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Intenzita a správné termínování v rostlinné výrobě

prof. Jan Vašák, ČZU v Praze
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Poznámky: * Údaje eské nár. banky k 1.8., p ípadn  k nejbližšímu pracovnímu dnu. 1) Cena epky u promptních obchod  je ale podstatn  vyšší a 
inila koncem srpna 2010 cca 8800 K /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).

Kurz US dolaru k eské korun  k 1.8.*, farmá ská cena 
epkového semene a pšenice potraviná ské

Rok Kurz USD/CZK Cena epky (K /t) 
v srpnu

Cena potraviná ské 
pšenice (K /t) v zá í

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%)

17 hlavních olej  sv ta – produkce, spot eba, 
zásoby, cena epky a pšenice

Ukazatel/rok 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11

Produkce sv t (mil.t) 159 163 170 176
z toho EU (mil.t) 20 21 22 22
istý import do EU (mil.t) 8,3 8,6 8,4 9,1

z toho palmový olej (mil.t) 5,0 5,8 6,0 6,2
Spot eba sv t 158 163 170 176

z toho EU 29 30 31 31

Kone né zásoby EU 2,2 2,2 2,0 2,0
Minim. cena epky 
USD/t (cif Hamb) 644 393 419 653

(leden 2011)

Minim. cena pšenice 
USD/t (fob Gulf) 327 192 216 319

(leden 2011)

Intenzita a správné 
termínování v rostlinné výrob

prof. Jan Vašák
ZU v Praze

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

Období Obilí celkem 
z  toho

kuku ice a 
jiné obilí pšenice nahá rýže

Zásoby

mil. tun %

1986-88 1600 778 506 316 518 32
1991-93 1736 826 554 356 497 29
1996-98 1864 894 594 376 535 29
2001-03 1877 896 569 412 443 23
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
Spot eba 
2010/11 2244 1125 666 453 -55 16
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Je men EU
Výpo et z USDA, prosinec 2010

Ro ník Výnos 
(t/ha)

Produkce 
(mil.t) 

Spot eba (mil.t) 
Zásoby 

(%) 
Celkem Potraviná

ská 

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 4,4 61 57 15 23
2010/1 4,3 53 60 16 8
Výsledek - 8 mil.t - 7 mil.t NULA

Výnos semen a r stové ukazatele v druhé polovin  listopadu 
pro ozimou epku v %.

Rok sklizn  ( azeno od 
min. hmot. ko en )

Hmotnost sušiny 
ko en  /m2 v % 

Hmotnost nadzemní 
biomasy na 1m2 v %

Výnos semen 
v %

Pr m r 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 ???

Výnosy hlavních plodin R a SR 
(pšenice a epky celkem) v t/ha (%).

Dle SÚ, FSÚ, SŠÚ, Žat. disp.30.8.2010

Plodina a 
období

Pšenice celkem epka celkem
R SR R SR

1958-60 2,33 
(100%)

1,85 
(100%)

1,43 
(100%)

1,28 
(100%)

1988-90 5,20 
(223%)

5,45 
(295%)

2,98 
(208%)

2,52 
(197%)

2008-10 5,34 
(229%)

4,06 
(219%)

2,97 
(208%)

2,28 
(178%)

Prognóza – ceny i odbyt vynikající

sv tové zásoby velmi nízké

EU zásoby nižší (7,6%) než p i 
explozi cen 2007/8 (9,8%)

zvlášt  vynikající p edpoklady 
má sladovnický je men
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Hlavní nedostatky u ozimé epky [1/2]

nep stovat ji extenzivn

rozumn  s intenzitou
(posta í 3,5-4 t/ha, nad 4 t/ha nerentabilní vstupy)

P, K, Mg 
(dnes jsou netypicky výnosn jší úrodné oblasti) a N

hybridy v praxi +3 až +4% úrody semen 

vzr stné typy (H, ale i n které L) 40 semen/m2, jinak 50-60

azoly na ja e d íve (v=10-20 cm) na v tvení

Jaro 2011 rozhodne 40-50 dn  – 7-8 pojezd
1. 60 kg N/ha co nejd íve (bílé ko ínky – 1.-20.3.)
- N teute e – DASA, LAS
2. Zele  srdé ka (za 10-14 dn  po .1) 40-60 kg N/ha
- ledky, mo ovina, DAM 

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

3. Plná zele (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 poup (25.-2.5.) – Fungicidy typu strobilurin + 
Insekticid
6. Za átek kv tu (1.-5.5.) – Insekticidy (Karate, Decis+Biscaya, 
Fury, Vaztak, Mavrik) – lze sólo Fungicidy (rad ji ne azoly)

* do všech post ik  p idat supersmá edlo a dát JEN 150-200 l/ha vody

Vývoj sušiny ko en  epky ozimé. 
Pr m r za 5 let.

Termín 
odb ru Podzim P edja í

Sušina 
ko en  
(g na m2)

16,4 
100 %

23,9
146 %

Na 1 m2 má být po et rostlin mezi 20-50. Pokud je více než 
60, snížit jarní dávku N.
Co nejd íve po 1.3. pohnojit dávkou N kolem 60-100 kg N/ha 
v pevné form . Další dávky N (min.dv ) p izp sobit hustot .
Ošet it dle sledování náletu, max. do 5.4. (nížiny) a 10.4. 
(vyso iny) stonkové krytonosce (foto jarní epky a smykadla).
Potla ovat stresy (Atonik) a na leh ích p dách dát vždy 
listová hnojiva s obsahem bóru.

Ukazatel a dávka N 
(kg/ha)

60 rostlin/m2 40 rostlin/m2

0 kg 150 kg 300 kg 250 kg

% po et poupat 
(100% = 285 
kus /rostl.)

100 175 181 409

Ve sklizni 
šešulí/rostlinu 89 162 169 364

Výnos semen v % 45 100 98 113

Dusík, hustota a výnosy. (Kuchtová 1997-99 , upraveno)

Hlavní nedostatky u ozimé epky [2/2]
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ATONIK

Od roku 2000 jistota protistresové 
stimulace vitality ozimé epky 

a máku.

Od roku 2003 i jarního je mene.

Vliv antistresového stimulátoru Atonik na výnos 
epky ozimé. Pr m r z let 2000-2002, 

celkem 21 poloprovozních pokus  v R a SR

Znak Úze
mí

Kon-
trola Pr m r 1 x Atonik 

V tví 1. ádu (ks/r.)
R 7,6

7,6 + 6% (+0,5 v tve)
SR 7,7

Zaschlo poupat 
(ks/kv tenství)

R 10,2
10,0 - 25% (+2 poupata)

SR 9,8

Výnos semen (t/ha)
R 3,55

3,22 + 7,7% (+ 248 kg/ha)
SR 2,89

Agroekonomicky uvážená intenzivní p st. 
techn. oz. epky R pro 4-5 t/ha semen [1/2]
íslo Den operace Popis operace

18 Den D=bílé
ko ínky

Jarní inventarizace a 1 (regenera ní-ko ínková) dávka N se sírou 
(60 kg/ha N) od asi 20.2. do 10.3. (nesmí být mrazy pod -10°C) 
v Hydrosulfan, granulovaný síran amonný, DASA, LAS. 

19 D + 10-21 2. dávka N (zelené srdé ko) 60 kgN/ha, asto + insekticid na 
stonkové krytonosce  (TM DAM+Nurelle).

20 D + 14-21 Opravný herbicid (Galera i Lontrel), no ní teploty nad +8°C

21 D + 21-35
3. dávka N (listová – nová zele ), 40 kg N/ha v DAM + TM 

post ik blýská k  (Talstar). Nebo Talstar + listová hnojiva a 
DAM sólo.

22 D + 30-45

Regulace r stu + ochrana proti blýská ku + antistres + listová 
hnojiva (když nebyly v .21). Výška stonku asi 40 cm. 
Caramba i 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 i LV, LAV. Proti mladým 
larvám ve stonku dát Mospilan i Calypso. Ty v kombinaci s 
pyretroidy chrání i proti blýská ku a 1. náletu bejlomorky + 
eský stimulátor Rexan. Lze i fungicid Amistar+Silwet.

Opady (redukce) generativních orgán
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Polyversum – biopreparát

Varianta

Výnos semen v t/ha (%)
Rok 2008 
(mnoho 
chorob)

Rok 2009 
(málo 

chorob)

Rok 2010 
(st edn  
chorob)

Insekticidy 4,55 
(100%)

5,50 
(100%)

3,95 
(100%)

Insekticidy + 
Polyversum

5,12 
(113%)

5,37 
(98%)

4,07 
(103%)

Insekticidy 
+ Amistar Xtra nebylo 5,39 

(98%)
4,10 

(104%)

Omezuje ztráty N z 
organických hnojiv (kejda)

ím více N a ím pozd ji se N 
využije, tím více p sobí
Dává se p ed (p i) aplikaci 5 –
8 l/ha

Piadin

Varianta / rok 2005 2006
Pr m r

t/ha %

Kontrola 4,91 4,27 4,59 100
Atonik 1x (konec odnožování, 
po átek 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

Souhrn. Atonik u jarního je mene. Výnosy 
zrna.

