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33 3. kolénko vzdálené min. 2 cm od 2. kolénka

34 4. kolénko vzdálené min. 2 cm od 3. kolénka

37 objevení se posledního listu (praporcový list), poslední list ještě svinutý

39
fáze jazýčku (liguly), jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý, konec 
sloupkování

4 Naduřování listové pochvy

41 pochva praporcového listu se prodlužuje

43 klas (lata) se ve stéble posunuje vzhůru, pochva praporcového listu začíná duřet

45 pochva praporcového listu naduřelá

47 pochva praporcového listu se otvírá

49 špičky osin, osiny jsou viditelné nad jazýčkem praporcového listu

5 Metání

51 počátek metání, špička klasu (laty) vystupuje z pochvy nebo ji proráží bočně

55 střed metání, báze klasu ještě v pochvě

59 konec metání, klas (lata) je celý viditelný

6 Kvetení

61 počátek květu, první prašníky viditelné

65 střed květu, 50 % prašníků zralých

69 konec květu, většina klásků odkvetlá, ojediněle visí zaschlé prašníky z klasu

7 Tvorba obilky

71 prvá zrna dosáhla poloviny své konečné velikosti, obsah zrn vodnatý

73 časná mléčná zralost

75
střední mléčná zralost, všechna zrna dosáhla své konečné velikosti, obsah zrn mléčný, zrna ještě 
zelená

77 pozdní mléčná zralost

8 Zrání

83 časná těstovitá (vosková) zralost

85 těstovitá zralost, obsah zrna je ještě měkký, ale suchý, deformace tlakem nehtu vratná

87 žlutá zralost, deformace tlakem nehtu nevratná

89 plná zralost, zrno je tvrdé, jen s obtíží je lze nehtem palce zlomit

9 Stáří

92 mrtvá zralost, zrno již nelze nehtem palce stisknout ani zlomit

93 zrna se uvolňují

97 rostlina plně odumřelá, stéblo se láme

99 sklizené zrno

OBILNINY
RŮSTOVÉ FÁZE BBCH >>>

PLEVELE

HERBICIDY - OBILNINY OZIMÉ >>>

0 Klíčení

00 suché semeno

01 počátek bobtnání

03 konec bobtnání

05 kořínek vystoupil ze semene

07 koleoptile vystoupila ze semene

09 vzcházení: koleoptile proráží povrch půdy, na špičce koleoptile již viditelný list

1 Vývoj listů

10 1. list vystoupil z koleoptile

11 1. list rozvinutý (2. list vyrůstá z pochvy 1. listu)

12 2. list rozvinutý (3. list vyrůstá z pochvy 2. listu)

13 3. list rozvinutý

14 4. list rozvinutý

15 5. list rozvinutý

16 6. list rozvinutý

17 7. list rozvinutý

18 8. list rozvinutý

19 9 a více listů rozvinutých

2 Odnožovámí

21 1. odnož viditelná: počátek odnožování

22 2. odnož viditelná

23 3. odnož viditelná

24 4. odnož viditelná

25 5. odnož viditelná

26 6. odnož viditelná

27 7. odnož viditelná

28 8. odnož viditelná

29 9 a více odnoží viditelných

3 Sloupkování

30
začátek sloupkování: hlavní odnož i vedlejší odnože se zřetelně napřimují a počínají se prodlužo-
vat, klas vzdálen od odnožovacího uzlu min. 1 cm

31 1. kolénko zjistitelné těsně nad povrchem půdy, od odnožovacího uzlu vzdálené min. 1 cm

32 2. kolénko zjistitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka

HERBICID Formulace
účinná látka HRAC

Omezení Zástupce

Obilnina
Termín aplikace

P pšenice ozimá, PŠ pšenice špalda, PT pšenice tvrdá, 
J ječmen ozimý, T tritikale ozimé, Ž žito ozimé
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Poznámky k aplikaci 

C

Příjem 
účinné látky
půda : listy (%)

Reziduální 
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Orientační účinnost na plevele:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatečná, neúčinkuje 
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ACCURATE DELTA WG
600 g/kg difl ufenican,  12
60 g/kg metsulfuron-methyl 2

OP|SPe Nufarm

Pšenice 
  POST jaro od začátku odnožování do fáze 2. kolénka 

(BBCH 21–32)
•  Dvouděl. plevele až do 8. listu, chundelka do zač. odnožování

1 70–100 g/100–300 l
•  Pro urychlení účinnosti se doporučuje TM se smáčedlem 

nebo DAM 390

5–25 °C

 

