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Intenzita a správné termínování v rostlinné výrobě
prof. Jan Vašák, ČZU v Praze

5

Kurz US dolaru k þeské korunČ k 1.8.*, farmáĜská cena
Ĝepkového semene a pšenice potravináĜské

Intenzita a správné
termínování v rostlinné výrobĒ

prof. Jan Vašák
ýZU v Praze

Rok

Kurz USD/CZK

Cena Ĝepky (Kþ/t)
v srpnu

Cena potravináĜské
pšenice (Kþ/t) v záĜí

2010

18,9 (73%)

7672 (141%) 1)

4548 (169%) 2)

2009

18,1 (70%)

6482 (119%)

2693 (100%)

2008

15,4 (59%)

9442 (173%)

3932 (146%)

2007

20,5 (79%)

7307 (134%)

5133 (190%)

2006

22,3 (86%)

6737 (124%)

3126 (116%)

2005

24,6 (95%)

5333 (98%)

2645 (98%)

2004

26,3 (102%)

6524 (120%)

3130 (116%)

2003

28,9 (112%)

6936 (127%)

3492 (130%)

2002

31,1 (120%)

5799 (106%)

3336 (124%)

2001

38,8 (150%)

6679 (124%)

3552 (132%)

2000

38,2 (147%)

6098 (112%)

3566 (132%)

1999

34,4 (133%)

5303 (97%)

3175 (118%)

1998

30,9 (119%)

6953 (128%)

3935 (146%)

1997

34,4 (133%)

6415 (118%)

4184 (155%)

1996

26,4 (102%)

5866 (108%)

3946 (146%)

1995

25,9 (100%)

5447 (100%)

2696 (100%)

Poznámky: * Údaje ýeské nár. banky k 1.8., pĜípadnČ k nejbližšímu pracovnímu dnu. 1) Cena Ĝepky u promptních obchodĤ je ale podstatnČ vyšší a
þinila koncem srpna 2010 cca 8800 Kþ/t (dopravu hradí kupující). 2) Jde o cenu plodinové burzy Brno za 40.týden pro promptní obchody od 7. do
21.9.2010 (dopravu hradí kupující).

17 hlavních olejĤ svČta – produkce, spotĜeba,
zásoby, cena Ĝepky a pšenice

Trendy obilovin ve svČtČ (mil. tun/ rok).
USDA prosinec 2010

Období

Obilí celkem
z toho

kukuĜice a
jiné obilí

pšenice

nahá rýže

1986-88

1600

778

506

1991-93

1736

826

554

Ukazatel/rok

Produkce svČt (mil.t)

Zásoby
mil. tun

%

316

518

32

356

497

2009/10

2010/11

163

170

176

20

21

22

22

8,3

8,6

8,4

9,1

29

z toho palmový olej (mil.t)

5,0

5,8

6,0

6,2

158

163

170

176

29

30

31

31

2,2

2,2

2,0

Minim. cena Ĝepky
USD/t (cif Hamb)

644

393

419

2,0
653

Minim. cena pšenice
USD/t (fob Gulf)

327

192

216

1996-98

1864

894

594

376

535

29

2001-03

1877

896

569

412

443

23

z toho EU

2006/7

2006

989

596

421

340

17

2007/8

2115

1076

611

428

341

15

2008/9

2463

1110

683

437

450

16

2009/10

2228

1108

682

438

490

22

2010/11

2189

1089

647

453

434

20

2244

1125

666

453

-55
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SpotĜeba

2008/9

159

þistý import do EU (mil.t)

z toho EU (mil.t)

SpotĜeba svČt

2010/11

2007/8

Koneþné zásoby EU

(leden 2011)

319
(leden 2011)

7

Jeþmen EU

Výnosy hlavních plodin ýR a SR
(pšenice a Ĝepky celkem) v t/ha (%).

Výpoþet z USDA, prosinec 2010

Dle ýSÚ, FSÚ, SŠÚ, Žat. disp.30.8.2010

Plodina a
období
1958-60
1988-90
2008-10

Pšenice celkem
ýR
SR
2,33
1,85
(100%)
(100%)
5,20
5,45
(223%)
(295%)
5,34
4,06
(229%)
(219%)

ěepka celkem
ýR
SR
1,43
1,28
(100%)
(100%)
2,98
2,52
(208%)
(197%)
2,97
2,28
(208%)
(178%)

Roþník

Výnos
(t/ha)

 svČtové zásoby velmi nízké
 EU zásoby nižší (7,6%) než pĜi
explozi cen 2007/8 (9,8%)
 zvláštČ vynikající pĜedpoklady
má sladovnický jeþmen

8

SpotĜeba (mil.t)
Celkem

PotravináĜ
ská

Zásoby
(%)

2006/7

4,1

56

56

17

10

2007/8

4,2

58

54

16

10

2008/9

4,5

66

57

16

17

2009/0
2010/1

4,4
4,3

15
16

23
8
NULA

Výsledek

Prognóza – ceny i odbyt vynikající

Produkce
(mil.t)

61
57
53
60
- 8 mil.t - 7 mil.t

Výnos semen a rĤstové ukazatele v druhé polovinČ listopadu
pro ozimou Ĝepku v %.
Rok skliznČ (Ĝazeno od
min. hmot. koĜenĤ)

Hmotnost sušiny
koĜenĤ /m2 v %

Hmotnost nadzemní
biomasy na 1m2 v %

Výnos semen
v%

PrĤmČr 1999-2010
(100%)

27,3 g

120,2 g

4,024 t/ha

2000

13,9

20,0

94,4

2003

16,4

28,9

16,4

2002

32,2

74,0

109,3

2004

33,3

53,0

123,3

1999

39,2

37,3

120,5

2007

69,9

98,3

117,8

2005

91,6

88,0

87,0

2010

97,1

144,5

108,6

2006

108,5

138,9

112,6

2001

130,4

145,5

109,3

2008

140,2

200,2

104,1

2009

227,7

171,6

125,7

2011

45,9

67,0

???

Vývoj sušiny koĜenĤ Ĝepky ozimé.
PrĤmČr za 5 let.

Hlavní nedostatky u ozimé Ĝepky [1/2]
9 nepČstovat ji extenzivnČ

Termín
odbČru
Sušina
koĜenĤ

(g na m2)

Podzim

PĜedjaĜí

16,4

23,9

100 %

9 rozumnČ s intenzitou
(postaþí 3,5-4 t/ha, nad 4 t/ha nerentabilní vstupy)
9 P, K, Mg
(dnes jsou netypicky výnosnČjší úrodné oblasti) a N

146 %

9 hybridy v praxi +3 až +4% úrody semen
9 vzrĤstné typy (H, ale i nČkteré L) 40 semen/m2, jinak 50-60
9 azoly na jaĜe dĜíve (v=10-20 cm) na vČtvení

Hlavní nedostatky u ozimé Ĝepky [2/2]
m2

 Na 1
má být poþet rostlin mezi 20-50. Pokud je více než
60, snížit jarní dávku N.
 Co nejdĜíve po 1.3. pohnojit dávkou N kolem 60-100 kg N/ha
v pevné formČ. Další dávky N (min.dvČ) pĜizpĤsobit hustotČ.
 OšetĜit dle sledování náletu, max. do 5.4. (nížiny) a 10.4.
(vysoþiny) stonkové krytonosce (foto jarní Ĝepky a smykadla).
 Potlaþovat stresy (Atonik) a na lehþích pĤdách dát vždy
listová hnojiva s obsahem bóru.

Jaro 2011 rozhodne 40-50 dnĤ – 7-8 pojezdĤ



* pokud jaro až po 20.3., N spojit a dát najednou 90-100 kg N/ha v DASA, LAS



Dusík, hustota a výnosy. (Kuchtová 1997-99 , upraveno)
Ukazatel a dávka N
(kg/ha)

60 rostlin/m2

40 rostlin/m2

0 kg

150 kg

300 kg

250 kg

100

175

181

409

Ve sklizni
šešulí/rostlinu

89

162

169

364

Výnos semen v %

45

100

98

113

% poþet poupat
(100% = 285
kusĤ/rostl.)

1. 60 kg N/ha co nejdĜíve (bílé koĜínky – 1.-20.3.)
- N teuteþe – DASA, LAS
2. ZeleĖ srdéþka (za 10-14 dnĤ po þ.1) 40-60 kg N/ha
- ledky, moþovina, DAM





3. Plná zeleĖ (1.-10.4.) Insekticidy, výživa, mikroelementy,
stimulace
- mix Atonik + Nurelle (Talstar) + Campofort B (Mg,S,K) +
azol; DAM (40 kg N/ha)
4. Odkrytá poupata (stonek 20 cm – 10.-15.4.)) – Insekticidy
(N, azoly, Bór, stimulace)
5. Žluté poupČ (25.-2.5.) – Fungicidy typu strobilurin +
Insekticid
6. Zaþátek kvČtu (1.-5.5.) – Insekticidy (Karate, Decis+Biscaya,
Fury, Vaztak, Mavrik) – lze sólo Fungicidy (radČji ne azoly)

* do všech postĜikĤ pĜidat supersmáþedlo a dát JEN 150-200 l/ha vody

9

ATONIK

Agroekonomicky uvážená intenzivní pČst.
techn. oz. Ĝepky ýR pro 4-5 t/ha semen [1/2]
ýíslo

Den operace

Popis operace

18

Jarní inventarizace a 1 (regeneraþní-koĜínková) dávka N se sírou
Den D=bílé (60 kg/ha N) od asi 20.2. do 10.3. (nesmí být mrazy pod -10°C)
koĜínky
v Hydrosulfan, granulovaný síran amonný, DASA, LAS.

19

D + 10-21

2. dávka N (zelené srdéþko) 60 kgN/ha, þasto + insekticid na
stonkové krytonosce (TM DAM+Nurelle).

20

D + 14-21

Opravný herbicid (Galera þi Lontrel), noþní teploty nad +8°C

21

D + 21-35

3. dávka N (listová – nová zeleĖ), 40 kg N/ha v DAM + TM
postĜik blýskáþkĤ (Talstar). Nebo Talstar + listová hnojiva a
DAM sólo.

22

D + 30-45

Regulace rĤstu + ochrana proti blýskáþku + antistres + listová
hnojiva (když nebyly v þ.21). Výška stonku asi 40 cm.
Caramba þi Horizon (ne s kapalnými hnojivy DAM!!) + Talstar
(když nebyl v 21) + Atonik

23

D + 40-60
(žlutá
poupata)

4. dávka N (20 kg/ha) v NP roztoku þi LV, LAV. Proti mladým
larvám ve stonku dát Mospilan þi Calypso. Ty v kombinaci s
pyretroidy chrání i proti blýskáþku a 1. náletu bejlomorky +
þeský stimulátor Rexan. Lze i fungicid Amistar+Silwet.

Opady (redukce) generativních orgánĤ

Od roku 2000 jistota protistresové
stimulace vitality ozimé Ĝepky
a máku.
Od roku 2003 i jarního jeþmene.

