos semene,
odolné aproti
poléhání,
• vysoký
oleje
v semeni,
stabilněobsah
vysoký
výnos
semene s vy• středně
rychlý počáteční
sokým obsahem
oleje, růst, ponástupzimovzdornost,
jarní vegetace,
• zvolný
velmi dobrá
• bezproblémové
přezimování,
středně rychlý podzimní
vývoj,
• rovnoměrné
dozrávání,
pozdní začátek
kvetení zvyšuje
• nenáročná
na půdní mrazíkům,
podmínky,
odolnost k pozdním
• dobrý
stav,pukání,
středně odolšešulezdravotní
odolné proti
proti běžným
chorobám
řepky,
• ná
nadprůměrně
odolný
proti napade• minimální
obsahvadnutím,
kyseliny erukové
ní verticiliovým
nízký–obsah
glukosinolátů,
• aRlm7
gen zvyšující
odolnost k fo• HTS
movénižší.
hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná
teplejšíchi teplé
oblastí,
vhodný do chladné
oblasti
• doporučeno
pěstování při střední až
pěstování řepky,
intenzitě,
• vyšší
doporučený
výsevek v optimálním
• doporučen
výsev
v časném
termínu setí:
400–450
tisícaž
semen
běžném
agrotechnickém termínu
na hektar.
do 650 tisíc semen/ha.
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odrůdy DEKALB

DK Exbury
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung
Lippstadt - Bremen GmbH
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• stabilní vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• rostliny vysoké, s dobrou odolností
proti poléhání,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• odolná proti pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vodnice (TuYV), zvýšená odolnost k fomové hnilobě (Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• vhodná pro vyšší intenzitu pěstování, vysoký výnosový standard
poskytne i při nižším množství dusíkaté výživy,
• doporučeno nepřehušťovat porosty,
• doporučeno časné setí (10.–31. 8.),
• doporučený výsevek v optimálním termínu setí 400–450 tisíc semen/ha.

DK Exception
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC,
USA
• registrace v ČR: 2014
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• rostliny střední až vysoké, silně větvící s vysokým počtem šešulí,
• velmi vysoký výnos semene i oleje
(6,92 t/ha – 112 % v SOP ÚKZÚZ),
• odolná proti poléhání před sklizní,
• výnosově velmi stabilní a spolehlivá
v různorodých ročnících,
• dobrý zdravotní stav, zvýšená odolnost k fomové hnilobě (Rlm7),
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky, nadprůměrně výkonná v chladných i teplých oblastech,
• vhodná pro všechny úrovně intenzity pěstování, nadprůměrných
výnosů dosahuje už při základní
agrotechnice,
• doporučeno časné setí (10.–31. 8.),
• doporučený výsevek v optimálním
termínu setí 450 tisíc semen/ha.

DK Excited
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC,
USA
• registrace v ČR: 2021
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• středně vysoké, mohutně větvící
rostliny, odolné proti poléhání,
• vysoký výnos semene s velmi vysokým obsahem oleje,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• středně rychlý až rychlý podzimní
vývoj,
• šešule odolné proti pukání,
• rezistentní vůči viru žloutenky vodnice (TuYV), zvýšená odolnost k fomové hnilobě (Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• doporučen do různých oblastí pěstování řepky,
• vhodný pro standardní i vyšší intenzitu pěstování,
• doporučený výsevek v optimálním
termínu setí 450 tisíc semen/ha.

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 fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• ranost a nižší vzrůst umožňuje optimalizovat agrotechnické vstupy,
• plastická, dobře snáší pěstování
v suchých i chladných oblastech,
• doporučený výsevek 500 tisíc semen/ha.

DK Exotter
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC,
USA
• registrace v ČR: 2017
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda pro
ranější sklizeň,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• velmi vysoký výnos oleje,
• středně vysoké rostliny vytvářejí homogenní, stejnoměrně dozrávající
porost,
• odolná proti suchu,
• zimovzdorná,
• odolná k poléhání,
• šešule odolné proti pukání,
• Rlm7 – gen zvyšující odolnost k fomové hnilobě,
• rychlá jarní regenerace.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučeno časné setí (10.–31. 8.),
• doporučený výsevek v optimálním termínu setí 450–500 tisíc semen/ha.

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 vysokým obsahem oleje,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• středně rychlý podzimní vývoj,
• pozdní začátek kvetení zvyšuje
odolnost k pozdním mrazíkům,
• šešule odolné proti pukání,
• nadprůměrně odolný proti napadení verticiliovým vadnutím,
• Rlm7 – gen zvyšující odolnost k fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• vhodný do chladné i teplé oblasti
pěstování řepky,
• doporučeno časné setí (10.–31. 8.),
• doporučený výsevek v optimálním termínu setí 400–450 tisíc semen/ha.
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odrůdy SAATBAU

Angelico

Artemis

Sidney

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vysokými výnosy semene i oleje,
• velmi vysokých výnosů dosahuje
zejména v teplých oblastech pěstování,
• vyšší rostliny tvoří nepoléhavý 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, zvýšená odolnost k fomové hnilobě
(gen Rlm7),
• vyšší HTS.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučeno setí v agrotechnickém
termínu, dobře snáší i pozdní setí,
• doporučený výsevek 35–50 semen/m2.

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., FR
• registrace v ČR: 2020
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• robustní rostliny, odolné proti poléhání,
• velmi rychlý počáteční růst a dobrá
mrazuvzdornost,
• stabilní vysoký výnos semene na
všech lokalitách,
• rezistentní vůči viru žloutenky vodnice (TuYV), zvýšená odolnost k fomové hnilobě (gen Rlm7),
• geneticky podmíněná nepukavost
šešulí,
• vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech lokalit,
• termín setí běžný až pozdnější,
• doporučený výsevek 45–55 semen/m2.

Arazzo

• liniová odrůda
• udržovatel: SAATBAU LINZ eGen, AT
• předpoklad registrace v ČR: 2022
• právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• perspektivní velmi výnosná liniová
odrůda,
• rostliny středního vzrůstu, s dobrou
odolností proti poléhání,
• výnos tvoří počtem šešulí a semen,
• dobrý zdravotní stav,
• střední HTS.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování
řepky,
• vhodná i pro nižší intenzitu pěstování,
• doporučeno setí v běžném agrotechnickém termínu,
• doporučený výsevek 65–70 semen/m2.