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

Varianta
% napad. rostlin 

p ed sklizní 
(2009 a 2010)

% napadených 
stonk  na strništi 

(2010)

Bez insekticid  i 
fungicid 26 13

Insekticidy + 
Polyversum 11 8
Insekticidy + 
Amistar Xtra 7 3
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P esný pokus kuku ice 2008 – kejda prasat

Varianta Hmotnost 1 palice 
(g)

Výnos sušiny 
hmoty (t/ha)

Kontrola (100 kg 
N/ha Amofos a 

LAV
309 66 (100%)

100 kg N/ha 
+ 3 l/ha Piadin 298 67 (102%)

100 kg N/ha 
+ 5 l/ha Piadin 308 70 (106%)

100 kg N/ha 
+ 6 l/ha Piadin 323 73 (111%)

P esný pokus kuku ice 2008 – kejda dr beže

Varianta Hmotnost 1 palice 
(g)

Výnos sušiny 
hmoty (t/ha)

Kontrola (100 kg 
N/ha Amofos a 

LAV
309 66

80 kg N/ha 
+ 3 l/ha Piadin 271 62

80 kg N/ha 
+ 5 l/ha Piadin 272 58

80 kg N/ha 
+ 6 l/ha Piadin 281 61

snížení dávky N ze 100 kg na 
80 kg N/ha nenahradí
p i stejné dávce N (100 
kg/ha) ale

Piadin – souhrn pro kuku ici

až o 11% zvýší výnos hmoty a o  
5% hmotnost š lku
lépe 6 l/ha než 3 i 5 l/ha
umožní jen 1 hnojení kejdou p ed 
setím (min. hnojiva 2x)
systém Piadin + kejda zna n  
zlev uje produkci
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Jarní agrotechnika řepky ozimé v roce 2011

David Bečka, Jan Vašák a kolektiv
Česká zemědělská univerzita v Praze
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epková vegetace 2010/2011
• zaseto 360 - 380 tis. ha, více hybrid  (50 %)
• problémy se setím (zá ijové výsevy)
• lokáln  slimá ek, mén  pilatky, p edivky, kv tilky aj.
• slabší porosty, horší ko eny a epka nep er stala
• brzký nástup epkové zimy koncem listopadu
• p da nepromrzlá, oteplení v 1. polovin  ledna, 

záplavy, vyplavení N (nízké Nmin)
• mrazy bez sn hu (3. dekáda února) až -18°C
• po átek b ezna – teplotní výkyvy den a noc
• SUCHO (vrchní vrstva p dy suchá-vymrzlá a pod ní 

zamrzlo až do cca 10.3.) – gumové ko eny

epka ozimá - 20.1.2011

David Be ka, Jan Vašák a kol.
eská zem d lská univerzita v Praze

Jarní agrotechnika epky ozimé

Výnos semen a r stové ukazatele v druhé polovin  listopadu pro 
ozimou epku v %.

Rok sklizn  ( azeno od 
min. hmot. ko en )

Hmotnost sušiny 
ko en  /m2 v % 

Hmotnost nadzemní 
biomasy na 1m2 v %

Výnos semen 
v %

Pr m r 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
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epka jarní 
(setá na podzim)

epka ozimá

Agrotechnika epky pro jaro 2011

p i cenách 11-12 tis. K
- nechat i horší porosty
- vyplatí se do epky investovat

vyplavení dusíku

na obnovené listy použít stimulátory 
(Atonik, Lignohumáty, Sunagreen  apod.)

azoly na ja e d íve (10-20 cm) na v tvení

šk dc  mén ??? (Nurelle, Proteus)

sledovat houbové choroby (Amistar Xtra + 
Lignohumát, Pictor)

epka ozimá - 15.3.2011

po 4 dnech po 8 dnechodb r 7.3.
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EPKA - ALZON, POWER RAPS 
(155 kgN/ha)

Hnojivo 
(po et aplikací na ja e)

2008/09
t/ha (%)

2009/10
t/ha (%)

Pr m r
t/ha (%)

LAV
(3-krát aplikace)

4,50 (100) 4,28 (100) 4,36 (100)

Power Raps
(1:1 AL + SA)

(1-krát aplikace)

4,46 (99) 4,39 (103) 4,22 (100)

Alzon
(1-krát aplikace)

4,39 (98) 4,49 (105) 4,44 (102)

Diagnostika hlízenky, fungicidy

6-15 mm

Hnojení N
• Na 1 m2 má být po et rostlin mezi 20-50. Pokud je více než 60, snížit 

jarní dávku N (150 kg N/ha)

1a. Bílé ko ínky (1.-20.3.), 60 kg N/ha co nejd íve 
- N neute e – DASA, LAV, LAD i SA
1b. Zele  srdé ka (za 10-14 dn  po 1a) 40-60 kg N/ha
- ledky, mo ovina, DAM 

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

2. Obnova zelen  (za 10-14 dn  po 1b) 40-60 kg N/ha
- DAM + insekticidy

3. Žluté poup  (za 10-14 dn  po .1) 20-30 kg N/ha
- ledky

Výsledky listových analýz 
(Californium, 2009/10)

Lokalita
(termín odb ru)

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

Chráš any
(13.4.2010) OD MN MD MN SD SD OD

Kel odb ry rostlin na analýzy se nepoda ily v d sledku mimo ádných srážek realizovat

Nové M sto na 
Morav (27.4.2010) OD HD MD VVN OD MD SD

Petrovice
(13.4.2010) ON HD MD ON MD VHD MN

Rost nice
(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-st ední deficit, MD-mírný deficit, OD-optimum deficitní,
MN-mírný nadbytek, ON-optimum nadbytkové, SN-st ední nadbytek, VVN-velmi vysoký nadbytek
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Diagnostické truhlíky

Odolnost odr d -poloprovozy
Odolné Náchylné

2007/08 Atlantic
Californium
Vectra

ES Astrid
Navajo
PR45D03

2008/09 NK Passion
Adriana
Chagall

Exocet
ES Bourbon
Jesper

2009/10 Goya
Adriana
Jesper

ES Alpha
Chagall
PR45D03

fungicid lze 
vynechat

fungicid vždy

Diagnostika hlízenky

za 7 dní

Napadené stonky hlízenkou (%), 2009/10

2007/08 2008/09 2009/10
Maloparcelky 9 1 4
Poloprovozy 21 3 5
pr m r 15 2 5

0
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20

ervený
Újezd

Hrotovice Humburky Chráš any Nové M sto
na Morav

Kel Petrovice Rost nice Vstiš
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Agrotechnika jarní epky
- v asný výsev (nejlépe b ezen až po átek dubna)
- mo ené osivo hybridních odr d (Sensor, 

Belinda, eské odr dy 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 p ed setím a 

zbytek p i výšce 15 - 20 cm)
- ošet it d ep íky, blýská ka a mšice
- azoly na podporu v tvení (10-20 cm)
- dle pot eby desikace a lepení, kvalitn  sklidit

Termín aplikace fungicidu 
(Bumper Super)
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4,0
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Ozimá pšenice
• Zatím OK cena – vyplatí se investovat
• Zatím pšenice OK ale hladová
• Regenera ní - LAD cca 50 kg N/ha
• Produk ní - DAM, Mo oviny, LAD – 70-90 kg N/ha
• Kvalitativní – DAM, LAD, – 20 – 40 kg N/ha
• Podpora odnožování – CCC 
• Fungicidní ošet ení dle zvyklostí – 1-3 ošet ení
• Poléhlavé odr dy aplikovat Moddus 0,3-0,4 l/ha

• výb r obchodovatelné odr dy
• zvýšený výsevek 400 – 500 zrn/m2
• mo ení osiva 1,5 l/t Sunagreen
• hnojení NP hnojivy p ed setím
• zvýšená dávka N- dle p edplodiny
• regulace odnoží 
• omezení poléhaní
• 1-2 fungicidní ochrana
•Poskliz ová úprava zrna

Ladislav erný
eská zem d lská univerzita v Praze

Sladovnický je men
Základní informace 

• Celosv tov  nízké (žádné) zásoby je mene a sladu.

• Izoglukoza používaná do piva místo sladu.   

• Nižší plochy v EU ale i R.

• Nekvalitní je men ze sklizn  2010. 

• Nabízená cena 4800 K /t z budoucí sklizn .
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Odr dová skladba Soufllet Agro
pro sklize  2011

Sebastian 
17,5 %

Malz
19,2 %

Xanadu
16,4 % 

Prestige  
16,3 %

Kangoo
11,6 %  

Bojos 
8,7 % 

Wintmalt
8,0 %

Jersey
2,3 %

Bojos Sebastian Prestige Pr m r
60 6,85 6,65 7,00 6,85
90 7,33 6,47 6,65 6,94

Diference (90-60) 0,48 -0,18 -0,35 0,09

Dávka N kg/ha 2006

Malz Prestige Pr m r
60 7,38 7,30 7,34
90 8,10 8,56 8,33

Diference (90-60) 0,72 1,26 0,99

2005Dávka N kg/ha

dlouhá vegeta ní doba 133 dní

krátká vegeta ní doba pod 114

60 kg N/ha 90 kg N/ha

5,35 t/ha 4,87 t/ha

dlouhá - suchý rok 2007 - Sebastian

Mo ení a stimulace osiva
Mo ení

Vitavax 2000
Výnos t/ha P epad zrna

K 5,74 61,7
Sunagreen

1,5 l/t 6,37 64,8
Hergit 1 l/t 6,30 60,1
PK Fobik 6,01 64,9

Sunagreen

2006-2008 + 0,6 t/ha – 100 - 125 K /ha
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Ekonomická fungicidní ochrana a 
dávka N Suší oblasti:

90 kg N/ha - 1x fungicid
60 kg N/ha - 2 x fungicid

Úrodné a vláhov  optimální:

90 kg N/ha - 2 x fungicid
60 kg N/ha - 2 x fungicid

Ov ené vhodné termíny aplikace 
regulátor  r stu 

Cerone 0,3 – 0,75 l/ha

Terpal 1 - 1,5 l/ha

Sunagreen 0,5 
l/ha

Rok BBCH 29 konec 
odnožování

BBCH 45  nadu elá 
pochva

Zisk  
v K /ha

2006
Pozdní nástup jara

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

Artea
(0,6 l/ha)

2089,-

2007
suchý rok

Bumper
(0,5 l/ha)

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

9270,-

2008
optimální rok

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

2571,-

2009 Amistar Xtra 1,0 l/ha 4992,-

2010 Archer Top 0,8 l/ha
Amistar Xtra

0,75 l/ha
3000 K /t 1518
5000 K /t 4078

Nejúsp šn jší fungicidní sledy za p t let
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Ochrana rostlin na jaře a využití listových hnojiv

Ing. Karel Říha, NOÚ, oddělení fytopatologie, Ing. Jiří Valenta, Lovochemie
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Nová legislativa
Na ízení EP a Rady (ES) . 1107/2009 ze dne 21. íjna 2009 o 
uvád ní p ípravk  na ochranu rostlin na trh a o zrušení sm rnic 
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
Na ízení EP a Rady . 1185/2009 o statistice pesticid
Sm rnice EP a Rady (ES) 128/2009, kterou se stanoví rámec 
pro innost Spole enství za ú elem dosažení udržitelného 
používání pesticid  

Do 16.6.2011
P evzetí p íloh sm rnice 91/414 (Annex I, II, III a VI) 
Na ízení o ozna ování (v etn  Annexu IV a V)
Aplikace na ízení

Do 14.12.2011
Implementace sm rnice

Celkem 2 novely zákona . 326/2004 sb. 
V etn  provád cích p edpis

P ípravky na ochranu rostlin

Systém protiúletových opat ení

Systém klasifikace za ízení na ochranu rostlin do 3 t íd
ozna ených 50%, 70%, 90%
Symboly udávají procento redukce nežádoucího úletu p i
použití daného za ízení
V p ípadech aplikace p ípravku omezeného ochrannou
vzdáleností uvedenou na jeho etiket bude možné tuto
vzdálenost zkrátit podle použitého za ízení za azeného v
uvedeném systému
Ochrannou vzdálenost udávají SPe v ty na etiket p ípravku
Zkrácená ochranná vzdálenost od zdroj povrchových vod
nesmí být menší než 4 m u polních plodin a 6 m u
prostorových kultur (sady, vinice, chmelnice, okrasné
d eviny)
zkrácení nelze uplatnit, pokud je p ípravek ozna en v tou
SPe2 (svažité p dy)

Ochrana rostlin jaro 2011
( konkrétní pro pšenici a je men)

Ing. Karel íha
NOÚ, odd lení fytopatologie

Reregistrace p ípravk
P i nákupu nových pesticid sledovat etiketu – zejména
omezení (po et aplikací za vegetaci, ochranná pásma
apod.)
Na trhu mohou být šarže s r znými etiketami (v etn
zp sobu použití) a r znou dobou exspirace

Ukon ení používání p ípravk
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 zavád ní systému protiúletových
opat ení (Sm rnice 2009/128/ES, lánek 11)

Ochrana povrchových a podzemních vod
Ochrana necílových organism

P ípravky na ochranu rostlin
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P íklad 1 dle SRS

Herbicidní p ípravek na ochranu rostlin s jednou 
ú innou látkou pro aplikaci do kuku ice. POR na 
základ  hodnocení byly p id leny v ty:

SPe2: Za ú elem ochrany vodních organism  neaplikujte na 
svažitých pozemcích (  3° svažitosti), jejichž okraje jsou 
vzdáleny od povrchových vod < 100 m.  
SPe3: Za ú elem ochrany vodních organism  snižte úlet 
dodržením neošet eného ochranného pásma 4 m vzhledem k 
povrchové vod . 
SPe3: Za ú elem ochrany necílových rostlin dodržujte 
neošet ené ochranné pásmo 3 m od okraje ošet ovaného 
pozemku

P íklad 2 dle SRS

Fungicidní p ípravek na ochranu rostlin ve form ve
vod dispergovatelných granulí s jednou ú innou
látkou. POR na základ hodnocení byly p id leny v ty:

SPe3: Za ú elem ochrany vodních organism snižte úlet dodržením
neošet eného ochranného pásma 30m vzhledem k povrchové vod .
(P i aplikaci do jádrovin).
SPe3: Za ú elem ochrany vodních organism snižte úlet dodržením
neošet eného ochranného pásma 25m vzhledem k povrchové vod .
(P i aplikaci do brambor a okrasných rostlin.).
SPe2: Za ú elem ochrany vodních organism neaplikujte na svažitých
pozemcích ( 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny
od povrchových vod < 100 m. (Platí pro všechny navržené aplikace).
SPe3: Za ú elem ochrany necílových lenovc dodržte neošet ené
ochranné pásmo 20m p i aplikaci do jádrovin, 5m p i aplikaci do vinic
a 1m p i aplikaci do brambor vzhledem k nezem d lské p d .

Systém protiúletových opat ení

U herbicid  je vždy nutné dodržet ochrannou vzdálenost 
minimáln  1 m od okraje ošet ovaného pozemku
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/minimalizace-
uletu/

obecné zásady
klasifikace jednotlivých za ízení k aplikaci p ípravku na ochranu 
rostlin
tabulky zkrácení ochranných vzdáleností od

Okraje povrchových vod
Okraje ošet ovaného pozemku

P i použití opat ení omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze 
zkrátit ochranné vzdálenosti následujícím zp sobem:

ochranná vzdálenost bez 
zkrácení 

TOU 50 % TOU 75 % TOU 90 % 

SPe3 (vodní organismy) 4 m 
4 m (platí pro všechny TOU, u vodních 
organism  nelze redukovat polní plodiny pod 
4 m) 

SPe 3 (necílové rostliny) 3 m 1 1 1 

SPe 2 (svažité p dy) 100 m 
Nelze redukovat vzdálenost p edepsanou 
v tou SPe 2 pomocí aplika ního za ízení 
(trysek) 

 
TOU = t ída omezení úletu 
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Chyby v aplikacích pesticid

• použití herbicid  nevhodným zp sobem
– použití r stových herbicid  v období nízkých teplot – prakticky 

nulová ú innost, teploty nejmén  15oC
– použití herbicid  v pokro ilé r stové fázi – Lontrel 300 použit 

14.6.  - sledovat údaje na etiket  a v aktuálních seznamech 
p ípravk  doporu ených pro pokusy

• p i aplikaci p ípravk  obsahující organická rozpoušt dla 
+ smá edla, zejména EC, OD dodržovat základní 
pravidla:
– p ed jejich použitím je nutné d kladn  vy istit post ikova
– zejména pokud byla p ed nimi aplikována sulfonylmo ovina, 

hrozí vysoké riziko uvoln ní stopových zbytk  ze st n nádrže     
a poškození citlivé kultury

Odolnost odr d obilnin proti komplexu 
listových chorob 

• u pšenic 
– odolnost proti hn dým skvrnitostem se pohybuje mezi hodnotami  

4 až 6, neexistuje odolná odr da.
• u je mene –

– Odolnost proti padlí travnímu – velmi dob e vy ešena více geny 
odolnosti, u n kterých odr d problém s fyziologickou skvrnitostí 
(z ejm  ve vazb  na reakci na p ítomnost padlí v prost edí) –
hodnoty odolnosti odr dy mezi 3 a 9 (velký podíl „devítek“!)!!

– Odolnost proti hn dým skvrnitostem a spále je mene dosahuje 
nižšího stupn než u padlí - hodnoty 3 až 7. 

– Odolnost k fuzáriu – choroby pat i klas nejvýše na úrovni 5.
• Proti hn dým skvrnitostem je u v tšiny odr d v mnoha 

letech pot eba uvažovat o fungicidní ochran . 
• U padlí travního je možné výb rem odolných odr d 

„ušet it“ na ochran .

P i použití opat ení omezujících úlet o 50, 75 a 90 % lze zkrátit 
ochranné vzdálenosti následujícím zp sobem:

ochranná vzdálenost bez 
zkrácení 

plodina TOU  
50 % 

TOU  
75 % 

TOU  
90 % 

SPe3 (vodní organismy) 30 m jádroviny 
brzká/pozdní 

aplikace 
25/20 

brzká/pozdní 
aplikace 

18/16 

brzká/pozdní 
aplikace 

12/10 

SPe3 (vodní organismy) 25 m brambory, okrasné 
rostliny do 50 cm 14 8 4 

SPe3 (vodní organismy) 25 m okrasné rostliny 
nad 50 cm 16 10 5 

SPe 3 (necíloví lenovci) 20m jádroviny 
brzká/pozdní 

aplikace 
16/14 

brzká/pozdní 
aplikace 

12/10 

brzká/pozdní 
aplikace 

6/4 

SPe 3 (necíloví lenovci) 5 m vinice 
brzká/pozdní 

aplikace 
3/2 

brzká/pozdní 
aplikace 

2/1 

brzká/pozdní 
aplikace 

2/1 

SPe 3 (necíloví lenovci) 1 m brambory, okrasné 
rostliny do 50 cm 0 0 0 

SPe 3 (necíloví lenovci) 1 m okrasné rostliny 
nad 50 cm 0 0 0 

SPe 2 (svažité p dy) 100 m 

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

Nelze redukovat vzdálenost p edepsanou v tou 
SPe 2 pomocí aplika ního za ízení (trysek) 

 
TOU = t ída omezení úletu 

D ležité je asování ochrany 
• Nejv tší škody p sobené hn dými skvrnitostmi je mene

(a brani natkami u pšenice) vznikají p i napadení porostu
ve fázi 32 až 33 (sloupkování),

• u „DTR“ p i infekci ve fázi 41 - 45 (nadouvání listové
pochvy praporcového listu),

• r žovobílá hniloba je mene (fuzáriová spála obilnin) –
ve fázi 31 nebo 63

• Padlí travní – p sobí nejv tší škody p i napadení:
– je mene fáze 25-30,
– pšenice fáze 37-41.