60:40

6–8 týdnů
                        

Kombinace:  ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticidy
™ POST 70–100 g + smáčedlo (1,0 l MERO)

™ POST 70–100 g + fl uroxypyr (HURLER)
™ POST 100 g + chlorotoluron (2,0 l LENTRON)

™ POST 70–100 g + 60 g ATTRIBUT SG 70 
™ POST 70–100 g + 0,6–0,9 l AXIAL PLUS

™ POST 100 g + 0,8–1,0 l FOXTROT

ADETO SC
500 g/l fl ufenacet 15

OP|SPe AG Novachem

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  CPOST podzim od fáze, kdy 1. list vystoupil z koleoptile 

do 6. listu obilniny (BBCH 10–16)
•  Plevele optimálně ve fázi děložní listy až první pravý list vyvinutý 

1 0,4 l/200–300 l

•  Dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 
srážkami

•  Srážky po aplikaci podporují účinnost
•  Osivo zakryto dostatečnou vrstvou půdy (2–4 cm)
•  Max. dávka při hubení sveřepu, jílku vytrvalého, psárky polní, 

mrvky myší ocásek

Od 5 °C

3

90:10 

2–3 měsíce
                     

Kombinace:  ™ POST insekticidy ™ CPOST 0,25–0,4 l + 2,0–2,5 l PENDOLIN ™ POST 0,25 l + 0,075 l SARACEN DELTA + 0,1 l ZEMIN ™ POST 0,4 l + 0,25 l TOUCAN + 0,1 l ZEMIN

AGILITY SC
100 g/l difl ufenican,  12
500 g/l chlorotoluron 5

OP|SPe FMC Agro

Pšenice, ječmen
  POST podzim od 1. listu do 5. odnože (BBCH 11–25)
•  Opt. CPOST aplikace v době, kdy se objevují řádky 

(BBCH 11–13)
•  Chundelka do 3. listu, dvouděl. plevele do 4. listu, 

svízel do 2. přeslenu

1 1,5 l/300 l
•  Dobře připravený pozemek bez hrud a posklizňových zbytků
•  Vlhko po aplikaci podporuje účinnost

Od 5 °C

2

80:20

Až 6 měsíců
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, insekticidy (NEXIDE, přenašeči viróz) Nemíchat s kapalnými hnojivy a DAM 390 (leták FMC 2018)

AGRITOX 50 SL  SL
500 g/l MCPA (Na-K-DMA sůl)  4

OP|SPe Agro Aliance 

Pšenice, ječmen, tritikale, žito 
  POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29)
•  Dvouděl. plevele 2.–4. list, pcháč lodyha 10–25 cm 

1 1,0–1,5 l/200–400 l 
•  Teplo a vlhko podporují účinek
•  Aktivní růst plevelů
•  Vytrvalé plevele dostatečná listová plocha

10–23 °C

4

5:95

Několik dní
                        

Kombinace:  ™ CCC, DAM 390, listová hnojiva
™ POST 1,0–1,5 l + fl uroxypyr 
™ POST 1,0–1,5 l + 1,5–3,0 l chlorotoluron 500 g/l 

™ POST 1,0–1,5 l + 0,15 kg ARRAT 
™ POST 1,0–1,5 l + 60 g ATTRIBUT SG 70 (+ DAM nebo s, P)
™ POST 1,0–1,5 l + 40–50 g AURORA 40 WG

™ POST 1,0–1,5 l + 25–30 g EXPRESS 50 SX
™ POST 1,0–1,5 l + 20–30 g GRODYL 75 WG 
™ POST 0,5–1,0 l + 0,1–0,15 l SEKATOR OD

™ POST 1,0–1,5 l + 0,12 l VIVENDI 600

ALIBERON WG
750 g/kg tribenuron-methyl  2

SPe Agro Aliance

Pšenice, ječmen, tritikale, žito 
  POST podzim, jaro od 2. listu do 3. kolénka obilniny 

(BBCH 12–33)
•  Dvouděl. plevele 2.–4. list, pcháč lodyha 10–25 cm

1 20 g/200–400 l
•  Účinný i za nižších teplot, avšak teploty nad 10 °C a vlhko 

podporují účinnost
•  Aktivní růst plevelů

7–25 °C

3

20:80

Několik dní
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, DAM 390, smáčedla
™ POST 15–20 g + fl uroxypyr