• 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 % kyseliny olejové z mastných kyselin v oleji
s minimálním obsahem glukosinolátů,
• výborné přezimování,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí
pěstování řepky, nejlepších výsledků dosahuje na středních a lehčích
půdách,
• doporučena přednostně pro intenzivní agrotechniku,
• snáší i velmi časné setí,
• schopna kompenzovat případné
agrotechnické nedostatky,
• doporučený výsevek 55–70 semen/m2.

• 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 pěstování,
• doporučena i do sušších oblastí,
• doporučeno setí v agrotechnickém
termínu,
• doporučený výsevek 45–50 semen/m2.

Sherwood

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 vzrůstu, odolné proti poléhání,
• vysoký výnos semene i oleje v teplé
i chladné oblasti pěstování,
• pozvolný podzimní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 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 semen/m2.

|

odrůdy SYNGENTA

Aganos
• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., 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 vodnice (TuYV), zvýšená odolnost k fomové hnilobě (gen Rlm7),
• rychlý podzimní vývoj,
• rostliny nemají na podzim tendenci
k přechodu z fáze přisedlé růžice
do prodlužovacího růstu,
• vysoká HTS i v suchých podmínkách.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná i na horší stanoviště (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 pěstitelských podmínkách,
• střední obsah oleje s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči
fomové hnilobě a cylindrosporióze,
• středně odolná vůči hlízence a verticiliovému 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 klíčivých semen/ha.

SY Glorietta
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta France SAS, FR
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• stabilní vysoké výnosy v různých
podmínkách a lokalitách,
• středně vysoké rostliny, odolné proti
poléhání,
• velmi dobré přezimování,
• rychlejší podzimní vývoj, středně
rychlá jarní regenerace,
• Rlm7 – gen zvyšující odolnost k fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná i na lehčí půdy
a lokality s nižší dostupností dusíku,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
40–50 rostlin/m2,
• doporučený výsevek 500 tisíc klíčivých semen/ha.
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odrůdy SELGEN

SY Harnas
• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
• odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda vyšlechtěná 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 stanoviště včetně písčitých půd,
• velmi dobře reaguje na intenzivní
pěstování, výborných výsledků dosahuje i při minimalizaci,
• doporučený výsevek 500 tisíc klíčivých 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 semene,
• husté nasazení šešulí,
• středně rychlý podzimní vývoj rostlin.
Pěstitelská doporučení:
• možnost výsevu i na lehčích půdách,
• doporučený počet rostlin ke sklizni
55–60 rostlin/m2.

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 hybridů 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 pěstitelských rizik,
• doporučeno setí v časném i běžném agrotechnickém termínu – nepřerůstá,
• doporučený výsevek 70 semen/m2.

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 odrůdy doporučeno dodržet výsevek
0,6–0,7 MKS/ha,
• přehuštěný porost snižuje možnost
bohatého větvení a tím i výnos.

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.
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| OZIMÁ ŘEPKA ochrana
PREEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA V OZIMÉ ŘEPCE
Přípravek, účinná látka

Použití v OP II.
Časové omezení Omezení v aplikaci při použití trysek
stupně zdrojů
aplikace účinné s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu
podzemní povrchové látky na pozemku min. vzdálenost
ostatní omezení [m]
vody
vody
od povrch. vod [m]
1,5 l
1× za 3 roky
(5, 4, 4, 4)
necílové rostliny (5, 0, 0, 0), na pozemcích
0,15–0,20 l
bez omezení
neuvádí se
svažujících se k povrchovým vodám jen
s vegetačním pásem o šířce 5 m

Dávka
na hektar

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

AgroPack

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

AgroPack

Vhodné i do OP II. stupně
zdrojů povrchových vod

1,5 l
0,15–0,20 l

1× za 3 roky
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se

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

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

1× za 3 roky
bez omezení
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
(4, 4, 4, 4)
neuvádí se

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

AgroPack

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

1× za 3 roky
bez omezení
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
(4, 4, 4, 4)

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

AgroPack

1,5–2,5 l
0,15–0,20 l

bez omezení
bez omezení

(4, 4, 4, 4)
neuvádí se

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

AgroPack

1,5–2,5 l
0,15–0,20 l

bez omezení
bez omezení

(4, 4, 4, 4)
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan TOP

AgroPack

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)
Bantux (metazachlor 400 g/l)
+ Gamit 36 CS (clomazone 360 g/l)
Brasan 540 EC (dimethachlor 500 g/l, clomazone 40 g/l)
+ Teridox 500 EC (dimetachlor 500 g/l)
Butisan Complete (metazachlor 300 g/l, dimethenamid-P 100 g/l,

1,2–1,5 l
0,15–0,20 l
1,5–2,0 l
0,15–0,25 l
1,5 l
0,5 l
2,25–2,5 l

1× za 3 roky
bez omezení
1× za 3 roky
bez omezení
1× za 3 roky
1× za 3 roky
1× za 3 roky

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se
(5, 4, 4, 4)
neuvádí se
(7, 4, 4, 4),
na svaž. půdách 7 m
(8, 4, 4, 4)

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

quinmerac 100 g/l)
Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l )
Butisan Star (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l)

2,25–2,5 l
2,0 l

1× za 3 roky
1× za 3 roky

Circuit Sync TEC (clomazone 40 g/l + metazachlor 300 g/l)
Colzamid (napropamide 450 g/l)
Command Komplet CQ = Command 36 CS (clomazone 360 g/l)
+ Colzamid (napropamide 450 g/l)
+ Quantum (pethoxamide 600 g/l)
Gajus (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l)

2,5 l
1,5–2,5 l
0,2 l
1,0 l
1,0 l
3l

1× za 3 roky
bez omezení
bez omezení
bez omezení
bez omezení
1× za 2 roky

MaxRaptor (metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l)
Metazamix (aminopyralid 5,3g/l, metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 g/l)
Nero (pethoxamide 400 g/l, clomazone 24 g/l)