• V asné použití fungicidu umož uje využití celé
deklarované doby jeho ú innosti,

• ím více je choroba v dob post iku rozvinutá, tím kratší
dobu fungicid p sobí – „spot ebovává se“- a nižší p ír stek
výnosu nebo kvality zajistí.
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•Stagonospora nodorum

•Septoria tritici

•Stagonospora nodorum

Komplex listových skvrnitostí pšenice

Brani natka plevová (Stagonospora nodorum, teleomorpha 
Phaeosphaeria nodorum)
– projevuje se menšími žlutohn dými skvrnkami na listech
– skvrny p esahují nervaturu, jsou oválné nebo zašpi at lé,

brzy se spojují do velkých ploch s málo z etelnými pyknidami
– v tšinou mají r zn široký žlutý okraj u mladé skvrny velmi

výrazný, u starších mizí, skvrna pak má stejnom rnou
šedohn dou barvu

• Brani natka pšeni ná (Septoriatritici, teleomorpha 
Mycosphaerella graminicola) 
– vytvá í sv tle zelené až špinav bílé, árkovit podlouhlé

skvrny ohrani ené nervaturou listu
– v tšinou postrádají žlutou okrajovou zónu a asto se na nich

vyskytují pyknidy tmavé barvy

•Septoria tritici
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•Drechslera tritici-repentis

•Ascochyta spp.

Komplex listových skvrnitostí pšenice

• „Helmintosporioza“ pšenice (Drechslera tritici-repentis syn. 
Helmintosporium tritici-repentis teleomorpha Pyrenophora tritici-
repentis) - DTR 
– Zp sobuje drobn jší žluté chlorotické skvrnky vždy s tmavým bodem

uprost ed
– V kone ném stadiu dochází k usychání list postupn od jejich špi ek

• Askochyta pšenice (Ascochyta hordei var. triticina, teleomorpha 
Didymela exitialis)
– Askochyta se projevuje velmi podobn jako brani natky,

nej ast ji napadá konce list a listy na horní stran v míst 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 kone né velikosti, obsah zrn

vodnatý).

•Ascochyta spp.
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Abiotické skvrnitosti

Na pšenici se vyskytuje ada skvrnitostí zp sobených 
abiotickými faktory
Ve v tšin  p ípad  nelze p esn  stanovit p í inu
Intenzivní slune ní zá ení, lokální reakce na ulp lá 
pylová zrna, nevyrovnanost ve výživ , kombinace vysoké 
vlhkost a nedostatku vzduchu v p d , lokální reakce na 
padlí
V n kterých p ípadech jsou skvrny podobné 
brani natkám nebo DTR

Hn dé nebo šedohn dé skvrny s chlorotickým okrajem nebo bez 
n j
Na skvrnách se asto objevuje nevýrazné koncentrické zónování

•Abiotické skvrnitosti

•Stagonospora nodorum

•Septoria tritici

•Drechslera tritici-repentis

•Ascochyta spp.

•Abiotické skvrnitosti
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Ochrana? pro  ano a jak

• Odlis ovací ú inek má mimo hormonální ovlivn ní mutázou
také to, že rozkladem odum elých list za vlhka vzniká
etylén, který p sobí jako hormon stárnutí a asto p sobí
další škody na listech a dokonce omezuje nasazování
klásk .

• Ochrana:
• udržení kvalitní struktury ornice,
• výb r odr d s minimální úrovní výskytu p íznak ,
• ú inkem aplikace v tší ásti azol a/nebo nových ú inných

látek typu boscalid a pyraclostrobin je jejich omezení – ne
zcela odstran ní!,

• omezení tvorby etylenu za pomoci iont st íbra a humát
na list.

•Rhynchosporium secalis

Listové skvrnitosti zp sobené 
abiotickými faktory 

• jejich odr dov odlišná astost a masivnost výskytu
(Prestige, Azit, Aktiv, Signora),

• asto se projeví cca 10 až 14 dní po výskytu ozónové
díry (hormon superoxid mutáza),

• ast ji se vyskytují na porostech s nep íznivým stavem
p dy nebo p i „zamazání“ p i setí, p i stresech – sucho,
mokro,nepom r živin, p ítomnost patogen (=> tvorba
etylenu) – omezení ionty st íbra, citrátová a humátová
vazba živin, n které fungicidní látky (boscalid, Nezelené
strobiluriny- pyraclostrobin, trifloxystrobin, picoxistrobin a
v menší mí e i azoly),

• také je z ejmá vazba na n které geny odolnosti proti
padlí.

Komplex listových skvrnitostí žita a 
tritikale

• Brani natka žitná (Septoria secalis), brani natka plevová
(Stagonospora nodorum, teleomorpha Phaeosphaeria nodorum),
brani natka pšeni ná (Septoria tritici, teleomorpha Mycosphaerella
graminicola)
– Symptomatologie stejná jako u pšenice

• Askochyta (Ascochyta hordei var. europaea, teleomorpha
Didymela exitialis)
– Symptomatologie stejná jako u pšenice

• Rhynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis)
– Rhynchosporiová skvrnitost na žit a tritikale je specifickou formou

nep enosnou na je men
– Na epeli list nej ast ji spodního patra se vytvá ejí „mastné“ skvrny,

které pozd ji dostávají sv tle hn dou barvu
– Tvar skvrn je zpravidla koso tvere ný, pozd ji skvrny splývají do

nepravidelných tvar a choroba postupuje do horních listových pater
• Hodnocení:

– první výskyt (datum)
– ve fázi 71 (prvá zrna dosáhla poloviny své kone né velikosti, obsah

zrn vodnatý).
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• Hn dá skvrnitost - sí ová forma (Pyrenophora teres f. teres)
– Na listech se vytvá ejí nepravidelné hn dé skvrny. Uvnit nich je zpravidla

patrné typické sí ovité uspo ádání pigmentu
– Odr dov se liší vybarvení skvrn - n které odr dy mají barevn zvýrazn ný

okraj, jiné mají skvrny vícemén rozplývavé
– Starší skvrny mají sí ování z etelné pouze na okrajích skvrny.
– Postupn žloutnou ásti pletiva listu sousedící se skvrnami a od špi ky

zasychají celé listy
• Hn dá skvrnitost - skvrnitá forma (Pyrenophora teres f. maculata)

– Skvrnitá forma vytvá í stejnom rn tmavohn dé skvrny s výrazným
chlorotickým lemem, v tšinou protáhlého, v etenovitého tvaru

• „Helmintosporióza“ list (Cochliobolus sativus)
– Patogen vytvá í na listech tmav hn dé skvrny r zných tvar , které se ší í od

báze k vrcholu rostliny
• Všechny typy hn dých skvrnitostí se obvykle vyskytují ve st edních a

vyšších listových patrech
• Hodnocení

– první výskyt (datum)
– ve fázi 65–75 (st ed kvetení až st ední mlé ná zralost)

Hn dá skvrnitost je mene - komplex 
listových skvrnitostí

•Drechslera teres f. maculata

• Hn dá skvrnitost je mene - komplex listových skvrnitostí
– Hn dá skvrnitost - sí ová forma (Pyrenophora teres f. 

teres)
– Hn dá skvrnitost - skvrnitá forma (Pyrenophora teres f. 

maculata)
– „Helmintosporióza“ list  (Cochliobolus sativus)

• Rhynchosporiová skvrnitost je mene (Rhynchosporium 
secalis)

• Ramulariová skvrnitost je mene (Ramularia collo-cygni)
• Nespecifické skvrnitosti list  je mene

Listové skvrnitosti je mene

•Drechslera teres f. teres
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•Cochliobolus sativus

• Choroba se vyskytuje zejména v chladn jších a
vlh ích oblastech a ro nících

• Na epeli list nej ast ji spodního patra se
vytvá ejí mastné skvrny, které pozd ji hn dnou,
jejich st ed zesv tlá a okraje z stanou výrazn
tmav hn dé

• Tvar skvrn je koso tvere ný, pozd ji splývají do
nepravidelných tvar

• Hodnocení ve fázi 75 (st ední mlé ná zralost).