Vliv antistresového stimulátoru Atonik na výnos
Ĝepky ozimé. PrĤmČr z let 2000-2002,
celkem 21 poloprovozních pokusĤ v ýR a SR

Znak
VČtví 1. Ĝádu (ks/r.)
Zaschlo poupat
(ks/kvČtenství)
Výnos semen (t/ha)

10

Úze
mí

Kontrola

ýR

7,6

SR

7,7

ýR

10,2

SR

9,8

ýR

3,55

SR

2,89

PrĤmČr

1 x Atonik

7,6

+ 6% (+0,5 vČtve)

10,0

- 25% (+2 poupata)

3,22

+ 7,7% (+ 248 kg/ha)

Souhrn. Atonik u jarního jeþmene. Výnosy
zrna.

Polyversum – biopreparát
Výnos semen v t/ha (%)
Varianta

Varianta / rok

PrĤmČr

2005

2006

Kontrola

4,91

4,27

4,59 100

Insekticidy

Atonik 1x (konec odnožování,
poþátek sloupkování – kolem
15.5.)

5,02

5,12

5,07 110

Atonik 2x (konec odnožování
a metání – kolem 15.5. a
10.6.)

5,64

5,30

5,47 119

Insekticidy +
Polyversum
Insekticidy
+ Amistar Xtra

t/ha

%

Poškození chorobami v roce 2009 a 2010
(pokus s pĜípravkem Polyversum)

Varianta

Bez insekticidĤ i
fungicidĤ
Insekticidy +
Polyversum
Insekticidy +
Amistar Xtra

% napad. rostlin
pĜed sklizní
(2009 a 2010)

% napadených
stonkĤ na strništi
(2010)

26

13

11

8

7

3

Rok 2008
(mnoho
chorob)

Rok 2009
(málo
chorob)

Rok 2010
(stĜednČ
chorob)

4,55
(100%)
5,12
(113%)

5,50
(100%)
5,37
(98%)
5,39
(98%)

3,95
(100%)
4,07
(103%)
4,10
(104%)

nebylo

Piadin

 Omezuje ztráty N z
organických hnojiv (kejda)
 ýím více N a þím pozdČji se N
využije, tím více pĤsobí
 Dává se pĜed (pĜi) aplikaci 5 –
8 l/ha

11

PĜesný pokus kukuĜice 2008 – kejda drĤbeže
Varianta
Kontrola (100 kg
N/ha Amofos a
LAV
80 kg N/ha
+ 3 l/ha Piadin
80 kg N/ha
+ 5 l/ha Piadin
80 kg N/ha
+ 6 l/ha Piadin

Hmotnost 1 palice Výnos sušiny
(g)
hmoty (t/ha)
309

66

271

62

272

58

281

61

Piadin – souhrn pro kukuĜici

 snížení dávky N ze 100 kg na
80 kg N/ha nenahradí
 pĜi stejné dávce N (100
kg/ha) ale
¾ až o 11% zvýší výnos hmoty a o
5% hmotnost šĤlku
¾ lépe 6 l/ha než 3 þi 5 l/ha
¾ umožní jen 1 hnojení kejdou pĜed
setím (min. hnojiva 2x)
¾ systém Piadin + kejda znaþnČ
zlevĖuje produkci
12

PĜesný pokus kukuĜice 2008 – kejda prasat
Varianta
Kontrola (100 kg
N/ha Amofos a
LAV
100 kg N/ha
+ 3 l/ha Piadin
100 kg N/ha
+ 5 l/ha Piadin
100 kg N/ha
+ 6 l/ha Piadin

Hmotnost 1 palice Výnos sušiny
(g)
hmoty (t/ha)
309

66 (100%)

298

67 (102%)

308

70 (106%)

323

73 (111%)

Jarní agrotechnika řepky ozimé v roce 2011
David Bečka, Jan Vašák a kolektiv
Česká zemědělská univerzita v Praze

13

ěepková vegetace 2010/2011

JarníagrotechnikaƎepkyozimé

David Beþka, Jan Vašák a kol.
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze

Výnos semen a rĤstové ukazatele v druhé polovinČ listopadu pro
ozimou Ĝepku v %.
Rok skliznČ (Ĝazeno od
min. hmot. koĜenĤ)

Hmotnost sušiny
koĜenĤ /m2 v %

Hmotnost nadzemní
biomasy na 1m2 v %

Výnos semen
v%

PrĤmČr 1999-2011
(100%)

27,3 g

120,2 g

4,024 t/ha

2000

13,9

20,0

94,4

2003

16,4

28,9

16,4

2002

32,2

74,0

109,3

2004

33,3

53,0

123,3

1999

39,2

37,3

120,5

2011

45,9

67,0

???

2007

69,9

98,3

117,8

2005

91,6

88,0

87,0

2010

97,1

144,5

108,6

2006

108,5

138,9

112,6

2001

130,4

145,5

109,3

2008

140,2

200,2

104,1

2009

227,7

171,6

125,7

•
•
•
•
•
•

zaseto 360 - 380 tis. ha, více hybridĤ (50 %)
problémy se setím (záĜijové výsevy)
lokálnČ slimáþek, ménČ pilatky, pĜedivky, kvČtilky aj.
slabší porosty, horší koĜeny a Ĝepka nepĜerĤstala
brzký nástup Ĝepkové zimy koncem listopadu
pĤda nepromrzlá, oteplení v 1. polovinČ ledna,
záplavy, vyplavení N (nízké Nmin)
• mrazy bez snČhu (3. dekáda února) až -18°C
• poþátek bĜezna – teplotní výkyvy den a noc
• SUCHO (vrchní vrstva pĤdy suchá-vymrzlá a pod ní
zamrzlo až do cca 10.3.) – gumové koĜeny

ěepka ozimá - 20.1.2011

15

ěepka ozimá - 15.3.2011
ěepka jarní
(setá na podzim)

po 4 dnech

odbČr 7.3.

po 8 dnech

ěepka ozimá

Agrotechnika Ĝepky pro jaro 2011
9 pĜi cenách 11-12 tis. Kþ

- nechat i horší porosty
- vyplatí se do Ĝepky investovat

9 vyplavení dusíku
9 na obnovené listy použít stimulátory
(Atonik, Lignohumáty, Sunagreen apod.)
9 azoly na jaĜe dĜíve (10-20 cm) na vČtvení
9 škĤdcĤ ménČ??? (Nurelle, Proteus)
9 sledovat houbové choroby (Amistar Xtra +
Lignohumát, Pictor)

16

ěEPKA - ALZON, POWER RAPS
(155 kgN/ha)

Hnojení N
•

Na 1 m2 má být poþet rostlin mezi 20-50. Pokud je více než 60, snížit
jarní dávku N (150 kg N/ha)

 1a. Bílé koĜínky (1.-20.3.), 60 kg N/ha co nejdĜíve
- N neuteþe – DASA, LAV, LAD i SA
 1b. ZeleĖ srdéþka (za 10-14 dnĤ po 1a) 40-60 kg N/ha
- ledky, moþovina, DAM
• pokud jaro až po 20.3., N spojit a dát najednou 90-100 kg N/ha
v DASA, LAS
 2. Obnova zelenČ (za 10-14 dnĤ po 1b) 40-60 kg N/ha
- DAM + insekticidy
 3. Žluté poupČ (za 10-14 dnĤ po þ.1) 20-30 kg N/ha
- ledky

Hnojivo

2008/09

2009/10

PrĤmČr

(poþet aplikací na jaĜe)

t/ha (%)

t/ha (%)

t/ha (%)

4,50 (100)

4,28 (100)

4,36 (100)

4,46 (99)

4,39 (103)

4,22 (100)

4,39 (98)

4,49 (105)

4,44 (102)

LAV
(3-krát aplikace)

Power Raps
(1:1 AL + SA)
(1-krát aplikace)

Alzon
(1-krát aplikace)

Výsledky listových analýz
(Californium, 2009/10)
Lokalita
(termín odbČru)

Diagnostika hlízenky, fungicidy

Prvky
P

N

K

Ca

Mg

B

S

Hrotovice
(26.4.2010)

MD

SD

MN

VVN

ON

MD

MD

Humburky
(22.4.2010)

MD

SD

OD

VN

OD

MD

SD

ChrášĢany
(13.4.2010)

OD

MN

MD

MN

SD

SD

OD

Kelþ

6-15 mm

odbČry rostlin na analýzy se nepodaĜily v dĤsledku mimoĜádných srážek realizovat

Nové MČsto na
MoravČ (27.4.2010)

OD

HD

MD

VVN

OD

MD

SD

Petrovice
(13.4.2010)

ON

HD

MD

ON

MD

VHD

MN

RostČnice
(13.4.2010)

OD

SN

SD

ON

OD

ON

MN

Vstiš
(22.4.2010)

ON

HD

SD

OD

MD

OD

MN

hodnocení: VHD-velmi hluboký deficit, HD-hluboký deficit, SD-stĜední deficit, MD-mírný deficit, OD-optimum deficitní,
MN-mírný nadbytek, ON-optimum nadbytkové, SN-stĜední nadbytek, VVN-velmi vysoký nadbytek
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Diagnostika hlízenky
Diagnostické truhlíky

za 7 dní

Odolnost odrĤd -poloprovozy

Napadené stonky hlízenkou (%), 2009/10
20
18

2007/08

16
14
12

2008/09

10
8
6
4

2009/10

2
0
ýervený
Újezd

Hrotovice

Humburky

Maloparcelky
Poloprovozy

prĤmČr

18

ChrášĢany Nové MČsto
na MoravČ

Kelþ

Petrovice

RostČnice

2007/08
9
21

2008/09
1
3

2009/10
4
5

15

2

5

Vstiš

Odolné

Náchylné

Atlantic
Californium
Vectra
NK Passion
Adriana
Chagall
Goya
Adriana
Jesper
fungicid lze
vynechat

ES Astrid
Navajo
PR45D03
Exocet
ES Bourbon
Jesper
ES Alpha
Chagall
PR45D03
fungicid vždy

Agrotechnika jarní Ĝepky

Termín aplikace fungicidu
(Bumper Super)
t/ha
5,0

výnos (t/ha)

%

stonky napadené hlízenkou (%)
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20
10

4,4
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01
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6.
5.
20
10

4,6

21
.4
.2
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0
28
.4
.2
01
0

10

tĜe
no

4,8

- vþasný výsev (nejlépe bĜezen až poþátek dubna)
- moĜené osivo hybridních odrĤd (Sensor,
Belinda, þeské odrĤdy Lužnice a Blanice)
- výsevek 2,3 - 3,0 kg/ha (HTS = 3,5 g, 60-80 r/m2)
- herbicid Galera
- hnojit 80 - 120 kgN/ha (1/2 - 2/3 pĜed setím a
zbytek pĜi výšce 15 - 20 cm)
- ošetĜit dĜepþíky, blýskáþka a mšice
- azoly na podporu vČtvení (10-20 cm)
- dle potĜeby desikace a lepení, kvalitnČ sklidit
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Ozimá pšenice
•
•
•
•
•
•
•
•

Zatím OK cena – vyplatí se investovat
Zatím pšenice OK ale hladová
Regeneraþní - LAD cca 50 kg N/ha
Produkþní - DAM, Moþoviny, LAD – 70-90 kg N/ha
Kvalitativní – DAM, LAD, – 20 – 40 kg N/ha
Podpora odnožování – CCC
Fungicidní ošetĜení dle zvyklostí – 1-3 ošetĜení
Poléhlavé odrĤdy aplikovat Moddus 0,3-0,4 l/ha

Ladislav ýerný
ýeská zemČdČlská univerzita v Praze

Sladovnický jeþmen
Základní informace
• CelosvČtovČ nízké (žádné) zásoby jeþmene a sladu.