1,75–2,0 l
1,2–1,5 l
3,0 l

1× za 3 roky
1× za 3 roky
1× za 2 roky

Successor 600 (pethoxamid 600 g/l)
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l)
Successor 600 (pethoxamid 600 g/l)
+ Commpas (clomazone 360 g/l)
Sultan 50 SC (metazachlor 500 g/l)
+ Kalif (clomazone 360 g/l)
Stomp Aqua (pendimethalin 455 g/l) sólo
nebo v balíčku s Butisan Star = Butisan Aqua PACK
Torso (metazachlor 214 g/l, quinmerac 71 g/l, napropamide 206 g/l)

1,5–2,0 l
0,15–0,20 l
1,5–2,0 l
0,15–0,20 l
1,4 l
0,15–0,20 l
1,0 l

bez omezení
bez omezení
bez omezení
bez omezení
1× za 3 roky
bez omezení
bez omezení

(4, 4, 4, 4)
(7, 4, 4, 4), na svaž.
půdách alespoň 5 m
(8, 4, 4, 4)
(4, 4, 4, 4)
neuvádí se
(4, 4, 4, 4)
(15, 8, 5, 4)
(5, 4, 4, 4), na svaž.
půdách alespoň 5 m
(5, 4, 4, 4)
4, 4, 4, 4
8, 4, 4, 4; na svaž.
půdách 8 m
15, 8, 5, 4
neuvádí se
(15, 10, 6, 4)
4
(5, 4, 4, 4)

2,3–3,5 l

1× za 3 roky

Osvědčené
řešení

AgroPack
půdního účinku

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

Posílení
půdního účinku

Vhodné i do OP II. stupně
zdrojů povrchových vod

Vhodné i do OP II. stupně
zdrojů povrchových vod

necílové rostliny (5, 0, 0, 0), na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám jen
s vegetačním pásem o šířce 5 m,
necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
necílové rostliny (5, 0, 0, 0), na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám jen
s vegetačním pásem o šířce 5 m
necílové rostliny (5, 0, 0, 0), na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám jen
s vegetačním pásem o šířce 5 m,
necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Účinná PRE nebo
CPOST aplikace

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

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

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

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

(40, 20, 10, 4)

vyloučen na pozemcích svažujících se
k povrchovým vodám, veřejnost 5 m
(7, 4, 4, 4), na svaž. necílové rostliny (7, 4, 4, 4), veřejnost 5 m
půdách 10 m

Co po řepce na strniště?
Přece klasiku za nejnižší cenu!
* V oficiálním ceníku na ochranu rostlin společnosti Agrofert, a.s.

*

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

Použití v OP II.
Časové omezení Omezení v aplikaci při použití trysek
stupně zdrojů
aplikace účinné s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu
podzemní povrchové látky na pozemku min. vzdálenost
ostatní omezení [m]
vody
vody
od povrch. vod [m]
2,25–2,5 l
1× za 3 roky
(8, 4, 4, 4)
necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Dávka
na hektar

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

Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l )
Butisan Star (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l)

2,25–2,5 l
2,0 l

1× za 3 roky
1× za 3 roky

Butisan TOP

1,75–2,0 l

1× za 3 roky

3,0 l

1× za 2 roky

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

Butisan TOP

(4, 4, 4, 4)
(7, 4, 4, 4), na svaž. necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m
půdách alespoň 5 m
(5, 4, 4, 4)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m

Šetrná a spolehlivá
herbicidní ochrana

Gajus (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l)

1,75–2,0 l
MaxRaptor (metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l)
Metazamix (aminopyralid 5,3g/l, metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 g/l) 1,2–1,5 l
2,0 l +1,0 l
Cleravis (ošetření pro osivo řepky Clearfield)

1× za 3 roky
1× za 2 roky
1× za 3 roky

(5, 4, 4, 4), na svaž.
půdách alespoň 5 m
(5, 4, 4, 4)
(5, 4, 4, 4)
(4, 4, 4, 4)

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

DASH HC

POSTEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA V OZIMÉ ŘEPCE
Použití v OP II.
Časové omezení Omezení v aplikaci při použití trysek
stupně zdrojů
aplikace účinné s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu
podzemní povrchové látky na pozemku min. vzdálenost
ostatní omezení [m]
vody
vody
od povrch. vod [m]
0,25–0,35 l
bez omezení
neuvádí se
necílové rostliny (5, 5, 5, 0)
Barca 334 SL (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l)
(jaro)
2,1 l
1× za 3 roky
(4, 4, 4, 4), na svaž. necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 3 m
Barclay Propyz (propyzamide 400 g/l)
půdách alespoň 5 m
veg. pás
0,25–0,5 l
bez omezení
(4, 4, 4, 4)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Belkar (arylex 10g/l, picloram 48g/l)
0,2 l
1× za 2 roky
neuvádí se
okraj pozemku (1)
Bonaxa (clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l)
0,25–0,35 l
bez omezení
neuvádí se
necílové rostliny (5, 5, 5, 0)
Galeona (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l)
(jaro)
0,35 l (jaro)
1× za 2 roky
neuvádí se
Galera (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l)
1× za 2 roky
neuvádí se
okraj pozemku (1)
Galera Podzim (clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l) 0,2 l
1,0 l
bez omezení
(4, 4, 4, 4)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Korvetto (clopyralid 120 g/l, halauxifen-methyl 5 g/l)
2,0 l
bez omezení
(40, 20, 10, 4)
vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchoStomp Aqua (pendimethalin 455 g/l)
vým vodám, veřejnost 5 m
Přípravek, účinná látka

Dávka
na hektar

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

Dávka
na hektar

Agil 100 EC (propaquizazafop 100 g/l)
Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-P-butyl 150 g/l)
Fusilade Max (fluazifop-P-butyl 125 g/l)
Gallant (Quizalofop-P-ethyl 100 g/l)
Garland Forte (propaquizafop 100 g/l)
Gramin (quizalofop-P-ethyl 50 g/l)
Pantera QT (quizalofop-P-tefuryl 40 g/l)
Pilot (quizalofop – P-ethyl 100 g/l)
Privium Forte (fluazifop-P-butyl 150 g/l)
Rango Super (quizalofop-P-tefuryl 40 g/l)
Select Super (clethhodim 120 g/l)
Stratos Ultra + Dash HC (cycloxydim 100 g/l)
Targa 10 EC (quizalofop – P-ethyl 100 g/l)
Vidrolin (quizalofop – P-ethyl 50 g/l)
Zetrola 100 EC (propaquizafop 100 g/l)