Rhynchosporiová skvrnitost je mene 
(Rhynchosporium secalis)

•Drechslera teres f. teres

•Drechslera teres f. maculata •Cochliobolus sativus
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• Choroba se vyzna uje drobnými, 1–2 mm velkými, tmav hn dými
skvrnami, v tšinou s chlorotickým okrajem, které jsou patrné zejména na
listech

• Skvrny asto pokrývají celou listovou plochu
• První p íznaky se zpravidla objevují na praporcovém listu a na horních

listových patrech
• Nejvíce bývají napadeny ásti rostlin vystavené p ímému slune nímu

zá ení
• Pozd ji se na skvrnách mohou objevovat reproduk ní orgány houby

v podob bílých te ek
• Patogen se m že rozší it na všechny nadzemní ásti v etn osin
• Vyskytuje se zejména ve druhé polovin vegetace, symptomy jsou

nejlépe patrné v období mezi mlé nou a t stovitou zralost
• Onemocn ní zpravidla postupuje velmi rychle a m že dojít k totálnímu

zaschnutí porostu
• Velmi snadno zam nitelné s jinými skvrnitostmi, zejména nespecifickými
• Hodnocení :

– v roce 2011 se nebude provád t hodnocení 9 – 1
– odb ry vzork dle pokyn
– na základ laboratorních výsledk hodnocen výskyt ano/ne

Ramulariová skvrnitost je mene 
(Ramularia collo-cygni)

•Rhynchosporium secalis

•Ramularia collo-cygni
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Odolnost odr d je mene k 
houbovým skvrnitostem

list

• Na listech je mene se b hem vegetace vyskytuje ada
skvrn, zpravidla hn dé, nebo tém erné barvy, jejichž
vztah k parazit m nebyl jednozna n prokázán

• Prstencovité nebo olejovité skvrny mohou být 
zp sobeny neznámou genetickou poruchou 

• Protáhlé nebo hranaté nepravidelné tmavohn dé        
až erné skvrny jsou spojovány:
– s hypersenzitivní reakcí na padlí travní  
– s reakcí na intenzivní slune ní zá ení (v tšinou velmi podobné 

ramularii), asto velmi odr dov  odlišné
– s reakcí na ulp lá pylová zrna a následnou kolonizaci saprofyty

• Hodnocení
– první výskyt (datum)
– ve fázi 51–61 (po átek metání - po átek kvetení: prvé prašníky 

viditelné).

Nespecifické skvrnitosti list  
je mene

•Ramularia collo-cygni

Reakce odr d na dvojí fungicidní 
ošet ení

• Pro ú innost fungicidního zásahu je rozhodující:
– V asnost,
– Dávka vody,
– Výb r fungicidu podle jeho ú innosti na v míst  rozší ené choroby,
– Doprovodné látky.

• N které doprovodné látky typu citrát , thiosíranové vazby a 
humát zvyšují rychlost p íjmu ú inné látky a hlavn  její 
distribuci na neošet ené ásti rostliny až na dvojnásobek!

• Lze dokladovat: tebuconazole – z 0,929 mg (kg erstvé 
hmoty) na 1,67 mg, azoxystrobin z 0,006 mg na 0,021 
(>3x!), difenoconazole z 0,007 mg na 0,023 mg (>3x!).

• je men doporu ené odr dy.xls

35



Hypersenzitivní reakce na padlí

Reakce na slune ní zá ení

Projev gen  rezistence k padlí

Hypersenzitivní reakce na padlí
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Reakce na slune ní zá ení

•Ramularia collo-cygni

k infekci dochází v dob  kvetení do otev ených kvítk
onemocn ní je patrné od za átku kvetení

pšenice, žito, tritikale:
- pror stáním mycelia dochází k p erušení cévních svazk  a     
následnému zb lení klásk
- p i p erušení klasového v etene dochází k zb lení celé ásti nad 
místem infekce
- za optimální vlhkosti se vytvá í nar žov lé povlaky tvo ené 
myceliem a sporami hub

je men:
- zpravidla nedochází k napadení vodivých pletiv a typickému 
zb lení
- bývají napadena pouze jednotlivá zrna
- p íznaky nebývají p íliš z etelné, zpravidla lze pozorovat 
zahn dlou skvrnu na bázi nebo špi ce obilky

Fuzariózy klas  obilnin (Fusarium
spp.)

Reakce na slune ní zá ení

Listové skvrnitosti zp sobené 
abiotickými faktory 

• jejich odr dov odlišná astost a masivnost výskytu
(Prestige, Azit, Aktiv, Signora),

• asto se projeví cca 10 až 14 dní po výskytu ozónové
díry (hormon superoxid mutáza),

• ast ji se vyskytují na porostech s nep íznivým stavem
p dy nebo p i „zamazání“ p i setí, p i stresech – sucho,
mokro,nepom r živin, p ítomnost patogen (=> tvorba
etylenu) – omezení ionty st íbra, citrátová a humátová
vazba živin, n které fungicidní látky (boscalid, Nezelené
strobiluriny- pyraclostrobin, trifloxystrobin, picoxistrobin a
v menší mí e i azoly),

• také je z ejmá vazba na n které geny odolnosti proti
padlí.
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Fuzariózy klas  obilnin
(Fusarium spp.)

pozor na zám nu s:
- plísní šedou (t. Botryotinia fuckeliana, a. Botrytis 
cinerea)
- b loklasostí obilnin zp sobenou chorobami pat 
stébel: pravý stéblolam (Oculimacula yallundae), 
ko enomorka obilná (Rhizoctonia cerealis), fuzarióza 
stébel (Fusarium spp.), ernání ko en  
(Gaeumannomyces graminis) a b loklasostí 
zp sobenou šk dci: bodruškou obilnou (Cephus 
pygmaeus), zelenuškou žlutopásou  (Chlorops 
pumilionis), t ásn nkami a trub nkami

hodnocení ve fázi 75 (st ední mlé ná zralost)
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Brani natka plevová a askochyta v 
klase pšenice, žita a tritikale

brani natka plevová (a. Stagonospora nodorum, t. 
Phaeosphaeria nodorum) 
- na pluchách a pluškách vytvá í sv tle hn dé skvrny asto s 
tmavším okrajem a s tmavými plodni kami (pyknidy)

askochyta (Ascochyta spp.) :
- napadá zejména pšenici
- symptomy jsou velmi podobné s brani natkou pl.
- vytvá í sv tle skvrny s hn dým okrajem

hodnocení ve fázi 77 – 83 (pozdní mlé ná zralost - asná 
t stovitá (vosková) zralost)

na po átku infekce se na okrajích plev vytvá ejí hn dé 
nebo ervenohn dé skvrny 
pozd ji se vytvá í na plevách a osinách vatovité kupky 
mycelia, které je zpo átku bílé, pozd ji šedohn dé s 
ernými plodni kami (kleistothecii)

hodnocení ve fázi 77  (pozdní mlé ná zralost)

Padlí travní (Blumeria graminis)        
v klase
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Reálná ochrana proti chorobám klas

• Komplex opat ení
– p edplodina, 
– systém zpracování p dy (upozor uji na n které 

publikace týkající se produkce CO2!! – z p dy se 
m že uvolnit pouze tolik CO2, kolik je do ní 
vloženo uhlíku, tedy organické hmoty! Je zcela 
nesmyslné aby redukované zpracování p dy 
uvolnilo mén  tohoto plynu!!!)

– volba vhodné odr dy, 
– výživa , 
– chemická ochrana.

Seznam p ípravk  registrovaných proti 
fuzáriím v klase

Název p ípravku Název ú inné látky Konec platnosti 
rozhodnutí 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 

40



2

Portfolio LH Lovochemie registrovaných v R

FERTIMAG Mg-N   8-8  + stop. prvky BOROSAN Forte B 11
FERTIKAL N-Mg-Ca  7-5-5  + stop. prvky MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 1,4-6,5-4,6
FERTIGREEN N-P-K  10-5-5  + stop. prvky ZINKOSOL Forte Zn 11
FERTI B N-P-B  8-10-2  + stop. prvky MANGAN Forte Mn 11
FERTIGREN Kombi N-P-K-S  7-7-5-2  + stop. prvky 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

Schéma distribuce a odborného poradenství Lovochemie

LOVOCHEMIE DISTRIBUTOR ZEM D LEC

ZOL

PORADCE

AGRA Group, 20 typ  listových hnojiv, 9 terénních pracovník
Yara Agri, 19 typ  listových hnojiv, 5 terénních pracovník
Lovochemie, 25 typ  listových hnojiv, 6 terénních pracovník

Listová hnojiva

Ing. Ji í Valenta, Lovochemie

Listová hnojiva  2011 – cílové obchodní destinace 

2010

eská republika

Ma arsko

N mecko

Itálie

Holandsko

ecko

2011

Slovensko

Rumunsko

Polsko
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ZEAS a.s., STARÉ HRADIŠT ( PU )
PŠENICE ( Pannonia NS ) 2010

Hnojení celkem N 93 kg / ha
Vým ra parcelek 4,7 ha

Varianty : I. nehnojeno LH
II. hnojeno LH – Mikrokomlex 4 l/ha

Fertigreen Kombi 4 l/ha

Výnos : varianta I. 5,85 t/ha
II. 6,47 t/ha – tj. navýšení výnosu o 9,04 %

Zhodnocení p i cen 4.800, K /t

Varianta I. 28.080, K /ha

Varianta II. 31.056, K /ha

Z toho náklady na LH Mikrokomplex 216, K /ha
Fertigreen Kombi 208, K /ha
Celkem 424 K /ha

P i ode tení náklad na LH u varianty II. jsou tržby 30.632, K /ha
tzn., že jsou vyšší o 2.552, K /ha oproti variant I.