• Izoglukoza používaná do piva místo sladu.
• Nižší plochy v EU ale i ýR.
• Nekvalitní jeþmen ze skliznČ 2010.
• Nabízená cena 4800 Kþ/t z budoucí skliznČ.
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• výbČr obchodovatelné odrĤdy
• zvýšený výsevek 400 – 500 zrn/m2
• moĜení osiva 1,5 l/t Sunagreen
• hnojení NP hnojivy pĜed setím
• zvýšená dávka N- dle pĜedplodiny
• regulace odnoží
• omezení poléhaní
• 1-2 fungicidní ochrana
•PosklizĖová úprava zrna

Odrţdová skladba Soufllet Agro
pro sklizeł 2011
Jersey
2,3 %

Wintmalt
8,0 %

Bojos
8,7 %

Malz
19,2 %

Kangoo
11,6 %

Sebastian
17,5 %

Prestige
16,3 %

Xanadu
16,4 %

dlouhá vegetaþní doba 133 dní

MoĜení a stimulace osiva
Moőení
Vitavax 2000

K
Sunagreen
1,5 l/t
Hergit 1 l/t
PK Fobik

Sunagreen
2006-2008

Výnos t/ha

Pőepad zrna

5,74
6,37
6,30
6,01

61,7
64,8
60,1
64,9

+ 0,6 t/ha –

100 - 125 Kÿ/ha

Dávka N kg/ha

Malz
7,38
8,10
0,72

60
90
Diference (90-60)

2005
Prestige
7,30
8,56
1,26

PrĤmČr
7,34
8,33
0,99

krátká vegetaþní doba pod 114

Dávka N kg/ha
60
90
Diference (90-60)

Bojos
6,85
7,33
0,48

2006
Sebastian Prestige
6,65
7,00
6,47
6,65
-0,18
-0,35

PrĤmČr
6,85
6,94
0,09

dlouhá - suchý rok 2007 - Sebastian

60 kg N/ha
5,35 t/ha

90 kg N/ha
4,87 t/ha
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OvČĜené vhodné termíny aplikace
regulátorĤ rĤstu
Cerone 0,3 – 0,75 l/ha

Ekonomická fungicidní ochrana a
dávka N
Suší oblasti:
90 kg N/ha 60 kg N/ha -

Terpal 1 - 1,5 l/ha

Sunagreen 0,5
l/ha

Úrodné a vláhovČ optimální:

90 kg N/ha 60 kg N/ha -

NejúspČšnČjší fungicidní sledy za pČt let
Rok

BBCH 29 konec
odnožování

Zisk
v Kþ/ha

2089,-

2006

Amistar+Atlas

Artea

(0,6+0,15 l/ha)

(0,6 l/ha)

2007

Bumper

suchý rok

(0,5 l/ha)

Bumper+
Amistar

optimální rok

2009

2010
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BBCH 45 naduĜelá
pochva

Pozdní nástup jara

2008

1x fungicid
2 x fungicid

9270,-

(0,5+0,6l/ha)

Tendency 0,5 l/ha
Inpact 0,25 l/ha
Spartan 0,15 l/ha

Tendency 0,5 l/ha
Inpact 0,25 l/ha
Spartan 0,15 l/ha

Amistar Xtra 1,0 l/ha

Archer Top 0,8 l/ha

Amistar Xtra
0,75 l/ha

2571,-

4992,-

1518
5000 Kþ/t 4078
3000 Kþ/t

2 x fungicid
2 x fungicid

Ochrana rostlin na jaře a využití listových hnojiv
Ing. Karel Říha, NOÚ, oddělení fytopatologie, Ing. Jiří Valenta, Lovochemie
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PĜípravky na ochranu rostlin
Nová legislativa

Ochrana rostlin jaro 2011
( konkrétní pro pšenici a jeþmen)

 NaĜízení EP a Rady (ES) þ. 1107/2009 ze dne 21. Ĝíjna 2009 o
uvádČní pĜípravkĤ na ochranu rostlin na trh a o zrušení smČrnic
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
 NaĜízení EP a Rady þ. 1185/2009 o statistice pesticidĤ
 SmČrnice EP a Rady (ES) 128/2009, kterou se stanoví rámec
pro þinnost Spoleþenství za úþelem dosažení udržitelného
používání pesticidĤ

Do 16.6.2011

Ing. Karel ěíha
NOÚ, oddČlení fytopatologie

 PĜevzetí pĜíloh smČrnice 91/414 (Annex I, II, III a VI)
 NaĜízení o oznaþování (vþetnČ Annexu IV a V)
 Aplikace naĜízení

Do 14.12.2011
 Implementace smČrnice

Celkem 2 novely zákona þ. 326/2004 sb.
VþetnČ provádČcích pĜedpisĤ

PĜípravky na ochranu rostlin
Reregistrace pĜípravkĤ
 PĜi nákupu nových pesticidĤ sledovat etiketu – zejména
omezení (poþet aplikací za vegetaci, ochranná pásma
apod.)
 Na trhu mohou být šarže s rĤznými etiketami (vþetnČ
zpĤsobu použití) a rĤznou dobou exspirace
Ukonþení používání pĜípravkĤ
 Duett, Topsin M 70 WP, Alimetrin 10 EM, Dursban 10 G,
Nomolt 15 SC, Reldan 40 EC, Talstar 10 EC (30.5.)
V letošním roce bude probíhat zavádČní systému protiúletových
opatĜení (SmČrnice 2009/128/ES, þlánek 11)
 Ochrana povrchových a podzemních vod
 Ochrana necílových organismĤ

Systém protiúletových opatĜení
 Systém klasifikace zaĜízení na ochranu rostlin do 3 tĜíd
oznaþených 50%, 70%, 90%
 Symboly udávají procento redukce nežádoucího úletu pĜi
použití daného zaĜízení
 V pĜípadech aplikace pĜípravku omezeného ochrannou
vzdáleností uvedenou na jeho etiketČ bude možné tuto
vzdálenost zkrátit podle použitého zaĜízení zaĜazeného v
uvedeném systému
 Ochrannou vzdálenost udávají SPe vČty na etiketČ pĜípravku
 Zkrácená ochranná vzdálenost od zdrojĤ povrchových vod
nesmí být menší než 4 m u polních plodin a 6 m u
prostorových kultur (sady, vinice, chmelnice, okrasné
dĜeviny)
 zkrácení nelze uplatnit, pokud je pĜípravek oznaþen vČtou
SPe2 (svažité pĤdy)
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Systém protiúletových opatĜení
 U herbicidĤ je vždy nutné dodržet ochrannou vzdálenost
minimálnČ 1 m od okraje ošetĜovaného pozemku
 http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/minimalizaceuletu/
 obecné zásady
 klasifikace jednotlivých zaĜízení k aplikaci pĜípravku na ochranu
rostlin
 tabulky zkrácení ochranných vzdáleností od
 Okraje povrchových vod
 Okraje ošetĜovaného pozemku

PĜi použití opatĜení omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze
zkrátit ochranné vzdálenosti následujícím zpĤsobem:

ochranná vzdálenost bez
zkrácení

SPe3 (vodní organismy) 4 m
SPe 3 (necílové rostliny) 3 m
SPe 2 (svažité pĤdy) 100 m

TOU = tĜída omezení úletu
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TOU 50 %

TOU 75 %

TOU 90 %

4 m (platí pro všechny TOU, u vodních
organismĤ nelze redukovat polní plodiny pod
4 m)
1
1
1
Nelze redukovat vzdálenost pĜedepsanou
vČtou SPe 2 pomocí aplikaþního zaĜízení
(trysek)

PĜíklad 1 dle SRS
 Herbicidní pĜípravek na ochranu rostlin s jednou
úþinnou látkou pro aplikaci do kukuĜice. POR na
základČ hodnocení byly pĜidČleny vČty:
 SPe2: Za úþelem ochrany vodních organismĤ neaplikujte na
svažitých pozemcích ( 3° svažitosti), jejichž okraje jsou
vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
 SPe3: Za úþelem ochrany vodních organismĤ snižte úlet
dodržením neošetĜeného ochranného pásma 4 m vzhledem k
povrchové vodČ.
 SPe3: Za úþelem ochrany necílových rostlin dodržujte
neošetĜené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetĜovaného
pozemku

PĜíklad 2 dle SRS
 Fungicidní pĜípravek na ochranu rostlin ve formČ ve
vodČ dispergovatelných granulí s jednou úþinnou
látkou. POR na základČ hodnocení byly pĜidČleny vČty:
 SPe3: Za úþelem ochrany vodních organismĤ snižte úlet dodržením
neošetĜeného ochranného pásma 30m vzhledem k povrchové vodČ.
(PĜi aplikaci do jádrovin).
 SPe3: Za úþelem ochrany vodních organismĤ snižte úlet dodržením
neošetĜeného ochranného pásma 25m vzhledem k povrchové vodČ.
(PĜi aplikaci do brambor a okrasných rostlin.).
 SPe2: Za úþelem ochrany vodních organismĤ neaplikujte na svažitých
pozemcích ( 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny
od povrchových vod < 100 m. (Platí pro všechny navržené aplikace).
 SPe3: Za úþelem ochrany necílových þlenovcĤ dodržte neošetĜené
ochranné pásmo 20m pĜi aplikaci do jádrovin, 5m pĜi aplikaci do vinic
a 1m pĜi aplikaci do brambor vzhledem k nezemČdČlské pĤdČ.