0,4–1,5 l
0,5–2,0 l
1,0 l
0,35–1,25 l
0,4–1,5 l
0,7–2,5 l
0,7–2,25 l
0,35–0,5 l
0,5–2,0 l
0,7–2,25 l
0,8 l
1,0–2,0 l
0,35–1,25 l
0,7–2,5 l
0,4–1,5 l

Použití v OP II.
Pýrohubná dávka
stupně zdrojů
podzemní povrchové
vody
vody
1,2–1,5 l
2,0 l

AGROKLASIK
360 TF

1,25 l
1,2–1,5 l
2,0–2,5 l
2,0–2,25 l
1,25 l
2,0 l
2,25 l
2,0
1,0–1,25 l
2,0–2,5 l
1,2–1,5 l

vzdálenost od povrchové vody
(případně jiné omezení)
4m
5, 4, 4, 4, necílové rostliny (15, 10, 5, 5), veřejnost 5 m
necílové rostliny (5, 0, 0, 0), veřejnost 5 m
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
4m
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
necílové rostliny (15, 10, 5, 5), veřejnost 5 m
necílové rostliny (5, 5, 0, 0), veřejnost 5 m
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
4m

Exkluzivně v prodejní síti
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| OZIMÁ ŘEPKA ochrana
OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM
Přípravek, účinná látka

Agrozol (tebuconazole 250 g/l)

Dávka
na hektar

Použití v OP II.
Registrované použití
stupně zdrojů
podzemní povrchové
vody
vody
fomová hniloba brukvovitých, čerň
řepková, hlízenka obecná

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

Agrozol

1,0 l

Agrozol PRO (prothioconazole 250 g/l)

Agrozol PRO
NOVINKA!

0,7 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, veřejnost 3 m,

Amis (azoxystrobin 250 g/l)

AMIS

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

1,0 l

hlízenka obecná

povrchová voda (4, 4, 4, 4)

1,0 l

hlízenka obecná, čerň řepková

povrchová voda (4, 4, 4, 4)

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. 5 m

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 10 m

Jarní i podzimní ochrana
proti houbovým chorobám

Silný fungicid
do květu

Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenoconazole 125 g/l)
Affix (azoxystrobin 250 g/l)
Azaka (azoxystrobin 250 g/l)
Chamane (azoxystrobin 250 g/l)
Conclude AZT 250 SC (azoxystrobin 250 g/l)
Zaftra AZT 250 SC (azoxystrobin 250 g/l)
Azbany (azoxystrobin 250 g/l)
Azoline (azoxystrobin 250 g/l)
Tazer (azoxystrobin 250 g/l)
Azimut (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l)
Belanty (mefentrifluconazole 75 g/l)

1,0 l
1,5– 2,0 l

hlízenka obecná
hlízenka obecná, alternáriová
skvrnitost, fomová hniloba, verticiliové
vadnutí, cylindrosporióza
fomová hniloba brukvovitých, hlízenka
(podzim) obecná

Bounty (tebuconazole 430 g/l)

0,6 l

Kapitan (boscalid 150 g/l, pyraclostrobin 250 g/l)

0,6–1,0 l

Caramba (metconazole 60 g/l)

1,2–1,5 l

Caryx (metconazole 30 g/l, mepiquat-chlorid 210 g/l)

1,0 l

Corinth (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l)

1,0 l

Custodia (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l)

1,0 l

Dirigent (difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l)

0,8 l

Efilor (metconazole 60 g/l, boscalid 133 g/l)

0,6–0,7 l

Intuity (mandestrobin 250 g/l)

0,8 l

fomová hniloba brukvovitých, čerň
řepková, hlízenka obecná
hlízenka obecná

Kenja (isofetamid 400 g/l)
Magnello (difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l)

0,8 l
0,8 l

hlízenka obecná
fomová hniloba

Mirador (azoxystrobin 250 g/l)

1,0 l

hlízenka obecná, čerň řepková

Mirador UNI (azoxystrobin 125 g/l, difenoconazole 125 g/l)

1,0 l

Pictor (boscalid 200 g/l, dymoxystrobin 200g/l)

0,5 l

Pecari 300 EC (prothioconazole 300 g/l)
Protendo 300 EC (prothioconazole 300 g/l)
Propulse (fluopyram 125 g/l, prothioconazole 125 g/l)

hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, fomové černání stonků řepky,
plíseň zelná, plíseň šedá
fomová hniloba brukvovitých, fomové
černání krčku řepky olejné
zvýšení jistoty přezimování, zvýšení
odolnosti proti poléhání
fomová hniloba, hlízenka obecná
hlízenka obecná, vedlejší účinnost na
fomovou hnilobu a čerň řepkovou
fomová hniloba

fomová hniloba, hlízenka obecná

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

povrchová voda (4, 4, 4, 4), veřejnost 20 m
povrchová voda (4, 4, 4, 4), veřejnost 5 m

povrchová voda (4, 4, 4, 4),
podzimní aplikace 1× za 2 roky
jaro: na pozemcích svažujících se k povrchovým
vodám jen s veget. pásem o šířce alespoň 5 m
povrchová voda (12, 6, 4, 4) na pozemcích svažujících
se k povrch. vodám 12 m, veřejnost 5 m
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky, veřejnost 5 m
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
veřejnost 20 m
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na
pozemcích svažujících se k povrch. vodám
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
veřejnost 5 m
povrchová voda (5, 4, 4, 4)
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám jen
s veget. pásem 20 m
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na
pozemcích svažujících se k povrch. vodám
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen na
pozemcích svažujících se k povrch. vodám, lze s veget.
pásem 5 m
povrchová voda (4, 4, 4, 4),

(jaro)
fomové černání krčku, hlízenka
obecná
fomové černání stonků řepky,
hlízenka obecná

0,6 l
0,8–1 l
(jaro)