Výsledky SPZO 2010 epka olejka
Varianta Název 

hnojiva Množství Termín 

1 kontrola 

2 

Borosan 
Forte 3 l jaro - prodlužovací r st, tankmix 

s aplikací na krytonosce 

MgNsol 5 l tvorba poupat, po átek kveteni, 
s aplikací blýská ka 

3 

Borosan 
Forte 2 l 

podzimní aplikace od 2. - 5. pravých 
listu,  aplikace proti fómové hnilob  
nebo r stová regulace porostu 

Fertigreen 
Kombi 5 l jaro - prodlužovací r st, tankmix 

s aplikací na krytonosce 

Fertimag 5 l tvorba poupat, po átek kveteni, 
s aplikací blýská ka 

 

P edsezonní slevová akce LH na rok 2011 10 %

Motiva ní pobídky pro rok 2011

Sí odborných poradc

Možnost rozbor ARR zdarma

LOVOCHEMIE AGRA Group YARA Agri
B 11 BOROSAN Forte BOR 150 YaraVita Bor 150
MIX  
mikroelement

MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn

----- YaraVita
Gramitrel

MgN 10-8 MgN sol Ho ík 140 MAGNITRA L
NPK s 
mikroelementy

FERTIGREEN 
Kombi NPK 7-7-5

Campofort
Fortestim

OLIKANI LIQUID

P ehled nejvýznamn jších typ  listových hnojiv a jejich dodavatelé

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. ( PU )
SLUNE NICE 2010

Hnojení kejda 18 m3 / ha
Vým ra parcelek 3,13 ha

Varianty : I. nehnojeno LH
II. hnojeno LH – Borosan Forte 2 l/ha

Mikrokomlex 2 l/ha
Fertigreen Kombi 5 l/ha

Výnos : varianta I. 3,27 t/ha
II. 3,50 t/ha – tj. navýšení výnosu o 9,34%

Zhodnocení p i cen 8.000, K /t

Varianta I. 26.160, K /ha
Varianta II. 28.000, K /ha

Z toho náklady na LH Borosan Forte 104, K /ha
Mikrokomplex 108, K /ha
Fertigreen Kombi 260, K /ha
Celkem 472 K /ha

P i ode tení náklad na LH u varianty II. jsou tržby 27.528, K /ha
tzn., že jsou vyšší o 1.368, K /ha oproti variant I.
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Sí  poradc  a sklad  v RHnojiva v epce ozimé

9
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Použití inhibitorů v praxi

Zemědělská oblastní laboratoř, Malý a spol., Ing. Radek Košál & kolektiv

45





Obsah
Zásoba dusíku v p d  – jaro 2011
Zásoba dusíku v jednotlivých hloubkách 
P í iny nízké zásoby dusíku
Listová analýza
Listová analýza vs. p dní zásoba
Termíny odb r  vzork
Záv r

Zásoba dusíku v p d  – jaro 2011
(ja iny 0-30 cm)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b ezen

je men jarní

mák

slune nice

cukrovka

tel.:      415 784 309-10
602 374 442
777 225 066

fax :       415 784 309
e-mail :  maly@zol.cz

www.zol.cz

OPTIMALIZACE VÝŽIVY ROSTLIN
O IMA AKREDITOVANÉ LABORATO E

Zásoba dusíku v p d  – jaro 2011
(ozimy 0-30 cm)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

leden únor b ezen

epka ozimá

pšenice ozimá

47



D vody nízké zásoby dusíku v p d
Sklize  2010

- nižší dávky dusíku

- vyšší výnosy + více slámy

Vysoké srážky v dob  sklizn  ( ervenec – zá í)
- proplach dusíku do spodních pater 

- nedodání dusíku na slámu

Pozd jší hnojení k ozim m ( íjen)
- áste n  spot ebováno rostlinou

- áste n  spot ebováno na rozklad slámy

Celková pot eba je vyšší než skute né hnojení

Listová analýza vs. p dní zásoba

Ideální stav

Hnojení p dy

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

0
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4
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6

7

8

9

0-30 30-60 60-90

Diagnostika výživy rostlin – listová analýza

Zajistit dostate nou a vyrovnanou hladinu živin v rostlin

Dob e zásobená rostlina lépe a déle odolává stres m (p ísušky, 
teplotní zm ny, choroby…)

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

Správn  cílená mimoko enová výživa znamená vyšší  výnos, lepší 
kvalitu a v tší tržby

Vizuální projevy nedostatk  živin znamenají velkou nevratnou 
ztrátu na výnosu a tím zhoršenou ekonomiku p stovaných plodin
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Termíny odb ru vzork

P dy (Nmin) - p edse ové, regenera ní, produk ní, kvalitativní hnojení 
(3-14 dní p ed hnojením)

- kontrola b hem celé vegetace 

Rostliny (LA) - po vytvo ení dostate né listové plochy ( epka BBCH 20-59, 
obiloviny BBCH 21-59)

- 3-7 dní p ed hnojením

Analýza po provedeném hnojení
- p dy min. 14 – 20 dní (dle po así)

- rostlin min po 7 – 10 dnech po mimoko enové výživ

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

Listová analýza vs. p dní zásoba

Mimoko en. výživa

Hnojení p dy
Mimoko en. výživa

Záv r
Nízká zásoba dusíku a velké množství 
poskliz ových zbytk  znamená zvýšenou 
pot ebu dusíkatého hnojení

Mimoko enovou výživu volte dle živiny 
v minimu (listová analýza)

Chybný odb r v nevhodnou dobu znamená 
nesprávný výsledek a chybné opat ení
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P da – p dní úrodnost

P dní úrodnost - schopnost p dy zajiš ovat rostlinám 
nezbytné podmínky pro r st a vývoj, které se projeví 

dosažením žádoucího výnosu a kvality produkce.

P dní úrodnost je komplexní dynamická vlastnost

Vývoj po etních stav  – PRASATA, SKOT

Optimalizace výživy rostlin 
a další doporu ení

I n g .  R a d e k   K o š á l  &  k o l .
vedoucí odboru podpory prodeje a  marketingu

kosal@agrofert.cz
marketing@agrofert.cz,  zla@agrofert.cz
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Vývoj p dní úrodnosti (AZP) - OP

Výsledky AZP 1999 – 2004 – pH  (orná p da)

Výsledky AZP 1990 – 2008
druh pozemku cyklus zkoušení p ezkoušená 

vým ra [ha] pH P K Mg Ca Pom r 
K:Mgmg/kg p dy

orná p da  

A: 1990-1992 2 727 315 6,4 108 279 178 3216 1,57 
B: 1993-1998 2 235 838 6,4 101 253 186 3235 1,36 
C: 1999-2004 2 535 519 6,3 95 225 184 3031 1,22 
D: 2005-2008 1 871 359 6,2 91 235 185 2983 1,27 

rozdíl D-A -855 956 -0,2 -17 -44 7 -233 -0,30 

chmelnice  

A: 1990-1992 7 699 7,0 230 569 253 4300 2,25 
B: 1993-1998 6 343 6,9 229 573 274 4354 2,09 
C: 1999-2004 6 887 6,9 251 471 279 3981 1,69 
D: 2005-2008 3 952 6,6 280 503 316 3977 1,59 

rozdíl D-A -3 747 -0,4 50 -66 63 -323 -0,66 

vinice  

A: 1990-1992 10 157 7,3 129 414 357 7794 1,16 
B: 1993-1998 6 861 7,3 111 360 349 8029 1,03 
C: 1999-2004 8 318 7,3 102 323 349 8673 0,93 
D: 2005-2008 7 209 7,2 94 303 359 9031 0.84 

rozdíl D-A -2 948 -0,1 -35 -111 2 1237 -0,32 

ovocné sady 

A: 1990-1992 21 417 6,7 143 428 266 4621 1,61 
B: 1993-1998 14 021 6,8 126 390 287 4803 1,36 
C: 1999-2004 14 506 6,7 124 353 274 4528 1,29 
D: 2005-2008 10 950 6,5 116 345 261 4164 1,32 

rozdíl D-A -10 467 -0,2 -27 -83 -5 -457 -0,29 

trvalé 
travní 
porosty  

A: 1990-1992 348 529 6,0 77 213 213 2874 1,00 
B: 1993-1998 162 435 5,9 76 190 223 2812 0,85 
C: 1999-2004 490 808 5,7 77 209 212 2311 0,99 
D: 2005-2008 514 666 5,6 79 230 200 2199 1,15 

rozdíl D-A 166 137 -0,4 2 17 -13 -675 0,15 

Vápn ní pat í k efiktivním zásah m !
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Výsledky AZP 1999 – 2004 – DRASLÍK  (orná p da)

Faktory ovlivňující výnosy (půdní úrodnost)  

P dní druh a typ

Rozbory p dy
fyzikální,
chemické,
biologické

Plodina a odr da

Výnosový potenciál
Systém hospoda ení

Klimatické podmínky

?

Agronomické
(ovlivnitelné)

Stanovištní
(neovlivnitelné)

Výsledky AZP 1999 – 2004 – FOSFOR  (orná p da)

Výsledky AZP 1999 – 2004 – HO ÍK  (orná p da)
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Vliv výživy na choroby rostlin 

Dusík (N)
Se stup ující dávkou N klesá výskyt:
Alternáriové skvrnitosti list  (Alternaria ssp.), fuzáriového vadnutí, ko enové 
hniloby (Fusarium oxysporum), bakteriálního vadnutí a skvrnitosti 
(Xanthomonas ssp). 

Draslík (K)
Podstata ú inku K na výskyt chorob souvisí s pozitivním vlivem draslíku na 
vývoj siln jších vn jších st n bun k = tvorbou siln jší kutikuly. 
Draslík stimuluje r st meristémových pletiv.