™ POST 15–20 g + 1,5–3,0 l chlorotoluron 500 g/l
™ POST 15–20 g + MCPA (1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, 0,75–1,0 l DICOPUR M 750, EMCEE)

™ POST 15–20 g + 60 g ATTRIBUT SG 70 
™ POST 15–20 g + 40–50 g AURORA 40 WG

™ POST 10 g + 0,27 l FLUENT 500 SC
™ POST 15–20 g + 15–25 g GRODYL 75 WG + 0,1% TREND 90
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FUNGICID Formulace

Zástupce
účinná látka, obsah Chemická skupina FRAC

Účinnost (pohyb v rostlině) Působení Obilnina

Max. povolená 
dávka

Orientační účinnost na choroby:  specialista,  výborná,  dobrá,  slabá

S systémový
LS lokálně systémový

T translaminární
K kontaktní

KH kontaktní hloubkový
E episystemický

F fumigující

P preventivní
K kurativní

E eradikativní
R reziduální

P pšenice, PO pšenice ozimá,
J ječmen, JJ ječmen jarní,

T tritikale, TO tritikale ozimé,
Ž žito, ŽO žito ozimé,
O oves, OJ oves jarní, 

OO oves ozimý
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TESON EW

Belchim
tebuconazole 250 g/l DMI fungicidy (triazoly) 3 S P, K, E PO, J 1,0 l/ha         

TIOCAN EC

UPL Czech
prothioconazole 250 g/l DMI fungicidy (triazolinthiony) 3 S P, K, E P, JJ, T, Ž 0,8 l/ha         

TOPaZOL EC

AG Novachem
prothioconazole 250 g/l DMI fungicidy (triazolinthiony) 3 S P, K, E P, JJ, T, Ž 0,8 l/ha         

TRACIAFIN EC

VP AGRO
prothioconazole 250 g/l DMI fungicidy (triazolinthiony) 3 S P, K, E P, JJ, T, Ž 0,8 l/ha         

TYBERIUS EW

Nufarm
tebuconazole 250 g/l DMI fungicidy (triazoly) 3 S P, K, E P, JJ, T, Ž 1,0 l/ha         

UNIX 75 WG WG

Syngenta
cyprodinil 750 g/kg AP fungicidy (anilinopyrimidiny) 9 S, T P, K PO, JO 1,0 l/ha        

VARIANO XPRO EC

Bayer

bixafen 40 g/l
fl uoxastrobin 50 g/l

prothioconazole 100 g/l

SDHI fungicidy (karboxamidy) 7

QoI fungicidy (strobiluriny) 11

DMI fungicidy (triazolinthiony) 3

S, T P, K, E P, J, T, Ž, O 1,5 l/ha         

ZAFTRA AZT 250 SC SC

Belchim
azoxystrobin 250 g/l QoI fungicidy (strobiluriny) 11 S, T P, K P, J 0,8 l/ha       

ZAMIR 40 EW EW

Nufarm

prochloraz 267 g/l 
tebuconazole 133 g/l 

DMI fungicidy (imidazoly) 3

DMI fungicidy (triazoly) 3 LS, T, S P, K, E P, T 1,25 l/ha         

FUNGICIDY - ORIENTAČNÍ ÚČINNOST NA CHOROBY >>>

BALÍČKY - FUNGICIDY - OBILNINY  >>>

ČÁST 5/5

Balíček
Zástupce

Složení balíčku Obilnina Dávkování Poznámka

Orientační účinnost na choroby:  specialista,  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatečná, neúčinkuje

Stéblolam
Pseudocercosporella 

herpotrichoides

Padlí travní
Blumeria graminis

Braničnatky
Septoria spp.

Helmintosporiová skvrnitost
Drechslera tritici-repentis

Hnědá skvrnitost ječmene
Pyrenophora teres

Ramulariová skvrnitost listů
Ramularia collo-cygni

Rynchosporiová skvrnitost 
ječmene

Rhynchosporium secalis

Rzi
Uredinales

Růžovění klasů 
Fusarium spp.