Prosaro 250 EC (prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 125 g/l) 0,75–1,0 l

hlízenka obecná, čerň řepková,
fomová hniloba
fomová hniloba, hlízenka obecná

veřejnost 5 m
povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažujících
se k povrchovým vodám jen s veget. pásem o šířce
alespoň 10 m, veřejnost 5 m
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)
povrchová voda (4, 4, 4, 4)

(jaro)

Protiostar (prothioconazole 250 g/l)

0,7 l

hlízenka obecná

Symetra (isopyrazam 125 g/l, azoxystrobin 200 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 15 m, veřejnost 5 m
povrchová voda (5, 4, 4, 4), svah 5 m
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OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM
Přípravek, účinná látka

Dávka
na hektar

Použití v OP II.
Registrované použití
stupně zdrojů
podzemní povrchové
vody
vody
fomová hniloba, hlízenka obecná

Tilmor (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l)

1,0 l

Toprex (difenoconazole 250 g/l, paclobutrazole 125 g/l)
Treso (fludioxonil 500 g/kg)

0,35 l (jaro)
0,30 l (podzim)
0,5 kg

fomová hniloba,
cylindrosporióza
hlízenka obecná

Biologická ochrana
Contans WG (Conithyrium minitans 100 g/kg)

1,0–2,0 kg

Polyversum (oospory Pythium oligandrum)
Serenade ASO (Bacillus subtilis 13,96 g/l)

0,1 kg
2,0–4,0 l

Sonata (Bacillus pumilus QST 2808 14,35 g/l)

2,0–4,0 l

hlízenka obecná (před setím
nebo na poskl. zbytky)
fomová hniloba, hlízenka obecná
fomová hniloba, čerň řepková,
plíseň šedá, hlízenka obecná
padlí brukvovitých

Omezení v aplikaci (při použití trysek
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu)
povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky, veřejnost 5 m
povrchová voda (4, 4, 4, 4), veřejnost 5 m
povrchová voda (4, 4, 4, 4), veřejnost 5 m

INSEKTICIDNÍ OCHRANA OZIMÉ ŘEPKY
Přípravek, účinná látka

Omezení
v aplikaci
s ohledem
na včely

Aceptir 200 SE / Artiler (acetamiprid 200 g)
Avaunt 15 EC (Indoxacarb 150 g/l)
Cyperkill Max (cypermethrin 500 g/l)
Decis Forte (deltamethrin 100 g/l)
Dinastia (deltamethrin 50 g/l)
Flipper (draselná sůl přírodních mastných kyselin 479,8 g/l)
Fury Power (gamma-cyhalothrin 60g/l)
Gazelle (acetamiprid 20 %)
Gazelle Liquid (acetamiprid 120 g/l)
Jager (lambda-cyhalothrin 50 g/kg)
Kaiso Sorbie (lambda-cyhalothrin 50 g/kg)
Kachikoma SL (acetamiprid 120 g/l)
Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l)
Karis Max (gamma-cyhalothrin 60g/l)
Kendo 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l)
Magma (etofenprox 287,5 g/l)
Markate 50 (lambda-cyhalothrin 50 g/l)
Mavrik Smart (tau-fluvalinate 240 g/l)
Mospilan 20 SP (acetamiprid 20 %)
Mospilan Mizu 120 SL (acetamiprid 120 g/l)
Nexide (gamma-cyhalothrin 60g/l)
Rafan Max (cypermethrin 500 g/l)
Rapid (gamma-cyhalothrin 60 g/l)
Sumi-Alpha 5EW (esfenvalerate 50 g/l)
Sumicidin (esfenvalerate 50 g/l)
Voodo (esfenvalerate 50 g/l)
Yoroi (acetamiprid 20 %)

1
2
1
1

Dřepčík olejkový

Krytonosec řepkový
a čtyřzubý

Blýskáček
řepkový

Bejlomorka
kapustová

0,12–0,3 l

0,12–0,25 l
0,17 l

0,12–0,25 l

0,05 l

0,05 l

0,05 l

0,05 l

0,05 l

0,0625–0,075 l

0,0625 l

0,075 l

0,075 l

0,075 l

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

0,08 l
0,12 kg

3,0–5,0 l
0,08 l
0,08–0,1 kg
0,2–0,35 l

3,0–5,0 l
0,08 l
0,15–0,18 kg
0,3–0,35 l

3,0–5,0 l
0,08 l
0,15–0,18 kg

0,08 l

0,15 kg

0,15 kg

0,1 kg

0,15 kg

0,15 kg

0,15 l
0,06–0,08 l
0,15 l

0,125 l
0,08 l
0,125 l
0,2 l

0,2–0,35 l
0,1 l
0,08 l
0,1 l
0,2 l

0,3–0,35 l
0,15 l
0,08 l
0,15 l
0,15 l

0,15 l

0,15–0,18 kg
0,3–0,35 l
0,08 l
0,05 l

0,15–0,18 kg
0,08 l
0,05 l

0,08 l

0,08 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,15–0,18 kg

0,08 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,15–0,18 kg

0,08 l

3,0–5,0 l
0,06–0,08 l

1
0,15 l

0,06–0,08 l
0,05 l

0,08 l
0,05 l

0,15 l
0,2 l
0,08–0,1 kg
0,2–0,35 l
0,08 l
0,05 l

0,06–0,08 l

0,08 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,12 kg

0,08 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,08–0,1 kg

0,12 kg

2

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

BUTISAN
TOP

Krytonosec
šešulový

0,15 l
0,08 l
0,15 l
0,2 l

Pilatka řepková

0,08 l

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).

Šetrná a spolehlivá herbicidní
ochrana
Exkluzivně v prodejní síti
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Novinky
v segmentu hnojení a výživy
nejen řepky ozimé
Vážení pěstitelé, kolegové,
Zvyšování efektivnosti aplikovaných živin, tedy zlepšení podmínek
pro jejich příjem, je jednou z cest jak nejen naplnit aktuální požadavky „zelené Evropy“, ale především zlepšit ekonomiku pěstování.
Stále platí, že kvalitní a dostatečná (přiměřená) výživa přispívá
k dobrému zdravotnímu stavu rostlin a zajištuje stabilní výnosy
a kvalitu produkce. V posledních letech je vědecko-technologický
rozvoj zaměřen tímto směrem, a tak se v portfoliu firem objevují
nová inovativní hnojiva a látky zvyšující jejich využitelnost a ekologickou přijatelnost.