PĜi použití opatĜení omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit
ochranné vzdálenosti následujícím zpĤsobem:
ochranná vzdálenost bez
zkrácení
SPe3 (vodní organismy) 30 m
SPe3 (vodní organismy) 25 m
SPe3 (vodní organismy) 25 m

plodina

jádroviny
brambory, okrasné
rostliny do 50 cm
okrasné rostliny
nad 50 cm

SPe 3 (necíloví þlenovci) 20m

jádroviny

SPe 3 (necíloví þlenovci) 5 m

vinice

SPe 3 (necíloví þlenovci) 1 m
SPe 3 (necíloví þlenovci) 1 m

brambory, okrasné
rostliny do 50 cm
okrasné rostliny
nad 50 cm

TOU
50 %
brzká/pozdní
aplikace
25/20

TOU
75 %
brzká/pozdní
aplikace
18/16

TOU
90 %
brzká/pozdní
aplikace
12/10

14

8

4

16

10

5

brzká/pozdní
aplikace
16/14
brzká/pozdní
aplikace
3/2

brzká/pozdní
aplikace
12/10
brzká/pozdní
aplikace
2/1

brzká/pozdní
aplikace
6/4
brzká/pozdní
aplikace
2/1

0

0

0

0

0

0

jádroviny, réva,
SPe 2 (svažité pĤdy) 100 m

brambory, okrasné
rostliny do 50 cm,
okrasné rostliny
nad 50 cm

Nelze redukovat vzdálenost pĜedepsanou vČtou
SPe 2 pomocí aplikaþního zaĜízení (trysek)

Chyby v aplikacích pesticidĤ
• použití herbicidĤ nevhodným zpĤsobem
– použití rĤstových herbicidĤ v období nízkých teplot – prakticky
nulová úþinnost, teploty nejménČ 15oC
– použití herbicidĤ v pokroþilé rĤstové fázi – Lontrel 300 použit
14.6. - sledovat údaje na etiketČ a v aktuálních seznamech
pĜípravkĤ doporuþených pro pokusy

• pĜi aplikaci pĜípravkĤ obsahující organická rozpouštČdla
+ smáþedla, zejména EC, OD dodržovat základní
pravidla:
– pĜed jejich použitím je nutné dĤkladnČ vyþistit postĜikovaþ
– zejména pokud byla pĜed nimi aplikována sulfonylmoþovina,
hrozí vysoké riziko uvolnČní stopových zbytkĤ ze stČn nádrže
a poškození citlivé kultury

TOU = tĜída omezení úletu

DĤležité je þasování ochrany
• NejvČtší škody pĤsobené hnČdými skvrnitostmi jeþmene
(a braniþnatkami u pšenice) vznikají pĜi napadení porostu
ve fázi 32 až 33 (sloupkování),
• u „DTR“ pĜi infekci ve fázi 41 - 45 (nadouvání listové
pochvy praporcového listu),
• rĤžovobílá hniloba jeþmene (fuzáriová spála obilnin) –
ve fázi 31 nebo 63
• Padlí travní – pĤsobí nejvČtší škody pĜi napadení:
– jeþmene fáze 25-30,
– pšenice fáze 37-41.

• Vþasné použití fungicidu umožĖuje využití celé
deklarované doby jeho úþinnosti,
• ýím více je choroba v dobČ postĜiku rozvinutá, tím kratší
dobu fungicid pĤsobí – „spotĜebovává se“- a nižší pĜírĤstek
výnosu nebo kvality zajistí.

Odolnost odrĤd obilnin proti komplexu
listových chorob
• u pšenic
– odolnost proti hnČdým skvrnitostem se pohybuje mezi hodnotami
4 až 6, neexistuje odolná odrĤda.

• u jeþmene –
– Odolnost proti padlí travnímu – velmi dobĜe vyĜešena více geny
odolnosti, u nČkterých odrĤd problém s fyziologickou skvrnitostí
(zĜejmČ ve vazbČ na reakci na pĜítomnost padlí v prostĜedí) –
hodnoty odolnosti odrĤdy mezi 3 a 9 (velký podíl „devítek“!)!!
– Odolnost proti hnČdým skvrnitostem a spále jeþmene dosahuje
nižšího stupnČ než u padlí - hodnoty 3 až 7.
– Odolnost k fuzáriu – choroby pat i klas nejvýše na úrovni 5.

• Proti hnČdým skvrnitostem je u vČtšiny odrĤd v mnoha
letech potĜeba uvažovat o fungicidní ochranČ.
• U padlí travního je možné výbČrem odolných odrĤd
„ušetĜit“ na ochranČ.
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Komplex listových skvrnitostí pšenice
 Braniþnatka plevová (Stagonospora nodorum, teleomorpha
Phaeosphaeria nodorum)
– projevuje se menšími žlutohnČdými skvrnkami na listech
– skvrny pĜesahují nervaturu, jsou oválné nebo zašpiþatČlé,
brzy se spojují do velkých ploch s málo zĜetelnými pyknidami
– vČtšinou mají rĤznČ široký žlutý okraj u mladé skvrny velmi
výrazný, u starších mizí, skvrna pak má stejnomČrnou
šedohnČdou barvu

• Braniþnatka pšeniþná (Septoriatritici, teleomorpha
Mycosphaerella graminicola)
– vytváĜí svČtle zelené až špinavČ bílé, þárkovitČ podlouhlé
skvrny ohraniþené nervaturou listu
– vČtšinou postrádají žlutou okrajovou zónu a þasto se na nich
vyskytují pyknidy tmavé barvy
•Stagonospora nodorum

•Stagonospora nodorum

•Septoria tritici
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•Septoria tritici

Komplex listových skvrnitostí pšenice
•

„Helmintosporioza“ pšenice (Drechslera tritici-repentis syn.
Helmintosporium tritici-repentis teleomorpha Pyrenophora triticirepentis) - DTR
– ZpĤsobuje drobnČjší žluté chlorotické skvrnky vždy s tmavým bodem
uprostĜed
– V koneþném stadiu dochází k usychání listĤ postupnČ od jejich špiþek

•

Askochyta pšenice (Ascochyta hordei var. triticina, teleomorpha
Didymela exitialis)
– Askochyta se projevuje velmi podobnČ jako braniþnatky,
nejþastČji napadá konce listĤ a listy na horní stranČ v místČ jejich ohybu

•
•

Listové choroby se hodnotí jako komplex. Vyskytují se zpravidla
již od odnožování
Hodnocení:
– první výskyt (datum)
– ve fázi 71 (prvá zrna dosáhla poloviny své koneþné velikosti, obsah zrn
vodnatý).
•Drechslera tritici-repentis

•Ascochyta spp.

•Ascochyta spp.
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•Stagonospora nodorum

Abiotické skvrnitosti

•Septoria tritici

•Ascochyta spp.

 Na pšenici se vyskytuje Ĝada skvrnitostí zpĤsobených
abiotickými faktory
 Ve vČtšinČ pĜípadĤ nelze pĜesnČ stanovit pĜíþinu
 Intenzivní sluneþní záĜení, lokální reakce na ulpČlá
pylová zrna, nevyrovnanost ve výživČ, kombinace vysoké
vlhkost a nedostatku vzduchu v pĤdČ, lokální reakce na
padlí
 V nČkterých pĜípadech jsou skvrny podobné
braniþnatkám nebo DTR
 HnČdé nebo šedohnČdé skvrny s chlorotickým okrajem nebo bez
nČj
 Na skvrnách se þasto objevuje nevýrazné koncentrické zónování

•Drechslera tritici-repentis

•Abiotické skvrnitosti
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•Abiotické skvrnitosti

Listové skvrnitosti zpĤsobené
abiotickými faktory
• jejich odrĤdovČ odlišná þastost a masivnost výskytu
(Prestige, Azit, Aktiv, Signora),
• þasto se projeví cca 10 až 14 dní po výskytu ozónové
díry (hormon superoxid mutáza),
• þastČji se vyskytují na porostech s nepĜíznivým stavem
pĤdy nebo pĜi „zamazání“ pĜi setí, pĜi stresech – sucho,
mokro,nepomČr živin, pĜítomnost patogenĤ (=> tvorba
etylenu) – omezení ionty stĜíbra, citrátová a humátová
vazba živin, nČkteré fungicidní látky (boscalid, Nezelené
strobiluriny- pyraclostrobin, trifloxystrobin, picoxistrobin a
v menší míĜe i azoly),
• také je zĜejmá vazba na nČkteré geny odolnosti proti
padlí.

Ochrana? proþ ano a jak
• OdlisĢovací úþinek má mimo hormonální ovlivnČní mutázou
také to, že rozkladem odumĜelých listĤ za vlhka vzniká
etylén, který pĤsobí jako hormon stárnutí a þasto pĤsobí
další škody na listech a dokonce omezuje nasazování
kláskĤ.
• Ochrana:
• udržení kvalitní struktury ornice,
• výbČr odrĤd s minimální úrovní výskytu pĜíznakĤ,
• úþinkem aplikace vČtší þásti azolĤ a/nebo nových úþinných
látek typu boscalid a pyraclostrobin je jejich omezení – ne
zcela odstranČní!,
• omezení tvorby etylenu za pomoci iontĤ stĜíbra a humátĤ
na list.

Komplex listových skvrnitostí žita a
tritikale
•

Braniþnatka žitná (Septoria secalis), braniþnatka plevová
(Stagonospora nodorum, teleomorpha Phaeosphaeria nodorum),
braniþnatka pšeniþná (Septoria tritici, teleomorpha Mycosphaerella
graminicola)

•

Askochyta (Ascochyta
Didymela exitialis)

•

Rhynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis)

– Symptomatologie stejná jako u pšenice

hordei

var.

europaea,

teleomorpha

– Symptomatologie stejná jako u pšenice

•

– Rhynchosporiová skvrnitost na žitČ a tritikale je specifickou formou
nepĜenosnou na jeþmen
– Na þepeli listĤ nejþastČji spodního patra se vytváĜejí „mastné“ skvrny,
které pozdČji dostávají svČtle hnČdou barvu
– Tvar skvrn je zpravidla kosoþtvereþný, pozdČji skvrny splývají do
nepravidelných tvarĤ a choroba postupuje do horních listových pater
Hodnocení:
– první výskyt (datum)
– ve fázi 71 (prvá zrna dosáhla poloviny své koneþné velikosti, obsah
zrn vodnatý).

•Rhynchosporium secalis
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HnČdá skvrnitost jeþmene - komplex
listových skvrnitostí

Listové skvrnitosti jeþmene
• HnČdá skvrnitost jeþmene - komplex listových skvrnitostí
– HnČdá skvrnitost - síĢová forma (Pyrenophora teres f.
teres)
– HnČdá skvrnitost - skvrnitá forma (Pyrenophora teres f.
maculata)
– „Helmintosporióza“ listĤ (Cochliobolus sativus)

• Rhynchosporiová skvrnitost jeþmene (Rhynchosporium
secalis)
• Ramulariová skvrnitost jeþmene (Ramularia collo-cygni)
• Nespecifické skvrnitosti listĤ jeþmene

•

HnČdá skvrnitost - síĢová forma (Pyrenophora teres f. teres)
– Na listech se vytváĜejí nepravidelné hnČdé skvrny. UvnitĜ nich je zpravidla
patrné typické síĢovité uspoĜádání pigmentu
– OdrĤdovČ se liší vybarvení skvrn - nČkteré odrĤdy mají barevnČ zvýraznČný
okraj, jiné mají skvrny víceménČ rozplývavé
– Starší skvrny mají síĢování zĜetelné pouze na okrajích skvrny.
– PostupnČ žloutnou þásti pletiva listu sousedící se skvrnami a od špiþky
zasychají celé listy

•

HnČdá skvrnitost - skvrnitá forma (Pyrenophora teres f. maculata)
– Skvrnitá forma vytváĜí stejnomČrnČ tmavohnČdé skvrny
chlorotickým lemem, vČtšinou protáhlého, vĜetenovitého tvaru

•
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výrazným

„Helmintosporióza“ listĤ (Cochliobolus sativus)
– Patogen vytváĜí na listech tmavČ hnČdé skvrny rĤzných tvarĤ, které se šíĜí od
báze k vrcholu rostliny

•
•

Všechny typy hnČdých skvrnitostí
vyšších listových patrech
Hodnocení

se obvykle vyskytují ve stĜedních a

– první výskyt (datum)
– ve fázi 65–75 (stĜed kvetení až stĜední mléþná zralost)

•Drechslera teres f. teres

s

•Drechslera teres f. maculata

•Cochliobolus sativus

Rhynchosporiová skvrnitost jeþmene
(Rhynchosporium secalis)
• Choroba se vyskytuje zejména v chladnČjších a
vlhþích oblastech a roþnících
• Na þepeli listĤ nejþastČji spodního patra se
vytváĜejí mastné skvrny, které pozdČji hnČdnou,
jejich stĜed zesvČtlá a okraje zĤstanou výraznČ
tmavČ hnČdé
• Tvar skvrn je kosoþtvereþný, pozdČji splývají do
nepravidelných tvarĤ
• Hodnocení ve fázi 75 (stĜední mléþná zralost).