AzoGUARD 
+ MetcoGUARD PACK

SOUFFLET AGRO

5 l AzoGUARD 
250 g/l azoxystrobin
5 l MetcoGUARD 
250 g/l metconazole
2 l MultiAD (smáčedlo)

Pšenice
Ječmen

Ozimy: 0,5 l AzoGUARD + 0,5 l MetcoGUARD 
+ 0,1–0,2 l MultiAD

Jařiny:  0,4 l AzoGUARD + 0,4 l MetcoGUARD 
+ 0,1–0,2 l MultiAD

Balíček na 10 nebo 12,5 ha

• Balíček lze využít i v řepce      

AzoGUARD 
+ ProthioGUARD 
+ MultiAD PACK

SOUFFLET AGRO

5 l AzoGUARD 
250 g/l azoxystrobin
5 l ProthioGUARD 
250 g/l prothioconazole
2 l MultiAD (smáčedlo)

Pšenice
Ječmen

Ozimy: 0,5 l AzoGUARD + 0,5 l ProthioGUARD 
+ 0,1–0,2 l MultiAD

Jařiny:  0,4 l AzoGUARD + 0,4 l ProthioGUARD 
+ 0,1–0,2 l MultiAD

Balíček na 10 nebo 12,5 ha

        

AZOLINE s PROSAREM
AgroProtec

5 l AZOLINE 
250 g/l azoxystrobin 
5 l PROSARO 250 EC 
125 g/l prothioconazole, 125 g/l tebuconazole

Pšenice
Ječmen

0,5 l AZOLINE + 0,5 l PROSARO 250 EC
Balíček na 10 ha

•  Komplexní fungicidní ošetření proti všem hospodářsky 
významným houbovým chorobám obilnin

• Balíček lze využít i v řepce a kukuřici

        

CAVANDO NEW
VP AGRO

2× 5 l ALTERNO 
60 g/l metconazole
1× 5 l REVYSTAR 
100 g/l mefentrifl uconazole (=Revysol)

Pšenice
Ječmen

0,8–1,0 l ALTERNO + 0,4–0,5 l REVYSTAR
Balíček na 10–12,5 ha

•  Kombinace zajišťující vysokou účinnost proti listovým chorobám 
jako jsou braničnatky, rzi, hnědá, ramuláriová a rynchosporiová 
skvrnitost a zároveň vysokou účinnost proti klasovým fuzariózám

•  Vyšší dávka při použití minimalizace, pokud předplodinou byla 
kukuřice nebo pšenice, pokud je odrůda náchylná k napadení 
fuzárii, při jedné aplikace fungicidu nebo za deštivého počasí

       

MIRAGE C/PROMINO PACK
ADAMA

20 kg MIRAGE C 
750 g/kg cyprodinil
20 l PROMINO 300 EC 
300 g/l prothioconazole

Pšenice ozimá
Ječmen ozimý

0,4–0,5 kg MIRAGE C 
+ 0,4 l–0,5 l PROMINO 300 EC 

•  Vyšší dávkování při silné infekci, pokud leží dlouhodobě sníh, 
pozorovatelné napadení bází stébel, navíc výskyt Rhizoctonia

        

OSIRIS PACK
BASF

10 l ALTERNO 
60 g/l metconazole
10 l CURBATUR EC 250 
250 g/l prothioconazole

Pšenice

Pšenice 0,5 l ALTERNO + 0,5 l CURBATUR
Balíček na 20 ha

Ječmen 0,4–0,5 l ALTERNO + 0,4–0,5 l CURBATUR
Balíček na 20–25 ha

•  Balíček dvou různých azolů s preventivním a kurativním půso-
bením proti rozhodujícím listovým a klasovým chorobám

•  Aplikace při počátečním výskytu chorob, v případě ochrany proti 
fuzariózám klasů je optimální termín aplikace BBCH 61–65

        

TANGO FLEX
BASF

5 l  FLEXITY 
300 g/l metrafenone  
15 l REVYSTAR 
100 g/l mefentrifl uconazole (=Revysol) 

Pšenice
Ječmen

0,5 l FLEXITY + 1,5  l REVYSTAR
Balíček na 10 ha

•  Balíček přípravků pokrývající všechny důležité choroby obilnin 
vyskytující se v první polovině fungicidní sezony 

       

TOPaZOL + TAZER PACK
AG Novachem

 5 l TOPaZOL 
250 g/l prothioconazole
5 l TAZER 
250 g/l azoxystrobin

Pšenice
Ječmen

0,5 l TOPaZOL + 0,5 l TAZER
Balíček na 10 ha

• Balíček lze využít i v řepce         
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REGULÁTOR Formulace
účinná látka