ZEOLITY
aneb výživa rostlin pro 21. století
Významným faktorem ovlivňující efektivitu aplikace živin je počasí. Setkáváme se stále častěji
s jeho extrémními výkyvy a možná si budeme
muset zvyknout na fakt, že sice roční úhrn srážek ve statistice vyjde jako průměrný či dokonce
jako nadprůměrný, nicméně většina vody spadne v několika málo dnech (bouřky a přívalové
deště, sněhové kalamity). Strategií, jak zmírnit
dopady nepřízně počasí se v současnosti testuje celá řada, neboť většině zainteresovaných je
jasné, že bude třeba upravit doposud zavedené
zvyklosti. Jedním z velmi zajímavých materiálů
jsou zeolity.
Hnojiva s přídavkem zeolitů představují
nový ucelený soubor produktů pod značkami
ZENFERT pro dusíkatá a dusíkato-sirná hnojiva
a ZEORIT pro kombinovaná (NPK) hnojiva.

co je ZEOLIT?
Zeolit (také klinoptilolit) je přírodní minerál s unikátními vlastnostmi. V přírodě lze
nalézt více než 50 druhů přírodních zeolitů
(další druhy vznikají uměle po průmyslové
úpravě), které se používají v širokých oblastech života od zemědělství, chovatelství,
filtraci vody, stavebnictví až po zdravotnictví. Jedná se o vulkanický hlinito-křemičitý
minerál, který má mikroporézní pravidelnou
strukturu připomínající včelí plást.

ZEORITU aplikace, zachráněná vegetace

První zeolitovou vlaštovkou bylo speciální hnojivo s postupným
uvolňováním živin ZEORIT NPK 8-10-10 + 9S, které již vyrábí
Lovochemie, a.s. ve své výrobně specialit v Městci Králové. Jedná
se o kombinované NPK hnojivo s obsahem síry, vápníku a přírodního zeolitu, které se používá pro základní předseťové hnojení polních plodin a na jarní hnojení trvalých travních porostů
a zeleniny. Kromě postupného uvolňování živin napomáhá fixaci
amonného dusíku a zlepšuje hospodaření s vodou v průběhu
sucha. Obsažený zeolit má také schopnost opakovaného poutání
a uvolňování živin a vody.

Do sucha i do vody NPK s podporou přírody

ZEORIT NPK 7-5-10+9,5S+ 0,1Zn je nízkoobsahové speciální
NPK hnojivo s přídavkem zinku a zeolitu pro lepší účinek.
Hnojivo bylo úspěšně vyzkoušeno na trzích v západní Evropě,
v našich podmínkách najde uplatnění především v plodinách
náročných na zinek jako je kukuřice, mák, apod.

ZENFERT – příběh hnojiva inspirovaný v zenových zahradách
ZENFERT® nepředstavuje pouhou zkratku z počátečních písmen
sousloví zeolitová (zeolit) dusíkatá (nitrogen) hnojiva (fertilizers), ale jedná se především o inspiraci, kterou jsme našli
v zenových zahradách, kde hlavní roli hrají kameny, štěrk a písek.
A právě zde můžeme spatřit onu inspiraci / paralelu – u inovace
ledkového hnojiva stál také unikátní kámen – zeolit.

Ledek pro 21. století

ZENFERT 24 N je povrchově upravené granulované dusíkaté
hnojivo s významným obsahem jemně mletého zeolitu, který
propůjčuje hnojivu unikátní vlastnosti. Jedná se o spolehlivé
univerzální dusíkaté hnojivo s vyváženým poměrem dusičnanového a amonného dusíku, které najde uplatnění téměř ve všech
kulturách. Hnojivo lze aplikovat před založením porostů i pro
přihnojení v průběhu celé vegetace. Zeolit pozitivně ovlivňuje
fyzikálně – chemické vlastnosti půd, a to zejména při jeho dlouhodobém opakovaném používání.
Aktuálně posledním zástupcem hnojiv obohacených o zeolity je nízkoobsahové N + S hnojivo na bázi síranu amonného – ZENFERT NS 13-29. Kromě základních živin obsahuje
navíc i mikroprvek mangan. Jedná se o proexportně orientovaný
produkt, který jednak najde uplatnění ve speciálních kulturách
a systémech postavených na obohacování půd zeolity, ale také to
může být zajímavý partner pro směsná hnojiva (Alzon®neo-N či
ZENFERT 24 N).

Pouhý jeden gram zeolitu má ve struktuře
póry delší než je vzdálenost Země–Slunce,
a vnitřní plochu až 500 m2/g. Jde o jeden
z mála nerostů s negativním nábojem
a volnými kationty. Je tak schopen výměny
látek s okolím. Absorbuje do sebe látky
pevného, plynného i kapalného skupenství.
Funguje jako magnet přitahující toxiny, těžké
kovy a jiné škodlivé látky, nebo taky jinak, je
to jakýsi přírodní dezinfikátor.