•Drechslera teres f. teres

•Drechslera teres f. maculata

•Cochliobolus sativus
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Ramulariová skvrnitost jeþmene
(Ramularia collo-cygni)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•Rhynchosporium secalis

•Ramularia collo-cygni
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Choroba se vyznaþuje drobnými, 1–2 mm velkými, tmavČ hnČdými
skvrnami, vČtšinou s chlorotickým okrajem, které jsou patrné zejména na
listech
Skvrny þasto pokrývají celou listovou plochu
První pĜíznaky se zpravidla objevují na praporcovém listu a na horních
listových patrech
Nejvíce bývají napadeny þásti rostlin vystavené pĜímému sluneþnímu
záĜení
PozdČji se na skvrnách mohou objevovat reprodukþní orgány houby
v podobČ bílých teþek
Patogen se mĤže rozšíĜit na všechny nadzemní þásti vþetnČ osin
Vyskytuje se zejména ve druhé polovinČ vegetace, symptomy jsou
nejlépe patrné v období mezi mléþnou a tČstovitou zralost
OnemocnČní zpravidla postupuje velmi rychle a mĤže dojít k totálnímu
zaschnutí porostu
Velmi snadno zamČnitelné s jinými skvrnitostmi, zejména nespecifickými
Hodnocení :
– v roce 2011 se nebude provádČt hodnocení 9 – 1
– odbČry vzorkĤ dle pokynĤ
– na základČ laboratorních výsledkĤ hodnocen výskyt ano/ne

Odolnost odrĤd jeþmene k
houbovým skvrnitostem
listĤ

•Ramularia collo-cygni

Reakce odrĤd na dvojí fungicidní
ošetĜení
• Pro úþinnost fungicidního zásahu je rozhodující:
–
–
–
–

Vþasnost,
Dávka vody,
VýbČr fungicidu podle jeho úþinnosti na v místČ rozšíĜené choroby,
Doprovodné látky.

• NČkteré doprovodné látky typu citrátĤ, thiosíranové vazby a
humátĤ zvyšují rychlost pĜíjmu úþinné látky a hlavnČ její
distribuci na neošetĜené þásti rostliny až na dvojnásobek!
• Lze dokladovat: tebuconazole – z 0,929 mg (kg þerstvé
hmoty) na 1,67 mg, azoxystrobin z 0,006 mg na 0,021
(>3x!), difenoconazole z 0,007 mg na 0,023 mg (>3x!).
• jeþmen doporuþené odrĤdy.xls

Nespecifické skvrnitosti listĤ
jeþmene
• Na listech jeþmene se bČhem vegetace vyskytuje Ĝada
skvrn, zpravidla hnČdé, nebo témČĜ þerné barvy, jejichž
vztah k parazitĤm nebyl jednoznaþnČ prokázán
• Prstencovité nebo olejovité skvrny mohou být
zpĤsobeny neznámou genetickou poruchou
• Protáhlé nebo hranaté nepravidelné tmavohnČdé
až þerné skvrny jsou spojovány:
– s hypersenzitivní reakcí na padlí travní
– s reakcí na intenzivní sluneþní záĜení (vČtšinou velmi podobné
ramularii), þasto velmi odrĤdovČ odlišné
– s reakcí na ulpČlá pylová zrna a následnou kolonizaci saprofyty

• Hodnocení
– první výskyt (datum)
– ve fázi 51–61 (poþátek metání - poþátek kvetení: prvé prašníky
viditelné).
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Projev genĤ rezistence k padlí

Hypersenzitivní reakce na padlí
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Hypersenzitivní reakce na padlí

Reakce na sluneþní záĜení

•Ramularia collo-cygni

Reakce na sluneþní záĜení

Listové skvrnitosti zpĤsobené
abiotickými faktory
• jejich odrĤdovČ odlišná þastost a masivnost výskytu
(Prestige, Azit, Aktiv, Signora),
• þasto se projeví cca 10 až 14 dní po výskytu ozónové
díry (hormon superoxid mutáza),
• þastČji se vyskytují na porostech s nepĜíznivým stavem
pĤdy nebo pĜi „zamazání“ pĜi setí, pĜi stresech – sucho,
mokro,nepomČr živin, pĜítomnost patogenĤ (=> tvorba
etylenu) – omezení ionty stĜíbra, citrátová a humátová
vazba živin, nČkteré fungicidní látky (boscalid, Nezelené
strobiluriny- pyraclostrobin, trifloxystrobin, picoxistrobin a
v menší míĜe i azoly),
• také je zĜejmá vazba na nČkteré geny odolnosti proti
padlí.

Reakce na sluneþní záĜení

Fuzariózy klasĤ obilnin (Fusarium
spp.)
 k infekci dochází v dobČ kvetení do otevĜených kvítkĤ
 onemocnČní je patrné od zaþátku kvetení
 pšenice, žito, tritikale:
- prorĤstáním mycelia dochází k pĜerušení cévních svazkĤ a
následnému zbČlení kláskĤ
- pĜi pĜerušení klasového vĜetene dochází k zbČlení celé þásti nad
místem infekce
- za optimální vlhkosti se vytváĜí narĤžovČlé povlaky tvoĜené
myceliem a sporami hub
 jeþmen:
- zpravidla nedochází k napadení vodivých pletiv a typickému
zbČlení
- bývají napadena pouze jednotlivá zrna
- pĜíznaky nebývají pĜíliš zĜetelné, zpravidla lze pozorovat
zahnČdlou skvrnu na bázi nebo špiþce obilky
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Fuzariózy klasĤ obilnin
(Fusarium spp.)
 pozor na zámČnu s:
- plísní šedou (t. Botryotinia fuckeliana, a. Botrytis
cinerea)
- bČloklasostí obilnin zpĤsobenou chorobami pat
stébel: pravý stéblolam (Oculimacula yallundae),
koĜenomorka obilná (Rhizoctonia cerealis), fuzarióza
stébel (Fusarium spp.), þernání koĜenĤ
(Gaeumannomyces graminis) a bČloklasostí
zpĤsobenou škĤdci: bodruškou obilnou (Cephus
pygmaeus), zelenuškou žlutopásou (Chlorops
pumilionis), tĜásnČnkami a trubČnkami
 hodnocení ve fázi 75 (stĜední mléþná zralost)
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Braniþnatka plevová a askochyta v
klase pšenice, žita a tritikale
 braniþnatka plevová (a. Stagonospora nodorum, t.
Phaeosphaeria nodorum)
- na pluchách a pluškách vytváĜí svČtle hnČdé skvrny þasto s
tmavším okrajem a s tmavými plodniþkami (pyknidy)
 askochyta (Ascochyta spp.) :
- napadá zejména pšenici
- symptomy jsou velmi podobné s braniþnatkou pl.
- vytváĜí svČtle skvrny s hnČdým okrajem
 hodnocení ve fázi 77 – 83 (pozdní mléþná zralost - þasná
tČstovitá (vosková) zralost)

Padlí travní (Blumeria graminis)
v klase
 na poþátku infekce se na okrajích plev vytváĜejí hnČdé
nebo þervenohnČdé skvrny
 pozdČji se vytváĜí na plevách a osinách vatovité kupky
mycelia, které je zpoþátku bílé, pozdČji šedohnČdé s
þernými plodniþkami (kleistothecii)
 hodnocení ve fázi 77 (pozdní mléþná zralost)
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Reálná ochrana proti chorobám klasĤ
• Komplex opatĜení
– pĜedplodina,
– systém zpracování pĤdy (upozorĖuji na nČkteré
publikace týkající se produkce CO2!! – z pĤdy se
mĤže uvolnit pouze tolik CO2, kolik je do ní
vloženo uhlíku, tedy organické hmoty! Je zcela
nesmyslné aby redukované zpracování pĤdy
uvolnilo ménČ tohoto plynu!!!)
– volba vhodné odrĤdy,
– výživa ,
– chemická ochrana.

Seznam pĜípravkĤ registrovaných proti
fuzáriím v klase
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Konec platnosti
rozhodnutí

Název pĜípravku

Název úþinné látky

Aktuální stav rozhodnutí

Swing Top

Epoxiconazole, Dimoxystrobin

15.1.2018

Platné rozhodnutí

Proline 250 EC

Prothioconazole

31.7.2018

Platné rozhodnutí

Prosaro 250 EC

Prothioconazole, Tebuconazole

28.2.2014

Platné rozhodnutí

Fandango 200 EC

Prothioconazole, Fluoxastrobin

31.7.2018

Platné rozhodnutí

Abilis Ultra

Tebuconazole

27.6.2018

Platné rozhodnutí

Folicur

Tebuconazole

27.6.2018

Platné rozhodnutí

Horizon 250 EW

Tebuconazole

27.6.2018

Platné rozhodnutí

Lynx

Tebuconazole

27.6.2018

Platné rozhodnutí

Ornament 250 EW

Tebuconazole

27.6.2018

Platné rozhodnutí

TebuMax 25 EW

Tebuconazole

27.6.2018

Platné rozhodnutí

Portfolio LH Lovochemie registrovaných v ýR

Listová hnojiva
FERTIMAG Mg-N 8-8 + stop. prvky
FERTIKAL N-Mg-Ca 7-5-5 + stop. prvky
FERTIGREEN N-P-K 10-5-5 + stop. prvky
FERTI B N-P-B 8-10-2 + stop. prvky
FERTIGREN Kombi N-P-K-S 7-7-5-2 + stop. prvky

BOROSAN Forte B 11
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 1,4-6,5-4,6
ZINKOSOL Forte Zn 11
MANGAN Forte Mn 11
MOLYSOL Mo 4
FEROSOL Fe 4
KUPROSOL Cu 5

NITROZINEK N, Zn 26-5
LOVOSOL N, P, K 12-8-10
LOVOFLOR N, P, K 4-2,5-3+ humáty
HYDROPON N, P, K, Ca, Mg + stop. prvky
Lovo CaN CaO, N 13-7
NP sol N, P 8-24
PK sol P, K 20-24
MgN sol Mg, N 10-8
MgS sol Mg, S 8-6 + stop. prvky
SK sol S, K 17-26
NK sol N, K 2,5-8
CK sol K 26
NP susp N, P 8-24

Ing.JiƎíValenta,Lovochemie
2

Listová hnojiva 2011 – cílové obchodní destinace
Schéma distribuce a odborného poradenství Lovochemie
2010
eskárepublika
Maěarsko
NĢmecko