Omezení Zástupce

Obilnina

Max. počet 
ošetření za 

vegetaci
{Interval mezi 

aplikacemi - dny}

Účel použití
Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Ochranná lhůta (dny)

Podzim - zvýšení jistoty 
přezimování

Podpora odnožování, 
zahuštění porostu

Omezení poléhání

BAIA T SL
480 g/l ethephon 

 AgriStar

Ječmen ozimý 1 BBCH 32–39  1,0 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 32–49  0,5 l/200–400 l

CELSTAR 750 SL  SL
750 g/l chlormequat-chloride

OP Agro Aliance

Ječmen ozimý 1 BBCH 14–15  1,5 l/200–600 l 

Ječmen jarní 1 BBCH 21–25  0,6 l/200–300

CERONE 480 SL SL
480 g/l ethephon

OP|SPe Bayer

Ječmen ozimý 1 BBCH 37–45  0,5–1,0 l/200–400 l  

Ječmen jarní 1 BBCH 37–45  0,5–0,75 l/200–400 l  

CUADRO NT  EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

OP FMC Agro

Ječmen ozimý 1 BBCH 32–35  0,6–0,8 l/200–400 l

Ječmen jarní 1
BBCH 29–34  0,4 l/200–400 l 

nebo 
BBCH 34–37  0,3 l/200–400 l 

EPHON TOP SL
660 g/l ethephon

OP Nufarm

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–49  0,75 l/100–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 31–49  0,5 l/100–400 l

ERECTUS SL
480 g/l ethephon

 ADAMA

Ječmen ozimý 1 BBCH 32–49  1,0 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 32–49  0,5 l/200–400 l

EtheGUARD SL
480 g/l ethephon

 SOUFFLET AGRO

Ječmen ozimý 1 BBCH 32–39  1,0 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 32–49  0,5 l/200–400 l

FABULIS OD OD
50 g/l prohexadione-calcium

 Bayer

Ječmen ozimý
1× nebo 

DA 2×
{7}

BBCH 29–39  0,8–1,5 l/100–500 l
DA: 2× do max. dávky 1,5 l

Ječmen jarní
1× nebo 

DA 2×
{7}

BBCH 29–39  0,8–1,2 l/100–500 l 
(max. reg. dávka 1,5 l)

DA: 2× do max. dávky 1,5 l

FIXATOR EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

 Corteva Agriscience

Ječmen ozimý 1 BBCH 30–39  0,6 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–37  0,4 l/200–400 l 

FLORDEX 660 SL
660 g/l ethephon

OP FMC Agro

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–49  0,75 l/100–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 31–49  0,5 l/100–400 l

FLORDIMEX 660 SL
660 g/l ethephon

OP AG Novachem

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–49  0,75 l/100–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 31–49  0,5 l/100–400 l

GRASSROOTER SL
480 g/l ethephon

OP Sharda

Ječmen ozimý 1 BBCH 41–51  1,0 l/200 l

Ječmen jarní 1 BBCH 41–49  0,75 l/200 l

CHLORMEPHON CZ SL
155 g/l ethephon, 236,4 g/l chlormequat 

OP AgriStar

Ječmen ozimý 1 BBCH 32–36  2,0 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 32–36  1,5 l/200–400 l

KOREKT 510 SL SL
510 g/l ethephon

OP INNVIGO Agrar

Ječmen jarní 1 BBCH 31–47  0,7 l/200–300 l

LIMITAR EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

 AG Novachem

Ječmen ozimý 1
BBCH 30–32  0,4 l/200–500 l

nebo
BBCH 37–39  0,6 l/200–500 l

Ječmen jarní 1 BBCH 29–33  0,5 l/200–500 l

LOMIS  SC
228,9 g/l mepiquat, 42,4 g/l prohexadione

OP Sumi Agro

Ječmen ozimý 1
BBCH 30–39  0,6–0,8 l/200–400 l

(max. reg. dávka 1,5 l/ha)

MEDAX MAX WG
42,39 g/kg prohexadione, 
75 g/kg trinexapac-ethyl 

 BASF

Ječmen ozimý 
1 nebo
DA {7}

BBCH 29–39  0,5–1,0 kg/150–300 l
BBCH 39–49  0,5–0,75 kg/150–300 l

DA: BBCH 29–49  0,5 kg + 0,5 kg 
nebo 0,75 kg + 0,75 kg

Ječmen jarní 1 BBCH 29–39  0,3–0,75 kg/150–300 l

MODDUS FLEXI ME
250 g/l trinexapac-ethyl

 Syngenta

Ječmen ozimý 1 BBCH 32–49  0,8 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 31–37  0,6 l/200–400 l 