Fosfor (P)
Na úlohu P v rezistenci proti chorobám existují r zné 
názory. Všeobecn  však platí, že racionální hnojení
fosforem spojené s draselným hnojením má pozitivní 
vliv na tvorbu siln jších bun ných st n, v d sledku 
ehož je pr nik patogen  do bun k menší.

Zdroj: Richret a kol., 2004.

Vliv výživy na choroby rostlin 

M  (Cu)
P i poklesu hladiny m di v rostlin , dochází ke snížené 
tvorb  fenol , což je hlavní p í inou zvýšené 
náchylnosti rostlin k chorobám. 

Mangan (Mn)
P ihnojení manganem a m dí, se na porostech 
projevuje redukcí výskytu  plísn  sn žné.

Zinek (Zn)
Dostate ná hladina zinku v p d  a následn  v rostlin  
p sobí na rozvoj mnohých patogen  pozitivn  a na jiné 
negativn . 

DESATERO EFEKTIVNÍ VÝŽIVY ROSTLIN

Vliv výživy na choroby rostlin 

Vápník (Ca)
Ca hraje d ležitou roli v integrit  membrán a bun ných 
st n. V d sledku toho astokrát zvyšuje odolnost hostitele 
proti Pythium, Sclerotium, Fusarium a dalším.

Síra (S)
P i pokusech se slou eninami síry bylo zjišt no, že 
thiosírany (uvol ující atomární S) p i listové aplikaci 
omezují klí ení všech spór patogen  na povrchu rostlin 
proti rozto m a padlí.

Bór (B)
Rostliny trpící nedostatkem bóru akumulují ve svých 
listech cukr atraktivní  pro patogeny. 
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APLIKACE HNOJIV OVLIV UJE KVANTITU I KVALITU PRODUKCEVšeobecn  platné vztahy mezi hladinou živin a výskytem chorob

Dob e vyživovaná plodina je všeobecn  odoln jší 
v i chorobám, než plodina s nedostate nou 

výživou. 

• Aplikace K, Ca, Mn, Fe, B a Cu na deficitních p dách
obvykle zvyšuje odolnost v i chorobám.

• Nejvýrazn jší vliv harmonické výživy na výskyt chorob 
je zaznamenáván u odr d st edn  náchylných na 
choroby. 

U vysoce odolných a vysoce náchylných odr d má 
výživa rostlin malý vliv na výskyt choroby.

Faktory ovliv ující rovnom rnost 
rozmetání:

1) Kvalita hnojiva - letové vlastnosti hnojiva

2) Pov trnostní podmínky

3) Rozmetadlo minerálních hnojiv

4) Terénní podmínky

5) Obsluha

Kvalitní aplikace = kvalitní produkce
Na kvalitě nám záleží

MO SALAD  
27
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Variabilní technologie  odpovídající podmínkám

Hnojiva (výživa) sou ást komplexního p ístupu

• Zpracování p dy (GPS)

• Osiva (výb r a doporu ení vhodných odr d)

• Zakládání porostu (GPS, slu ování operací)

• Výživa a ochrana rostlin (nové produkty, 
doporu ené postupy, kvalita aplikací)

• Sklize  (GPS, logistika)

• Precizní zem d lství (komplexní systém 
hospoda ení, rozvoj díl ích metod)

AGROFERT – koordinátor skupinových aktivit

Obchodní zkušenosti – KVALITA LVCH, DUSLO, SKW

• Obsah živin (deklarace, registrace UKZUZ)

• Využitelnost živin (rozpustnost, povrch. Úprava)

• Skladovatelnost

• Granulace (pevnost, velikost, tvar)

NAŠE ZKUŠENOSTI

- komplexní zkušenosti: 
- prodejce
- marketing
- zem d lec

- nové produkty (Magnisul, Dasamag)
- metodiky (plodinová doporu ení)
- porovnání produkt  (LAD x Mo)
- diagnostika a doporu ení (EVR)
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Polní den – dobrá inspirace

Den PREOL .1 
15.5.2009

Den PREOL .2 
15.5.2010

Varianty hnojení

Jak (co) optimalizovat

• Aktuální opat ení – diagnostika 
výživného stavu (AZP, Nmin, ARR, 
Ntester ..)

• Pr b žné opat ení (rozhodnutí) –
optimalizace sm rem k místním 
podmínkám a p stitelským zám r m 
(volba odr d, systém hnojení, vlastní 
pokusy / ov ení, sledování trend )

epkový polní den speciál

DOPORU ENÉ POSTUPY 
V PRAXI
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Co také p inesly polní dny 2010 - HNOJENÍ

(výsledky demonstra ních pokus )

94,8

97,0

106,6

101,7101,3
99,6

101,7

98,7

LOVOCHEMIE DUSLO SKW R

%2010 2009

DASA 25/12
LAD 27
DAM

DASA MAG
DAM
DAM

ALZON+SA 
gr

LAD
DAM
DAM

Dopl ková výživa - EPKA

ALTERNATIVA k dlouhodob  úsp šné (odzkoušené) 
variant  (tam kde není problém Bór):
Podzim 2 l BOROSAN Forte 
jaro 2 l BOROSAN Forte (dl. R st) + FERTIMAG 5 l (butonizace)

Co také p inesly polní dny 2010
(výsledky demonstra ních pokus )

- Výrazné snížení výnos  proti r.2009 

- Pr m r hybrid  jen o cca 0,05 t vyšší než u liniových 
odr d 

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

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

Co také p inesly polní dny 2010 – TERMÍNY SETÍ
.

(výsledky demonstra ních pokus )
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PŠENICE OZIMÁ

Co také p inesly polní dny 2010
(výsledky demonstra ních pokus )

Profil
Moderní výrobní závod na zpracování
epkového semene v areálu Lovochemie

v Lovosicích:

• Lisování epky a extrakce epkového
oleje

• Výroba ME O, destilace, glycerinu

Kapacita 400 tisíc tun epky/rok

Odr dy epky s vysokou olejnatostí, 
ideální pro zpracovatelský pr mysl

Prosinec 2010 - ISCC certifikace ! 

Pšenice ozimá – hnojení a kvalita

• Poloprovozní pokus 
• Lokalita Tomice (Benešov)
• Vliv stup ovaných dávek N na kvalitu ( ešeno pro 

PENAM – více lokalit /hodnoceny jen parametry/)
• Zaseto 30 odr d, sklize  26.8. ! (vyhodnoceno 10 

odr d), 
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Co také p inesly polní dny 2010
.

(výsledky demonstra ních pokus )

Základní hnojení P, K, Mg a S

Cíl: vytvo it rovnovážný výživný stav 
• P, K, Mg – vycházíme z AZP a 

dopl ujeme na hladinu zásoby „dobrá“
• Mg – dolomitické vápence p i vápn ní
• p i obsahu S vodorozpustné pod 30 

mg/kg hnojení sírou
– m žeme spojit s P (superfosfát)
– s K (draselná s l, síran draselný)
– s Mg (Kieserit), s Ca (sádrovec) apod.

Co také p inesly polní dny 2010
(výsledky demonstra ních pokus )

Jak (co) optimalizovat

• Aktuální opat ení – diagnostika 
výživného stavu (AZP, Nmin, ARR, 
Ntester ..)

• Pr b žné opat ení (rozhodnutí) –
optimalizace sm rem k místním 
podmínkám a p stitelským zám r m 
(volba odr d, systém hnojení, vlastní 
pokusy / ov ení, sledování trend )
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Versus dynamika odb ru N

Sezónní zm ny obsahu Nmin v p de ve vrstv 0 – 0,6 m

Diagnostika se vyplatí !

Vápn ní pat í k efiktivním zásah m !

PROGRAM -optimalizace  výživy
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Působení N-stabilizátorů

Denitrifikace

N2O
NOx
N2

Ammonium
NH4

+
Nitrit
NO2

vyplavování

NH3

Nitrát
NO3

Ureáza

Inhibitory
ureázy

Nitro
somonas

Nitro
bacter

inhibitory
nitrifikace

N2O
NOx
N2

mo ovina

1 den (20°C)
4 dny (2°C)

ca. 50% in

1 týden (20°C)
6 týdn (5°C)

5 8 týdn (20°C)
10 14 týdn (5°C)

8 14dní

Zdroje dusíku
minerální nebo org.
hnojiva

x x x xNestabilizovaný N

Hnojení v souladu s přírodou
Rychlost p íjmu N rostlinou (ko enem)

• LV

• LAV/LAD
• LAS
• DASA, DASAMAG, Magnisul
• NPK

• SA

• Mo

- pH  (pozor na okyselující efekt – ne SA u pH pod 5)

- teplotu p dy (již od 2 C p íjem kationtu NH4 
pod 5 C výrazn  snížena nitrifikace, 

p íjem NO3 i hydrolýza Mo)

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

Orienta ní hodnocení (jaro) 
obsahu Nmin

v p d  ve vrstv  0-30 cm
Obsah Nmin Nmin (mg/kg)
Velmi nízký < 5

Nízký 5-15
St ední 16-30
Dobrý 31-45
Vysoký > 45

- vhodné zohlednit také pom r forem dusíku N-NO3
- / N-NH4

+

N-min.

obsah Nmin (0-30 cm) v mg/kg * 4,5 = obsah Nmin v kg/ha
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Anorganické rozbory rostlin (ARR)

• Standardn  provád ny tyto analýzy:

• epka – N, P, K, Ca, Mg, B, S, Zn

• Obiloviny - N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn

• Kuku ice - N, P, K, Ca, Mg, Zn

• Mák - N, P, K, Ca, Mg, B, Zn

• Cukrovka, 
slune nice, 
brambory - N, P, K, Ca, Mg, B

I my jsme farmá i !