LOVOCHEMIE

DISTRIBUTOR

ZEM D LEC

2011
Slovensko

PORADCE
Rumunsko
Itálie
Holandsko
\ecko
Polsko

AGRA Group, 20 typĤ listových hnojiv, 9 terénních pracovníkĤ
Yara Agri, 19 typĤ listových hnojiv, 5 terénních pracovníkĤ
Lovochemie, 25 typĤ listových hnojiv, 6 terénních pracovníkĤ

ZOL
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PĜehled nejvýznamnČjších typĤ listových hnojiv a jejich dodavatelé
LOVOCHEMIE

AGRA Group

YARA Agri

B 11

BOROSAN Forte

BOR 150

YaraVita Bor 150

MIX
mikroelementĤ

MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn

MgN 10-8

MgN sol

HoĜþík 140

MAGNITRA L

NPK s
mikroelementy

FERTIGREEN
Kombi NPK 7-7-5

Campofort
Fortestim

OLIKANI LIQUID

-----

YaraVita
Gramitrel

Motivaþní pobídky pro rok 2011
PƎedsezonníslevováakceLHnarok201110%
Síƛodbornýchporadcƽ
MožnostrozborƽARRzdarma

ZEASa.s.,STARÉHRADIŠT (PU)
PŠENICE(Pannonia NS)2010
HnojeníͲ celkemNͲ 93kg /ha
VýmĢraparcelekͲ 4,7ha
Varianty:I.nehnojenoLH
II.hnojenoLH– Mikrokomlex 4l/ha
Fertigreen Kombi4l/ha
Výnos:variantaI.Ͳ 5,85t/ha
II.Ͳ 6,47t/ha– tj.navýšenívýnosuo9,04%
ZhodnocenípƎicenĢ4.800,ͲͲ Kē/t
VariantaI.Ͳ 28.080,ͲͲ Kē/ha
VariantaII.Ͳ 31.056,ͲͲ Kē/ha
Z tohonákladynaLHͲ Mikrokomplex Ͳ 216,ͲͲ Kē/ha
Fertigreen KombiͲ 208,ͲͲ Kē/ha
CelkemͲ 424Kē/ha
PƎiodeētenínákladƽnaLHuvariantyII.jsoutržby30.632,ͲͲ Kē/ha
tzn.,žejsouvyššío2.552,ͲͲ Kē/haoprotivariantĢI.

AGROSPOLHOSTOVICE,a.s.(PU)
SLUNENICE2010
HnojeníͲ kejda18m3/ha
VýmĢraparcelekͲ 3,13ha

VýsledkySPZO2010Ǝepkaolejka
Varianta
1

2

Varianty:I.nehnojenoLH
II.hnojenoLH– Borosan Forte2l/ha
Mikrokomlex 2l/ha
Fertigreen Kombi5l/ha
3

Výnos:variantaI.Ͳ 3,27t/ha
II.Ͳ 3,50t/ha– tj.navýšenívýnosuo9,34%
ZhodnocenípƎicenĢ8.000,ͲͲ Kē/t
VariantaI.Ͳ 26.160,ͲͲ Kē/ha
VariantaII.Ͳ 28.000,ͲͲ Kē/ha
Z tohonákladynaLHͲ Borosan ForteͲ 104,ͲͲ Kē/ha
Mikrokomplex Ͳ 108,ͲͲ Kē/ha
Fertigreen KombiͲ 260,ͲͲ Kē/ha
CelkemͲ 472Kē/ha
PƎiodeētenínákladƽnaLHuvariantyII.jsoutržby27.528,ͲͲ Kē/ha
tzn.,žejsouvyššío1.368,ͲͲ Kē/haoprotivariantĢI.
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Název
hnojiva

Množství

Termín

kontrola
Borosan
Forte

3l

jaro - prodlužovací rĤst, tankmix
s aplikací na krytonosce

MgNsol

5l

tvorba poupat, poþátek kveteni,
s aplikací blýskáþka

Borosan
Forte

2l

podzimní aplikace od 2. - 5. pravých
listu, aplikace proti fómové hnilobČ
nebo rĤstová regulace porostu

Fertigreen
Kombi

5l

jaro - prodlužovací rĤst, tankmix
s aplikací na krytonosce

Fertimag

5l

tvorba poupat, poþátek kveteni,
s aplikací blýskáþka

HnojivavƎepceozimé

SíĢ poradcĤ a skladĤ v ýR

9
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Použití inhibitorů v praxi
Zemědělská oblastní laboratoř, Malý a spol., Ing. Radek Košál & kolektiv
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Obsah
Zásoba dusíku v pĤdČ – jaro 2011
 Zásoba dusíku v jednotlivých hloubkách
 PĜíþiny nízké zásoby dusíku
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 Listová analýza vs. pĤdní zásoba
 Termíny odbČrĤ vzorkĤ
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OPTIMALIZACE VÝŽIVY ROSTLIN
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tel.:

415 784 309-10
602 374 442
777 225 066
fax :
415 784 309
e-mail : maly@zol.cz
www.zol.cz

Zásoba dusíku v pĤdČ – jaro 2011

Zásoba dusíku v pĤdČ – jaro 2011

(ozimy 0-30 cm)

(jaĜiny 0-30 cm)
10

jeþmen jarní
20
9

mák

18
8

sluneþnice

7

cukrovka

16

14
6

12
Ĝepka ozimá
10

5

pšenice ozimá
4

8

3

6

2

4

1

2

0

0
leden

únor

bĜezen

bĜezen
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Zásoba dusíku do hloubky 90 cm
(zatím nehnojeno - jaro)

DĤvody nízké zásoby dusíku v pĤdČ


SklizeĖ 2010

9

8

-

nižší dávky dusíku

-

vyšší výnosy + více slámy

7


6

5

4



3

Vysoké srážky v dobČ skliznČ (þervenec – záĜí)
-

proplach dusíku do spodních pater

-

nedodání dusíku na slámu

PozdČjší hnojení k ozimĤm (Ĝíjen)
-

þásteþnČ spotĜebováno rostlinou

-

þásteþnČ spotĜebováno na rozklad slámy

2



1

Celková potĜeba je vyšší než skuteþné hnojení

0

0-30

30-60

60-90

Diagnostika výživy rostlin – listová analýza


Zajistit dostateþnou a vyrovnanou hladinu živin v rostlinČ



DobĜe zásobená rostlina lépe a déle odolává stresĤm (pĜísušky,
teplotní zmČny, choroby…)



Chemickou analýzou rostlin zjistíme skuteþnou zásobu makroživin
(N, P, K, Ca, Mg, S) a mikroelementĤ (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo)



SprávnČ cílená mimokoĜenová výživa znamená vyšší výnos, lepší
kvalitu a vČtší tržby

Vizuální projevy nedostatkĤ živin znamenají velkou nevratnou
ztrátu na výnosu a tím zhoršenou ekonomiku pČstovaných plodin
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Listová analýza vs. pĤdní zásoba



Ideální stav



Hnojení pĤdy

Listová analýza vs. pĤdní zásoba

Termíny odbČru vzorkĤ







(3-14 dní pĜed hnojením)
- kontrola bČhem celé vegetace

MimokoĜen. výživa

Hnojení pĤdy
MimokoĜen. výživa

PĤdy (Nmin) - pĜedseĢové, regeneraþní, produkþní, kvalitativní hnojení



Rostliny (LA) - po vytvoĜení dostateþné listové plochy (Ĝepka BBCH 20-59,
obiloviny BBCH 21-59)
- 3-7 dní pĜed hnojením



Analýza po provedeném hnojení
- pĤdy min. 14 – 20 dní (dle poþasí)
- rostlin min po 7 – 10 dnech po mimokoĜenové výživČ



Celkový rozbor (Mehlich III, KVK...)
- jaro, podzim, pĜípadnČ celé vegetace

ZávČr






Nízká zásoba dusíku a velké množství
posklizĖových zbytkĤ znamená zvýšenou
potĜebu dusíkatého hnojení
MimokoĜenovou výživu volte dle živiny
v minimu (listová analýza)
Chybný odbČr v nevhodnou dobu znamená
nesprávný výsledek a chybné opatĜení
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PĤda – pĤdní úrodnost

Optimalizace výživy rostlin
a další doporuþení

Ing. Radek

PĤdní úrodnost - schopnost pĤdy zajišĢovat rostlinám
nezbytné podmínky pro rĤst a vývoj, které se projeví
dosažením žádoucího výnosu a kvality produkce.
PĤdní úrodnost je komplexní dynamická vlastnost

Košál & kol.

vedoucí odboru podpory prodeje a marketingu

kosal@agrofert.cz
marketing@agrofert.cz, zla@agrofert.cz

Vývoj poþetních stavĤ – PRASATA, SKOT
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Vývoj pĤdní úrodnosti (AZP) - OP

Výsledky AZP 1990 – 2008
druh pozemku cyklus zkoušení

orná pĤda

chmelnice

vinice

ovocné sady

trvalé
travní
porosty

A: 1990-1992
B: 1993-1998
C: 1999-2004
D: 2005-2008
rozdíl D-A
A: 1990-1992
B: 1993-1998
C: 1999-2004
D: 2005-2008
rozdíl D-A
A: 1990-1992
B: 1993-1998
C: 1999-2004
D: 2005-2008
rozdíl D-A
A: 1990-1992
B: 1993-1998
C: 1999-2004
D: 2005-2008
rozdíl D-A
A: 1990-1992
B: 1993-1998
C: 1999-2004
D: 2005-2008
rozdíl D-A

pĜezkoušená
výmČra [ha]

2 727 315
2 235 838
2 535 519
1 871 359
-855 956
7 699
6 343
6 887
3 952
-3 747
10 157
6 861
8 318
7 209
-2 948
21 417
14 021
14 506
10 950
-10 467
348 529
162 435
490 808
514 666
166 137

pH
6,4
6,4
6,3
6,2
-0,2
7,0
6,9
6,9
6,6
-0,4
7,3
7,3
7,3
7,2
-0,1
6,7
6,8
6,7
6,5
-0,2
6,0
5,9
5,7
5,6
-0,4

P
108
101
95
91
-17
230
229
251
280
50
129
111
102
94
-35
143
126
124
116
-27
77
76
77
79
2

K
Mg
mg/kg pĤdy
279
178
253
186
225
184
235
185
-44
7
569
253
573
274
471
279
503
316
-66
63
414
357
360
349
323
349
303
359
-111
2
428
266
390
287
353
274
345
261
-83
-5
213
213
190
223
209
212
230
200
17
-13

Ca
3216
3235
3031
2983
-233
4300
4354
3981
3977
-323
7794
8029
8673
9031
1237
4621
4803
4528
4164
-457
2874
2812
2311
2199
-675

PomČr
K:Mg
1,57
1,36
1,22
1,27
-0,30
2,25
2,09
1,69
1,59
-0,66
1,16
1,03
0,93
0.84
-0,32
1,61
1,36
1,29
1,32
-0,29
1,00
0,85
0,99
1,15
0,15

VápnČní patĜí k efiktivním zásahĤm !