MODDUS EC
250 g/l trinexapac-ethyl

 Syngenta

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–35  0,8 l/200–400 l

Ječmen jarní 1
BBCH 31–34  0,4 l/200–400 l

nebo 
BBCH 34–37  0,3 l/200–400 l

REGULÁTOR Formulace
účinná látka

Omezení Zástupce

Obilnina

Max. počet 
ošetření za 

vegetaci
{Interval mezi 

aplikacemi - dny}

Účel použití
Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Ochranná lhůta (dny)

Podzim - zvýšení jistoty 
přezimování

Podpora odnožování, 
zahuštění porostu

Omezení poléhání

MoGUARD  EC
250 g/l trinexapac-ethyl

OP SOUFFLET AGRO

Ječmen ozimý 1
BBCH 31–32  0,4 l/200–400 l

nebo
BBCH 37–39  0,6 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–32 0,5 l/200–400 l

MORFAL EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

OP Agro Aliance

Ječmen ozimý 1 BBCH 30–39  0,8 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–37  0,5 l/200–400 l

MOXA EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

OP AgriStar

Ječmen ozimý 1
BBCH 31–32  0,4 l/200–400 l 

nebo
BBCH 37–39  0,6 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–32  0,5 l/200–400 l

NEXT EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

OP Sharda

Ječmen ozimý 1 BBCH 30–39  0,8 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–37  0,5 l/200–400 l

NOVACEL SL
750 g/l chlormequat-chloride

OP AG Novachem

Ječmen ozimý 1 BBCH 14–15  1,5 l/200–600 l 

Ječmen jarní 1 BBCH 14–23  0,6 l/300–400

OPTIMUS EC
175 g/l trinexapac-ethyl 

OP Nufarm

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–35  1,2/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 31–34  0,6 l/200–400 l 

RANFOR SL
480 g/l ethephon

SPe Agro Aliance

Ječmen ozimý 1 BBCH 37–45  1,0 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 37–45  0,75 l/200–400 l

RETACEL EXTRA R 68 SL
750 g/l chlormequat-chloride

OP Draslovka Kolín

Ječmen ozimý 1 BBCH 14–15  1,5 l/200–600 l 

Ječmen jarní 1 BBCH 14–23  0,6 l/300–400

SAPIENS SL
150 g/l ethephon, 232,7 g/l chlormequat

OP ADAMA

Ječmen ozimý 1 BBCH 30–37  2,0 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–37  1,5 l/200–400 l

SKELETON SC
228,9 g/l mepiquat, 42,4 g/l prohexadione

OP Corteva Agriscience

Ječmen ozimý 1
BBCH 30–39  0,6–0,8 l/200–400 l

(max. reg. dávka 1,5 l/ha)

STABILAN 750 SL SL
750 g/l chlormequat-chlorid

OP Nufarm

Ječmen jarní 1 BBCH 21–25  0,6 l/200–300

Ječmen ozimý 1 BBCH 14–15  1,5 l/200–600 l 

TERPLEX EC
200 g/l trinexapac-ethyl

 Belchim

Ječmen ozimý 1 BBCH 29–39  0,5 l/200–300 l

TREGUS 500 SC EC
500 g/l trinexapac-ethyl 

 INNVIGO Agrar

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–37  0,3 l/200–300 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–39  0,2 l/200–300 l

TRIDUS EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

OP Belchim

Ječmen ozimý 1
BBCH 31–32  0,4 l/200–400 l

nebo
BBCH 37–39  0,6 l/200–400 l

Ječmen jarní 1 BBCH 30–32  0,5 l/200–400 l

VERTICO EC
250 g/l trinexapac-ethyl 

 UPL Czech

Ječmen ozimý 1 BBCH 31–35  0,8 l/200–400 l

Ječmen jarní 1
BBCH 31–34  0,4 l/200–400 l

nebo 
BBCH 34–37  0,3 l/200–400 l



220 221

B
R

A
M

B
O

R
Y

B
R

A
M

B
O

R
Y

  ČÁST 1/3

PŘÍPRAVEK Formulace
účinná látka IRAC

Omezení Zástupce

Max. počet 
aplikací 

za vegetaci 
{Interval mezi 

aplikacemi - dny}

Dávka na 1 ha/postřiková kapalina
Ochranná lhůta (dny)
BBCH - růstová fáze

Dávka na 1 ha/postřiková kapalina
Ochranná lhůta (dny)
BBCH - růstová fáze

Drátovci
Elateridae

Dřepčíci
Epitrix spp.