vybrané vlastnosti:
má velmi rozsáhlou vnitřní i vnější strukturu,
reguluje vodní režim v půdním profilu (funguje
jako houba),
fixuje na svůj povrch živiny, které postupně
uvolňuje pro potřebu rostlin,
snižuje vyplavování dusíku do podzemních vod,
adsorbuje těžké kovy (Cd, As, Pb) a fixuje je do
krystalové mřížky,
snižuje kyselost prostředí,
stává se složkou půdního sorpčního komplexu,
čímž zvyšuje sorpční kapacitu půdy,
odolává velmi dobře vysokým teplotám i tlaku.
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DASA FAMILY se opět rozrostla
Do rodiny dusíkato-sirných hnojiv, jejíž
základní představitelkou je hnojivo DASA
26 + 13S nedávno přibyl přírůstek resp. dva –
DASA-H a DASAMAG-H!
Jak DASA-H, tak DASAMAG-H jsou inovací
praxí osvědčených tradičních hnojiv DASA
26 + 13S resp. DASAMAG, do kterých je přidáván lignit jakožto přírodní zdroj humínových
kyselin. „H“ v názvu tedy symbolizuje přídavek humátů, v tomto případě pocházejících
z lignitu.
Humáty jsou organické látky schopné vytvářet
vazby s ionty živin. Působí jak fyzikálně tak
i chemicky, mají pozitivní vliv na funkci kořenů, zlepšují jejich růst a příjem živin. Dodání
humátů do půdního ekosystému napomáhá zvýšení efektivnosti aplikace minerálních
živin a pomáhá provázat půdní organickou
hmotu s procesy příjmu a udržení živin v půdním ekosystému. Jde o vytvoření tzv. staré
půdní síly. Organická složka je schopna poutat až desetinásobek iontů a vody než složka
anorganická.
Lignit je nejmladší a nejméně karbonizované
hnědé uhlí, je přírodním zdrojem humínových látek (humínové kyseliny, fulvokyseliny
a humíny). Humínové látky jsou považovány
za hlavní složku půdních organických látek,
které jsou základem půdní úrodnosti.
Použití hnojiv s obsahem humátů je jednou
z cest jak dosáhnout ekologizace pěstování
zemědělských plodin se zachováním výnosových, kvalitativních a ekonomických parametrů produkce. A tak můžeme říct, že jsou tato
hnojiva zase o kousek blíže přírodě.
Nutným předpokladem pro velkokapacitní
výrobu „H-hnojiv“ je lignitový mlýn, který se
významně podílí na kvalitě hnojiva a využitelnosti dodávaných živin.

Mimokořenová výživa
– malé dávky s velkým efektem
Poslední oblastí (ne však svým významem),
která masivně narůstá jak co do sortimentu tak možností uplatnění je mimokořenová
výživa. Vzhledem k celé řadě vedlejších efektů, která listově aplikovaná hnojiva přináší
a zároveň relativně nízkému přívodu živin
lze tuto oblast v současných (a chystaných)
podmínkách označit za více než perspektivní.
Listová hnojiva, lepe řečeno, hnojiva pro
mimokořenovou výživu jsou produkty, které
umožňují lepší využití základních živin
obsažených v půdě nebo dodávaných minerálními hnojivy. Zlepšují výživový a zdravotní stav porostů zemědělských plodin, mají
stimulační i protistresové účinky, některé
přípravky pak mají i fungistatický efekt.
V produktech vyráběných v Lovochemii, a.s.
je koncentrována dlouholetá zkušenost ve
vývoji, výrobě, ověřování a aplikaci těchto
výrobků. V sortimentu se nacházejí stálice
jako je FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5,
SK sol nebo MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn,
tak i nové produkty jako je LOVOSUR nebo
řada LOVOHUMINE. K dispozici jsou proškolení poradci, kteří jsou schopni v terénu
odborně poradit pro konkrétní situaci dávkování, termíny aplikace a další náležitosti
související s aplikací listových hnojiv.

LOVOHUMINE N

Jde o univerzální NPK hnojivo obsahující
rovněž humínové látky na bázi přepracovaných oxyhumolitů, které jsou ve vodorozpustné formě a pozitivně ovlivňují příjem
živin v hnojivu obsažených. Kromě rychlosti
jejich příjmu současně zvyšují rovněž jejich
využití. LOVOHUMINE N je považováno za
moderního pokračovatele úspěšného hnojiva
FERTIGREEN Kombi a kromě již zmíněných
humátů obsahuje 12 % dusíku ve formě močoviny, 4 % fosforu (P2O5), 6 % draslíku(K2O),
9 % síry (S), mikroprvky zinek, měď, mangan,
železo, bór a molybden. pH zředěného roztoku
se pohybuje od 7 do 9, proto je hnojivo vhodné
k aplikaci ve strategiích využívajících střídání
pH postřikové kapaliny k omezení rozvoje
škodlivých organizmů. Humínové látky zvyšují účinnost fotosyntézy při nižší intenzitě světla, čímž napomáhají k vyrovnané energetické
bilanci v rostlinách. Následkem toho je stimulována tvorba kořenového vlášení a dochází
k lepšímu příjmu živin kořeny. Používá se
i k dodatečnému mimokořenovému hnojení rostlin, zejména v případech, kdy je příjem živin kořeny ztížen. To může být např.
za nepříznivého počasí. Hnojivo se aplikuje
v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření hrozí u citlivých
kultur nebezpečí popálení. Mimokořenová
výživa se provádí během hlavní vegetační

doby v dílčích dávkách v nejméně 14denních
odstupech. Počet aplikací se řídí potřebou
rostlin a jejich výživným stavem. Obvyklá
dávka je 5 l/ha (2 l/ha u vinné révy po odkvětu
při použití pesticidů).