Výsledky AZP 1999 – 2004 – pH (orná pĤda)
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Výsledky AZP 1999 – 2004 – FOSFOR (orná pĤda)

Výsledky AZP 1999 – 2004 – HOěýÍK (orná pĤda)

Výsledky AZP 1999 – 2004 – DRASLÍK (orná pĤda)

Faktory ovlivňující výnosy (půdní úrodnost)
Stanovištní

Agronomické

(neovlivnitelné)

(ovlivnitelné)

Výnosový potenciál
Systém hospodaĜení

?
PĤdní druh a typ

Klimatické podmínky
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Plodina a odrĤda

Rozbory pĤdy
fyzikální,
chemické,
biologické

DESATERO EFEKTIVNÍ VÝŽIVY ROSTLIN

Vliv výživy na choroby rostlin
Dusík (N)
Se stupĖující dávkou N klesá výskyt:
Alternáriové skvrnitosti listĤ (Alternaria ssp.), fuzáriového vadnutí, koĜenové
hniloby (Fusarium oxysporum), bakteriálního vadnutí a skvrnitosti
(Xanthomonas ssp).
Draslík (K)
Podstata úþinku K na výskyt chorob souvisí s pozitivním vlivem draslíku na
vývoj silnČjších vnČjších stČn bunČk = tvorbou silnČjší kutikuly.
Draslík stimuluje rĤst meristémových pletiv.
Fosfor (P)
Na úlohu P v rezistenci proti chorobám existují rĤzné
názory. VšeobecnČ však platí, že racionální hnojení
fosforem spojené s draselným hnojením má pozitivní
vliv na tvorbu silnČjších bunČþných stČn, v dĤsledku
þehož je prĤnik patogenĤ do bunČk menší.

Vliv výživy na choroby rostlin

Zdroj: Richret a kol., 2004.

Vliv výživy na choroby rostlin

Vápník (Ca)
Ca hraje dĤležitou roli v integritČ membrán a bunČþných
stČn. V dĤsledku toho þastokrát zvyšuje odolnost hostitele
proti Pythium, Sclerotium, Fusarium a dalším.

MČć (Cu)
PĜi poklesu hladiny mČdi v rostlinČ, dochází ke snížené
tvorbČ fenolĤ, což je hlavní pĜíþinou zvýšené
náchylnosti rostlin k chorobám.

Síra (S)
PĜi pokusech se slouþeninami síry bylo zjištČno, že
thiosírany (uvolĖující atomární S) pĜi listové aplikaci
omezují klíþení všech spór patogenĤ na povrchu rostlin
proti roztoþĤm a padlí.

Mangan (Mn)
PĜihnojení manganem a mČdí, se na porostech
projevuje redukcí výskytu plísnČ snČžné.

Bór (B)
Rostliny trpící nedostatkem bóru akumulují ve svých
listech cukr atraktivní pro patogeny.

Zinek (Zn)
Dostateþná hladina zinku v pĤdČ a následnČ v rostlinČ
pĤsobí na rozvoj mnohých patogenĤ pozitivnČ a na jiné
negativnČ.
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VšeobecnČ platné vztahy mezi hladinou živin a výskytem chorob

DobĜe vyživovaná plodina je všeobecnČ odolnČjší
vĤþi chorobám, než plodina s nedostateþnou
výživou.
• Aplikace K, Ca, Mn, Fe, B a Cu na deficitních pĤdách
obvykle zvyšuje odolnost vĤþi chorobám.
• NejvýraznČjší vliv harmonické výživy na výskyt chorob
je zaznamenáván u odrĤd stĜednČ náchylných na
choroby.
U vysoce odolných a vysoce náchylných odrĤd má
výživa rostlin malý vliv na výskyt choroby.

Kvalitní aplikace = kvalitní produkce
Na kvalitě nám záleží

Faktory ovlivĖující rovnomČrnost
rozmetání:
1) Kvalita hnojiva - letové vlastnosti hnojiva
2) PovČtrnostní podmínky

LAD
27

MO

3) Rozmetadlo minerálních hnojiv
4) Terénní podmínky
5) Obsluha
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SA

APLIKACE HNOJIV OVLIVĕUJE KVANTITU I KVALITU PRODUKCE

Obchodní zkušenosti –

KVALITA LVCH, DUSLO, SKW

Variabilní technologie odpovídající podmínkám

• Obsah živin (deklarace, registrace UKZUZ)
• Využitelnost živin (rozpustnost, povrch. Úprava)
• Skladovatelnost
• Granulace (pevnost, velikost, tvar)

NAŠE ZKUŠENOSTI

- komplexní zkušenosti:
- prodejce

-

Hnojiva (výživa) souþást komplexního pĜístupu

• Zpracování pĤdy (GPS)
• Osiva (výbČr a doporuþení vhodných odrĤd)

- marketing

• Zakládání porostu (GPS, sluþování operací)

- zemČdČlec

• Výživa a ochrana rostlin (nové produkty,

nové produkty (Magnisul, Dasamag)
metodiky (plodinová doporuþení)
porovnání produktĤ (LAD x Mo)
diagnostika a doporuþení (EVR)

doporuþené postupy, kvalita aplikací)

• SklizeĖ (GPS, logistika)
• Precizní zemČdČlství (komplexní systém
hospodaĜení, rozvoj dílþích metod)

AGROFERT – koordinátor skupinových aktivit
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Jak (co) optimalizovat

Polní den – dobrá inspirace

• Aktuální opatĜení – diagnostika
výživného stavu (AZP, Nmin, ARR,

Den PREOL þ.2
15.5.2010

Ntester ..)

• PrĤbČžné opatĜení (rozhodnutí) –
optimalizace smČrem k místním
podmínkám a pČstitelským zámČrĤm
(volba odrĤd, systém hnojení, vlastní
pokusy / ovČĜení, sledování trendĤ)

ěepkový polní den speciál

DOPORUýENÉ POSTUPY
V PRAXI
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Den PREOL þ.1
15.5.2009

Varianty hnojení

Co také pĜinesly polní dny 2010

Co také pĜinesly polní dny 2010 - HNOJENÍ

(výsledky demonstraþních pokusĤ)

(výsledky demonstraþních pokusĤ)

- Výrazné snížení výnosĤ proti r.2009
- PrĤmČr hybridĤ jen o cca 0,05 t vyšší než u liniových
odrĤd

2010

2009

%

101,7

101,3

- VýraznČ vyšší olejnatost než v r2009 (navýšení o
cca1,1%)

106,6

101,7

99,6

98,7

97,0

- „objev“ odrĤdy ES ALEGRIA (vysoký olej, slušný výnos)

94,8

LOVOCHEMIE
DASA 25/12
LAD 27
DAM

Co také pĜinesly polní dny 2010 – TERMÍNY SETÍ
.

(výsledky demonstraþních pokusĤ)

DUSLO
DASA MAG
DAM
DAM

SKW
ALZON+SA
gr

ýR
LAD
DAM
DAM

DoplĖková výživa - ěEPKA

ALTERNATIVA k dlouhodobČ úspČšné (odzkoušené)
variantČ (tam kde není problém Bór):
Podzim 2 l BOROSAN Forte
jaro 2 l BOROSAN Forte (dl. RĤst) + FERTIMAG 5 l (butonizace)
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OdrĤdy Ĝepky s vysokou olejnatostí,
ideální pro zpracovatelský prĤmysl

PŠENICE OZIMÁ

Profil
Moderní výrobní závod na zpracování
Ĝepkového semene v areálu Lovochemie
v Lovosicích:
• Lisování Ĝepky a extrakce Ĝepkového
oleje
• Výroba MEěO, destilace, glycerinu

Kapacita 400 tisíc tun Ĝepky/rok

Prosinec 2010 - ISCC certifikace !

Pšenice ozimá – hnojení a kvalita
• Poloprovozní pokus
• Lokalita Tomice (Benešov)
• Vliv stupĖovaných dávek N na kvalitu (Ĝešeno pro
PENAM – více lokalit /hodnoceny jen parametry/)
• Zaseto 30 odrĤd, sklizeĖ 26.8. ! (vyhodnoceno 10
odrĤd),
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Co také pĜinesly polní dny 2010
(výsledky demonstraþních pokusĤ)

Co také pĜinesly polní dny 2010
(výsledky demonstraþních pokusĤ)

Jak (co) optimalizovat
• Aktuální opatĜení – diagnostika
výživného stavu (AZP, Nmin, ARR,
Ntester ..)

• PrĤbČžné opatĜení (rozhodnutí) –
optimalizace smČrem k místním
podmínkám a pČstitelským zámČrĤm
(volba odrĤd, systém hnojení, vlastní
pokusy / ovČĜení, sledování trendĤ)

Co také pĜinesly polní dny 2010
.
(výsledky demonstraþních pokusĤ)

Základní hnojení P, K, Mg a S
Cíl: vytvoĜit rovnovážný výživný stav
• P, K, Mg – vycházíme z AZP a
doplĖujeme na hladinu zásoby „dobrá“
• Mg – dolomitické vápence pĜi vápnČní
• pĜi obsahu S vodorozpustné pod 30
mg/kg Æ hnojení sírou
– mĤžeme spojit s P (superfosfát)
– s K (draselná sĤl, síran draselný)
– s Mg (Kieserit), s Ca (sádrovec) apod.
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VápnČní patĜí k efiktivním zásahĤm !

Sezónní zmČny obsahu Nmin v pĤde ve vrstvČ 0 – 0,6 m

Versus dynamika odbČru N

PROGRAM -optimalizace výživy
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Diagnostika se vyplatí !

Rychlost pĜíjmu N rostlinou (koĜenem)

Působení N-stabilizátorů
Hnojení v souladu s přírodou

• LV
•
•
•
•

LAV/LAD
LAS
DASA, DASAMAG, Magnisul
NPK

• SA

- pH (pozor na okyselující efekt – ne SA u pH pod 5)
- teplotu pĤdy (již od 2 C pĜíjem kationtu NH4
pod 5 C výraznČ snížena nitrifikace,
pĜíjem NO3 i hydrolýza Mo)

• Mo

pomČr NO3 /N-NH4 - Nmin. Pokud pomČr
N-NO3/N-NH4 je nižší než 2 ne SA

NH3

Zdrojedusíku
minerálníneboorg.
hnojiva

N2O

N2O

NOx
N2

NOx
N2

Denitrifikace

x

NestabilizovanýN

x

x

x

ca.50%in

1den (20°C)
4dny (2°C)

moēovina

Ureáza

Inhibitory
ureázy
8Ͳ14dní

1týden (20°C)
6týdnƽ (5°C)

Ammonium
NH4+

NitroͲ
somonas

Nitrit
NO2Ͳ

NitroͲ
bacter

Nitrát
NO3Ͳ

inhibitory
nitrifikace
5Ͳ8týdnƽ (20°C)
10Ͳ14týdnƽ (5°C)

vyplavování

N-min.
Orientaþní hodnocení (jaro)
obsahu Nmin
v pĤdČ ve vrstvČ 0-30 cm
Obsah Nmin

Nmin (mg/kg)