Háďátka
Mandelinka bramborová

Leptinotarsa decemlineata
Mšice Aphidoidea

Běžné plochy
Přenašeči viróz

Sadba
Slimáci, plzáci

Limacidae, Arionidae

AcetGUARD SP
200 g/kg acetamiprid  4

 SOUFFLET AGRO

1
0,06 kg/400–600 l

OL 7

•  Neonikotinoidy, systémový a translaminární účinek, dotykové a požerové působení, hubí dospělce i larvy
•  Nástup účinnosti 1–2 dny, reziduální účinnost 2–3 týdny
•  Teplota při aplikaci 15–25 °C
•  TM fungicidy, listová hnojiva

BENEVIA OD
100 g/l cyantraniliprole 28

SPe|Včely FMC Agro

1
0,125 l/300–600 l

OL 14
BBCH 12–70

•  Diamidy, systémový a translaminární pohyb, dotykové a požerové působení 
•  Aplikace proti mandelince bramborové se provádí v raných stadiích vývoje škůdce, nejlépe v době kladení 

vajíček nebo při výskytu prvních larev

CLARTEX NEO GB
40 g/kg metaldehyde 

OP|SPe SOUFFLET AGRO

Max. 17,5 kg/ha/rok
{5–7}

5,0 kg

•  Aldehydy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení 
•  Rychlý počáteční účinek, chuťově atraktivní
•  Doba působení 3–6 týdnů, výborná odolnost při srážkách až do 11 dní
•  Pelety jsou rovnoměrné velikosti, nedrobí se, při rozmetání umožňují rovnoměrnou aplikaci po ploše

CORAGEN 20 SC SC
200 g/l chlorantraniliprole 28

OP|SPe FMC Agro 

1

50–60 ml/300–600 l
OL 14

Na počátku líhnutí larev, 
BBCH 31–60

•  Kontaktní, translaminární účinek, dotykové a požerové působení 
•  Výborná odolnost dešti (po zaschnutí odolný smytí)
•  Vyšší dávka při silnějším výskytu škůdce a při požadovaném delším reziduálnímu účinku

DELMETROS 100 SC SC
100 g/l deltamethrin 3

SPe INNVIGO Agrar

1
0,05 l/200–400 l

OL 7
BBCH 51–65

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

DINASTIA EW
50 g/l deltamethrin 3

SPe ADAMA

1
0,1 l/200–600 l

OL 14

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

Fix-IT SL
815 g/l poloxalen 

 Sumi Agro

Bez omezení
{5–7}

0,1–0,15 % 
(100–150 ml/100 l vody)

•  Neiontový kopolymer 
•  Kontaktní účinek, fyzikální působení, neúčinkuje preventivně, přípravek musí škůdce zasáhnout, kdy postřiková 

jícha škůdci zablokuje příjem kyslíku a znemožní mu dýchání, důkladné pokrytí ošetřované plochy
•  Účinkuje na mšice, svilušky, třásněnky, molice, štítenky
•  Aplikace do 24 hodin po zjištění prvních kolonií škůdců
•  Prostředek není vhodné používat při vysoké vzdušné vlhkosti, a před nebo po srážkách

FORCE EVO GR
5 g/kg tefl uthrin 3

SPe Syngenta

1
16,0 kg

Zapravení do půdy při výsadbě

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, fumigační, dotykové a požerové působení
•  Půdní insekticid - výpary úč. látky prostupují půdou a pronikají do kutikuly hmyzu, hubí i larvy kovaříků (drátovci) 
•  Je nutné dodržet požadovanou dávku přípravku, jeho rovnoměrné rozptýlení v řádku a správnou hloubku sázení

FURY POWER CS
60 g/l gamma-cyhalothrin  3

SPe FMC Agro

2
0,08 l/200–400 l

OL 14

•  Pyretroidy
•  Kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy, listová hnojiva

GAZELLE SP
200 g/kg acetamiprid 4

 Corteva Agriscience

1
0,06 kg/400–600 l

OL 7

•  Neonikotinoidy, systémový a translaminární účinek, dotykové a požerové působení, hubí dospělce i larvy
•  Nástup účinnosti 1–2 dny, reziduální účinnost 2–3 týdny
•  Teplota při aplikaci 15–25 °C
•  TM fungicidy, listová hnojiva