LOVOFOS

Listové hnojivo, které bylo vyvinuto s cílem
podpořit růst a vývoj mladých porostů ozimé
řepky v podzimním období a regenerujících porostů na jaře. V jeho složení je kladen důraz na obsah a přijatelnost fosforu,
jehož příjem kořeny je velmi často limitován
vnějšími vlivy, jako je chladné počasí, přemokření nebo utužení půdy. Kromě 12 %
P2O5 je v LOVOFOSui 6 % dusíku a draslíku,
který podporuje dobré přezimování porostů. Důležitou úlohu ve vývoji a přezimování
porostů ozimé řepky má i zvýšený obsah
bóru, který zvyšuje obsah cukru v pletivech
a tím i odolnost k poškození mrazem. Jeho
synergie s fosforem je jedno z „tajemství“
velmi dobré účinnosti LOVOFOSu. Významný
je i obsah dalších mikroprvků zinku, mědi,
železa, manganu a molybdenu, které umožňují lepší využití zejména dusíku při tvorbě
organické hmoty. Obsažené humínové látky
na bázi přepracovaných oxyhumolitů ve vodorozpustné formě pozitivně ovlivňují příjem
živin. Zlepšují účinnost fotosyntézy při nižší
intenzitě světla, čímž napomáhají pozitivní
energetické bilanci v rostlinách. Následkem
toho je stimulována tvorba kořenového vlášení a dochází k lepšímu příjmu živin kořeny.
V důsledku toho dochází intenzivnímu růstu
a následně zvyšování hmotnosti sušiny rostlin. Část draslíku, obsaženého v hnojivu, je
ve formě humátu draselného. Tato forma je
rostlinami lépe využívána.
Pro zjištění mechanizmu účinnosti bylo provedeno testování řady přípravků ve fytotronech
MENDELU. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v ukazateli hmotnosti sušiny, kdy aplikace LOVOFOSu zvýšila hmotnost sušiny proti
kontrole o 15,4 % a ze zkoumaných přípravků
byla nejlepší. Nezklamaly však ani přípravky
jako MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn (111,4 %),
LOVOHUMINE N (110,2 %), FERTIGREEN
Kombi (109,6 %). Nejvyšších hodnot dosáhl
LOVOFOS i v obsahu fosforu, kdy se jeho
obsah po aplikaci zvýšil v listech o 34,7 %.
Obsah bóru v rostlinách vzrostl o 62,2 %, mědi
o 36,6 %, zinku o 59,4 %, manganu o 22,0 %,
železa 45,2 %. Výsledkem bylo zvýšení příjmu
dusíku o 47,3 %. Dobrá zásobenost živinami
vytváří předpoklady buď pro intenzivní růst
v příznivých agroklimatických podmínkách
nebo pro úspěšné vytvoření potenciálu pro
přežití nepříznivého období bez podstatného
negativního ovlivnění výnosu.

Další informace a užitečné produkty najdete na

www.mojehnojiva.cz

KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:
AgroZZN, a.s., Rakovník
vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová
724 024 526
obchodní zástupci v regionu:
divize Podbořany:
Jan Držálek ml.
720 677 327
divize Rakovník:
Ing. Hana Paradovská
602 111 866
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha
725 115 166
divize Slaný:
Ing. Jana Vaníčková
722 071 967
divize Polepy:
Milan Švejdar
724 138 635
divize Bohušovice:
Miloš Fišer
724 053 827
ostatní prodejci:
Petr Hanzal
602 735 007
Jan Držálek
723 513 656

Cerea, a.s., Pardubice

www.agrozzn.cz
hlavsova@agrozzn.cz
jan.drzalek@agrozzn.cz
paradovska@agrozzn.cz
blaha@agrozzn.cz
vanickova@agrozzn.cz
svejdar@agrozzn.cz
fiser@agrozzn.cz
hanzal@agrozzn.cz
drzalek@agrozzn.cz

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
obchodní ředitel:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Oldřich Kovář
Ing. Zdenka Čatajová
Karel Korger
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Marie Studničková
Ing. Petr Procházka
Ing. Jakub Kuba
Ing. Katarína Čapková
Ing. Daniel Ryšavý
Ing. Roman Přibilík
Soňa Grézlová

724 929 402
602 413 895
602 125 647
602 672 890
602 704 549
724 724 901
777 264 591
776 225 480
606 095 610
724 190 566
602 480 137
602 575 457
602 515 428
720 942 794
722 992 052
720 036 241

Primagra, a.s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
oblast Příbram, Benešov:
Richard Otradovec

www.navos-km.cz
josef.lezak@navos-km.cz
oldrich.kovar@navos-km.cz
zdenka.catajova@navos-km.cz
karel.korger@navos-km.cz
antonin.dlapa@navos-km.cz
miroslav.lerch@navos-km.cz
jiri.skopal@navos-km.cz
radim.sobek@navos-km.cz
tomas.novotny@navos-km.cz
marie.studnickova@navos-km.cz
petr.prochazka@navos-km.cz
jakub.kuba@navos-km.cz
katarina.capkova@navos-km.cz
daniel.rysavy@navos-km.cz
roman.pribilik@navos-km.cz
sona.grezlova@navos-km.cz

www.primagra.cz

606 057 560

hana.stefanova@primagra.cz

606 080 918

richard.otradovec@primagra.cz

oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud
606 673 143
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek
602 163 593
Ing. Lumír Královec
602 463 272
Monika Rajtmajerová
702 125 874
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka
602 439 782
Ing. Jan Černý
727 970 441
Josef Matějka
702 265 271
oblast Praha – východ, západ:
Lukáš Baťha
601 325 142
oblast Tachov:
Martin Hetto
724 937 332
Bc. Ivana Brejchová
602 698 579
oblast Cheb:
Jana Bauerová
606 601 429
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka
602 131 005

ZZN Pelhřimov a.s.		
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionu jih:
Bc. Ilona Slavíčková
775 975 055
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 471
Bc. Gabriela Sonbergerová 724 252 959
obchodní zástupci v regionu sever:
Ing. Václav Kouba
602 144 505
Miroslav Kopecký
725 996 261
Pavel Dědina
602 180 495
Tomáš Homa
725 996 262
Václav Drahný
702 194 939

ZZN Polabí, a.s., Kolín

petr.zalud@primagra.cz
miroslav.chromek@primagra.cz
lumir.kralovec@primagra.cz
monika.rajtmajerova@primagra.cz
jaroslav.zahalka@primagra.cz
jan.cerny@primagra.cz
josef.matejka@primagra.cz
lukas.batha@primagra.cz
martin.hetto@primagra.cz
ivana.brejchova@primagra.cz
jana.bauerova@primagra.cz
hana.sedlackova@primagra.cz
roman.prochazka@primagra.cz

www.zznpe.cz
libor.zahalka@zznpe.cz
petr.madlo@zznpe.cz
libor.knetl@zznpe.cz
ilona.slavickova@zznpe.cz
josef.bicha@zznpe.cz
martin.veis@zznpe.cz
gabriela.sonbergerova@zznpe.cz
vaclav.kouba@zznpe.cz
miroslav.kopecky@zznpe.cz
pavel.dedina@zznpe.cz
tomas.homa@zznpe.cz
vaclav.drahny@zznpe.cz

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		
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586
Soňa Bílková
724 964 383
Tomáš Štiva
777 264 581

www.oseva.eu
v.janak@oseva.eu
s.bilkova@oseva.eu
t.stiva@oseva.eu

OSEVA, a.s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
info@oseva.eu
www.oseva.eu