Velmi nízký

<5

Nízký

5-15

StĜední

16-30

Dobrý

31-45

Vysoký

> 45

- vhodné zohlednit také pomČr forem dusíku N-NO3- / N-NH4+
obsah Nmin (0-30 cm) v mg/kg * 4,5 = obsah Nmin v kg/ha
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Anorganické rozbory rostlin (ARR)
• urþují obsah a vzájemné pomČry
makroživin a stopových prvkĤ

Anorganické rozbory rostlin (ARR)
•

StandardnČ provádČny tyto analýzy:
•

• k posouzení okamžitého výživného
stavu rostlin

•

•

•

• Æ optimalizace výživného stavu,
resp. hnojení, zejména dusíkem

EVR II – ěepka ozimá 2010
od podzim 2007
Podzim

•

• Nmin urþení potĜeby
dohnojení N
• ARR Ĝešení ostatních živin
(mikroelementy)

Jaro

•

• Nmin regenerace
• ARR dlouživý rĤst
• ARR poþátek kvetení

•

CeloroþnČ
•
•
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monitoring chorob
monitoring škĤdcĤ

•

ěepka – N, P, K, Ca, Mg, B, S, Zn
Obiloviny - N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn
KukuĜice - N, P, K, Ca, Mg, Zn
Mák - N, P, K, Ca, Mg, B, Zn
Cukrovka,
sluneþnice,
brambory - N, P, K, Ca, Mg, B

I my jsme farmáĜi !
V oblasti výživy a hnojení doporuþujeme:
• Využívat v maximální míĜe nástroje pro analýzu a
optimalizaci vstupĤ
– Rozbory pĤd a rostlin (AZP, ARR)
– Výnosová a další data (precizní zemČdČlství)

• Používat kvalitní hnojiva
• Dbát na kvalitní aplikaci (variabilní þi zónová aplikace)
– Nepoužívat DAM v tankmix s pesticidy

• Nezapomínat na úpravu pH pozemkĤ (vápnČní)

Naše doporuþení fungují v praxi

situace 2009 / 2010:

8.9.2009

8.9.2009

8.10.2010

Jak šel þas

8.9.2009

8.10.2010

Jak šel þas – 6.3. 12 hod

16.1.2011

6.3.2011

8.3.2011

na povrchu pĤdy
15 0C

1 cm pod povrchem
pĤdy 4,8 0C

10 cm pod povrchem
pĤdy -0,7 0C
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Jak šel þas – 13.3. 17 hod

JARO z pohledu výživy rostlin zaþalo cca 10.3.2011

13.3.2011
na povrchu pĤdy
7 0C

1 cm pod povrchem
pĤdy 6,8 0C

10 cm pod povrchem
pĤdy 4,1 0C

Informace na dosah ruky
• AGROFERT NEWS (tištČné)

DČkuji za pozornost !
ZEMċDċLSTVÍ JE SYSTÉM !
Zákon minima je nadále v platnosti !

• AgroZpravodaj

(e-mail)

• New web www.agrofert.cz

À zla@agrofert.cz

• Distribuþní síĢ (osobní poradenství)
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Program rozvoje venkova
Ing. Václav Včelák, Agroteam CZ s.r.o.
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Programrozvojevenkova
Ing.VáclavVēelák
Agroteam CZs.r.o.

AgroteamCZs.r.o.
 VycházízezkušenostífirmyAgroteamGmbH
 SpolupracujeúzcesDr.FrankemSchädlichema
Ing.RalfemJungem
 NavazujenaúspĢšnouprácifirmyAgroConsult
Bohemia
 UmožŸujetransferzkušenostívƎízenízemĢdĢlských
podnikƽvpodmínkáchnovézemĢdĢlsképolitiky
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SložkyCrossCompliance

Zpracované projekty
116projektƽzoblastí:
 ProgramrozvojevenkovaR(MZe)
 OperaēníprogramŽivotníprostƎedí(MŽP)
 OperaēníprogramRybáƎství(MZe)

GAEC
Cross Compliance

SMR

ZavádĢnípožadavkƽCrossCompliance
vR
SMRs
16 - 19
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SMRs
9 - 15

SMRs
9 - 15

SMRs
1-8

SMRs
1-8

SMRs
1-8

GAECs

GAECs

GAECs

GAECs

GAECs

2004
- 2006

2007
- 2009

od
1.1.2009

od
1.1.2011

od
1.1.2013

OdstrašujícípƎípady
•
•

zestájí,skladišƛhnojivastatkovýchhnojiv,uskladnĢnýchobjemných
krmivnebozostatníchprostorneunikajízávadnélátky
Problémpƽdníeroze

OdstrašujícípƎípady
•

Taktotovypadálépe

Problémpƽdníeroze

SplnĢnípožadavkƽCͲCvživoēišnévýrobĢvedehlavnĢ
pƎesinvestice.PlnésplnĢnívšechpožadavkƽbude
vyžadovánoodkonceroku2013
Výsledkem by mĢla být „chytrá investice“, která nejen zajistí
splnĢní požadavkƽ crossͲcompliance, ale také bude Ǝešit
problém rentability daného odvĢtví.
Dƽležitým faktorem je dƽsledné zavádĢní koncepēních
opatƎení vedoucí k efektivnímu využívání nákladƽ (poēet
zamĢstnancƽ, nerentabilních provozƽ, využití techniky …)

• PƎíkladyuloženíhnoje– polnísložištĢazpevnĢnéhnojištĢ

Programrozvojevenkova– nástrojproadaptacinaCC
•

Investicedoživoēišnévýroby
–
–
–
–

•

Chovskotu,prasat,ovcí,koz,koní,drƽbeže,vēel
ustájení,dojírny,jímky,hnojištĢ,skladováníkrmivasteliv,
novostavbaimodernizace
OpatƎeníI.1.1.1a– stavbyatechnologieproživoēišnouvýrobu.

Investicedorostlinnévýroby
– SkladováníproduktƽRV(oblovinyaolejniny),skleníky,nosnékontrukcetrvalých
kultur
– Novostavbaimoderniziace
– OpatƎeníI.1.1.1.b– stavbyatechnologieprorostlinnouvýrobu

•

DiverzifikacezemĢdĢlskéēinnosti
– VýstavbazemĢdĢlskýchbioplynovýchstanic,kotelennabiomasu,peletizaēníchlinek
– OpatƎeníIII.1.1.aIII.1.2.
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Podmínkypropodánížádosti

PodmínkyopatƎení

• Možnýžadatel– zemĢdĢlskýpodnikatelsdvouletouhistorií
(obecnĢ– splnĢnídefinicežadatele)(urēitévýjimkyvpƎípadĢ

• Výšepodpory– dleopatƎení
– I.1.1.1.– 25Ͳ40/35– 50/45– 60
– III.1.1.b,III.1.2.b– 30%

mladýchzemĢdĢlcƽ,mikropodnikƽ)

• Ustavebjenutnéplatnéapravomocnéstavebnípovolení
(pƎípadnĢjinéopatƎeníst.úƎadu).
• ProkazatelnĢuspoƎádánymajetkoprávnívztahy
• Elektronicképodánížádosti.
• Výsledkemprojektumusíbýtfunkēnícelek(III.1.)
• SmouvunelzepodepsatpƎedpodánímžádosti.

• Výšeinvestice(max.zp.výdaje)
– I.1.1.1.– 30mil.naprojekt
– III.1.1.b,III.1.2.b– 75milnaprojekt.

• Zpƽsobilévýdaje– odlišnédleopatƎení
– všesouvisejícísinvesticívyjmamobilníchprostƎedkƽ
– odzemníchpracípostƎechu
– urēitévýjimky

Bodovánížádosti– I.1.1.1
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BodovánížádostiͲ BPS

•

Procentoprvovýrobynaobratu

•

BodovánípomĢrucena/výkon(dƽležitéprovolbustrategie)

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

mládí
ekologie
dokumentacískuteēnéhoprovedenístavby.VpƎípadĢpouhéinstalacetechnologie
sezpohleduSZIFnejednáovyužitístavby.
zamĢstnávánízamĢstnancƽdo40tilet
NS
hl.skladovacíkapacita(ŽV)
zvýhodnĢníchovƽnosnicachovƽprasat(ŽV)
VDJ/ha(RV)
bodovézvýhodnĢníregionƽsnižšízamĢstnaností
bodovézvýhodnĢníelektronickéhopodání

•
•

ZajištĢnívstupƽ– optimum– 2hana1kWvýkonu,0,5VDJna1kWvýkonu,možnost
sdružení,alepotenciálníproblém
Bodováníúēinnostikogenerace (vícenež38%)
BodovéohodnocenívícestupŸovéfermentace
Využitíodpadníhotepla.SpotƎebiēmusíexistovatnejpozdĢjikpodánížádostio
proplacení.(specifickývýpoēet,poēításezespotƎeby,nikolivpƎipojenéhovýkonu)
Bodování„využitístávajícíchobjektƽ“– komplikovanámetodika,dokládásetzv.
dokumentacískuteēnéhoprovedenístavby.VpƎípadĢpouhéinstalacetechnologie
sezpohleduSZIFnejednáovyužitístavby.
bodovézvýhodnĢníregionƽsnižšízamĢstnaností
bodovézvýhodnĢníelektronickéhopodání

•

PravdĢpodobnázmĢnabodování

•

PravdĢpodobnázmĢnabodování

•
•
•
•

ProcesvyƎízeníinvestice

Podmínkyrealizace
• VýbĢrovéƎízení
• Lhƽtavázanosti5let
• PƎipodánížádostioproplacenínutnododržetpreferenēníkriteria
(nĢkterákriteriasekontrolujíažpƎižádostioproplacení)
• uBPSŽadatelnesmízmĢnitsvouvelikostvevztahukdefinici
pƎíjemcedotace
• správnáfakturace
• Hlídánípreferenēníchkriterií
• hlášenízmĢnprotiprojektu

Termínvýzev
• 7.ēervna– 20ēervna2011
• III.1.1DiverzifikaceēinnostínezemĢdĢlsképovahy
• I.1.1.ModernizacezemĢdĢlskévýroby

8 – 36 mČsícĤ

PĜíprava
projektu

Poradenskáspoleēnost

•

Schválení
dotace –
smlouva

Žádost o
dotaci

•

SZIF

Realizace
projektu

•

Dodavatel

VyĜízení
úvČru

•

Výplata
dotace

Banka

ProblémovébodyvevztahukSZIF








Nestihnutístavebníhopovolení
NedostateēnostpƎílohpƎipodánížádostiodotaci(zejména
dokumentaceskuteēnéhoprovedení)
VýbĢrovéƎízení(nesprávnýpostup)
Nesprávnáfakturace– pƎílohyfaktur,nezpƽsobilévýdaje
Porušenípreferenēníchkriterií
NenahlášenízásadníchzmĢn(napƎ.zmĢnavýkonu)
Sledovánítermínƽ– hlavnĢtermínpƎedloženížádostio
proplacení

Agroteam CZ s.r.o.
Rudolfovská tĜ. 202/88
370 01 ýeské BudČjovice
Tel./fax: 387 410 390/391

www.agroteam.cz

• 18.Ǝíjna– 31.Ǝíjna2011
• III.1.2Podporazakládánípodnikƽajejichrozvoje–
Ǝíjen2011
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