V oblasti výživy a hnojení doporu ujeme:

• Využívat v maximální mí e nástroje pro analýzu a 
optimalizaci vstup
– Rozbory p d a rostlin (AZP, ARR)
– Výnosová a další data (precizní zem d lství)

• Používat kvalitní hnojiva

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

• Nezapomínat na úpravu pH pozemk  (vápn ní)

Anorganické rozbory rostlin (ARR)

• ur ují obsah a vzájemné pom ry 
makroživin a stopových prvk

• k posouzení okamžitého výživného 
stavu rostlin

• optimalizace výživného stavu, 
resp. hnojení, zejména dusíkem

• Podzim
• Nmin ur ení pot eby 

dohnojení N
• ARR  ešení ostatních živin   

(mikroelementy)
• Jaro

• Nmin regenerace
• ARR dlouživý r st
• ARR po átek kvetení

• Celoro n  
• monitoring chorob
• monitoring šk dc

EVR II – epka ozimá 2010
od  podzim 2007
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situace 2009 / 2010:

8.9.2009

8.10.20108.10.2010

8.9.2009
8.9.2009

na povrchu p dy 
15 0C

Jak šel as – 6.3. 12 hod

6.3.2011
1 cm pod povrchem 

p dy 4,8 0C
10 cm pod povrchem 

p dy -0,7 0C

Naše doporu ení fungují v praxi

Jak šel as

16.1.2011

8.3.2011
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JARO z pohledu výživy rostlin za alo cca 10.3.2011

D kuji za pozornost !

ZEM D LSTVÍ JE SYSTÉM !
Zákon minima je nadále v platnosti !

zla@agrofert.cz

13.3.2011

Jak šel as – 13.3. 17 hod

na povrchu p dy 
7 0C

1 cm pod povrchem 
p dy 6,8 0C

10 cm pod povrchem 
p dy 4,1 0C

Informace na dosah ruky
• AGROFERT NEWS (tišt né)

• AgroZpravodaj (e-mail)

• New web www.agrofert.cz

• Distribu ní sí  (osobní poradenství) 
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Program rozvoje venkova

Ing. Václav Včelák, Agroteam CZ s.r.o.
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Program rozvoje venkova

Ing. Václav V elák
Agroteam CZ s.r.o.

Agroteam CZ s.r.o.

Vychází ze zkušeností firmy Agro team GmbH
Spolupracuje úzce s Dr. Frankem Schädlichem a
Ing. Ralfem Jungem
Navazuje na úsp šnou práci firmy AgroConsult
Bohemia
Umož uje transfer zkušeností v ízení zem d lských
podnik v podmínkách nové zem d lské politiky
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Složky Cross Compliance

Cross Compliance

GAEC

SMR

Odstrašující p ípady

• ze stájí, skladiš hnojiv a statkových hnojiv, uskladn ných objemných
krmiv nebo z ostatních prostor neunikají závadné látky

• Problém p dní eroze

Zpracované projekty
116 projekt z oblastí:

Program rozvoje venkova R (MZe)
Opera ní program Životní prost edí (MŽP)
Opera ní program Rybá ství (MZe)

Zavád ní požadavk Cross Compliance
v R

od 
1.1.2011

od 
1.1.2009

2007 
- 2009

2004 
- 2006

GAECs GAECs GAECs

SMRs
1 - 8

SMRs
16 - 19

SMRs
9 - 15

GAECs

od 
1.1.2013

SMRs
1 - 8

SMRs
9 - 15

GAECs

SMRs
1 - 8
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Takto to vypadá lépe

• P íklady uložení hnoje – polní složišt a zpevn né hnojišt

Program rozvoje venkova – nástroj pro adaptaci na CC
• Investice do živo išné výroby

– Chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, dr beže, v el
– ustájení, dojírny, jímky, hnojišt , skladování krmiv a steliv,
– novostavba i modernizace
– Opat ení I.1.1.1a – stavby a technologie pro živo išnou výrobu.

• Investice do rostlinné výroby
– Skladování produkt RV (obloviny a olejniny), skleníky, nosné kontrukce trvalých

kultur
– Novostavba i moderniziace
– Opat ení I.1.1.1.b – stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

• Diverzifikace zem d lské innosti
– Výstavba zem d lských bioplynových stanic, kotelen na biomasu, peletiza ních linek
– Opat ení III.1.1. a III.1.2.

Odstrašující p ípady

• Problém p dní eroze

Spln ní požadavk C C v živo išné výrob vede hlavn
p es investice. Plné spln ní všech požadavk bude

vyžadováno od konce roku 2013

Výsledkem by m la být „chytrá investice“, která nejen zajistí
spln ní požadavk cross compliance, ale také bude ešit
problém rentability daného odv tví.

D ležitým faktorem je d sledné zavád ní koncep ních
opat ení vedoucí k efektivnímu využívání náklad (po et
zam stnanc , nerentabilních provoz , využití techniky …)
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• Výše podpory – dle opat ení
– I.1.1.1. – 25 40 / 35 – 50 / 45 – 60
– III.1.1.b, III.1.2.b – 30%

• Výše investice (max. zp. výdaje)
– I.1.1.1. – 30 mil. na projekt
– III.1.1.b, III.1.2.b – 75 mil na projekt.

• Zp sobilé výdaje – odlišné dle opat ení
– vše související s investicí vyjma mobilních prost edk
– od zemních prací po st echu
– ur ité výjimky

Podmínky opat ení

• Bodování pom ru cena/výkon (d ležité pro volbu strategie)
• Zajišt ní vstup – optimum – 2ha na 1kW výkonu, 0,5 VDJ na 1kW výkonu, možnost

sdružení, ale potenciální problém
• Bodování ú innosti kogenerace (více než 38%)
• Bodové ohodnocení vícestup ové fermentace
• Využití odpadního tepla. Spot ebi musí existovat nejpozd ji k podání žádosti o

proplacení. (specifický výpo et, po ítá se ze spot eby, nikoliv p ipojeného výkonu)
• Bodování „využití stávajících objekt “ – komplikovaná metodika, dokládá se tzv.

dokumentací skute ného provedení stavby. V p ípad pouhé instalace technologie
se z pohledu SZIF nejedná o využití stavby.

• bodové zvýhodn ní region s nižší zam stnaností
• bodové zvýhodn ní elektronického podání

• Pravd podobná zm na bodování

Bodování žádosti BPS

Podmínky pro podání žádosti

• Možný žadatel – zem d lský podnikatel s dvouletou historií
(obecn – spln ní definice žadatele) (ur ité výjimky v p ípad
mladých zem d lc , mikropodnik )

• U staveb je nutné platné a pravomocné stavební povolení
(p ípadn jiné opat ení st. ú adu).

• Prokazateln uspo ádány majetkoprávní vztahy
• Elektronické podání žádosti.
• Výsledkem projektu musí být funk ní celek (III.1.)
• Smouvu nelze podepsat p ed podáním žádosti.

• Procento prvovýroby na obratu
• mládí
• ekologie
• dokumentací skute ného provedení stavby. V p ípad pouhé instalace technologie

se z pohledu SZIF nejedná o využití stavby.
• zam stnávání zam stnanc do 40ti let
• NS
• hl. skladovací kapacita (ŽV)
• zvýhodn ní chov nosnic a chov prasat (ŽV)
• VDJ/ha (RV)
• bodové zvýhodn ní region s nižší zam stnaností
• bodové zvýhodn ní elektronického podání

• Pravd podobná zm na bodování

Bodování žádosti – I.1.1.1
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Proces vy ízení investice

• Poradenská spole nost

8 – 36 m síc

P íprava 
projektu

Výplata 
dotace

Žádost o 
dotaci

Schválení 
dotace –
smlouva

Vy ízení 
úv ru

Realizace 
projektu

• Dodavatel • Banka

Problémové body ve vztahu k SZIF
Nestihnutí stavebního povolení
Nedostate nost p íloh p i podání žádosti o dotaci (zejména
dokumentace skute ného provedení)
Výb rové ízení (nesprávný postup)
Nesprávná fakturace – p ílohy faktur, nezp sobilé výdaje
Porušení preferen ních kriterií
Nenahlášení zásadních zm n (nap . zm na výkonu)
Sledování termín – hlavn termín p edložení žádosti o
proplacení

• SZIF

Agroteam CZ s.r.o.
Rudolfovská t . 202/88
370 01 eské Bud jovice
Tel./fax: 387 410 390/391 www.agroteam.cz

• Výb rové ízení
• Lh ta vázanosti 5 let
• P i podání žádosti o proplacení nutno dodržet preferen ní kriteria
(n která kriteria se kontrolují až p i žádosti o proplacení)

• u BPS Žadatel nesmí zm nit svou velikost ve vztahu k definici
p íjemce dotace

• správná fakturace
• Hlídání preferen ních kriterií
• hlášení zm n proti projektu

Podmínky realizace

Termín výzev
• 7. ervna – 20 ervna 2011
• III.1.1 Diverzifikace inností nezem d lské povahy
• I.1.1. Modernizace zem d lské výroby

• 18. íjna – 31. íjna 2011
• III.1.2 Podpora zakládání podnik a jejich rozvoje –

íjen 2011
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