GONDOLA SC
120 g/l sulfoxafl or 4

Včely Corteva Agriscience

2
{21}

0,2 l/200–600 l
OL 7

BBCH 20–59, BBCH 70–95

•  Sulfoximiny, systémový, translaminární, dotykové a požerové působení
•  Aplikace při objevení prvních kolonií mšic na rostlinách
•  Přípravek neaplikujte později než 6 dnů před kvetením a během kvetení

JAGER  EG
50 g/kg lambda-cyhalothrin  3

SPe Nufarm

1
0,15 kg/200–400 l

OL 14
0,15 kg/200–400 l

OL 14

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

KAISO SORBIE EG
50 g/kg lambda-cyhalothrin  3

SPe AG Novachem

1
0,15 kg/200–400 l

OL 14
0,15 kg/200–400 l

OL 14

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS CS
50 g/l lambda-cyhalothrin 3

SPe Syngenta

1
0,15 l/300–600 l

OL 14
0,3 l/200–600 l 

OL 14, zákaz vstupu 3 dny

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy
•  TM 0,2–0,3 l + 0,5 kg PIRIMOR 50 WG/300–600 l/ha (zákaz vstupu 3 dny)

KARIS MAX CS
60 g/l gamma-cyhalothrin 3

SPe Corteva Agriscience

2
0,08 l/200–400 l

OL 14

•  Pyretroidy
•  Kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy, listová hnojiva

KENDO 5 CS  CS
50 g/l lambda-cyhalothrin  3

SPe ADAMA

1
0,15 l/300–600 l

OL 14
0,3 l/200–600 l 

OL 14, zákaz vstupu 3 dny

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Reziduální účinnost do 7 dnů, nástup účinnosti během několika hodin
•  Teplota při aplikaci (5)12–23 °C, po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy
•  TM 0,2–0,3 l + 0,5 kg PIRIMOR 50 WG/300–600 l/ha (zákaz vstupu 3 dny)

INSEKTICIDY >>>

ŠKŮDCI
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HERBICID Formulace
účinná látka HRAC

Omezení Zástupce

Termín aplikace
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Dávka na 1 ha/
postřiková kapalina

Ochranná lhůta (dny)

Poznámky k aplikaci


C

Příjem 
účinné látky
půda:listy (%)

Reziduální 
účinnost

Orientační účinnost na plevele:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatečná, neúčinkuje 
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BONAXA  SL
40 g/l aminopyralid,  4
240 g/l clopyralid,  4
80 g/l picloram 4

OP Belchim

 POST podzim od 2. pravého listu řepky (BBCH 12), 
když průměrné denní teploty přesahují 8 °C, 
optimálně do konce září

•  Aplikace by měla být ukončena nejdéle 14 dnů 
před poklesem teplot pod 10 °C

•  Řepka nesmí listy zakrývat plevele, plevele opt. 
1–2 páry pravých listů (svízel, heřmánky a pcháč 
hubí ve vysokých růstových fázích)

1 0,2 l/150–300 l •  Teplo, vlhko a aktivní růst plevelů podporují účinek
10–25 °C

1

25:75

 
                        

Kombinace: ™ POST fungicidy, insekticidy, CCC, DAM 390 ™ POST 0,3 l + graminicidy ve výdrolových dávkách ™ POST 0,2 l + 1,5 l RAPSAN PLUS (plevele max. základ pravých listů) 

BRASAN 540 EC EC
40 g/l clomazone,  13
500 g/l dimethachlor 15

OP|SPe Syngenta

 PRE do 3 dnů po zasetí 1 2,0 l/300–400 l
•  Pečlivá příprava půdy bez hrud, dodržení stejnoměrné hloubky setí (2 cm)
•  Vlhká půda, přiměřené srážky do 2 týdnů po aplikaci podporují účinnost
•  Nedoporučuje se aplikace na velmi lehkých půdách a na na vyschlých půdách

 

4–6 měsíců
                         

Kombinace:  ™ PRE 1,5 l + 0,5 l TERIDOX 500 EC

BUTISAN 400 SC SC
400 g/l metazachlor  15

OP|SPe BASF

 PRE–CPOST bez ohledu na fázi řepky, 
plevele do fáze děložních listů

1 1,5–2,0 l/200–400 l 

•  Dobře připravená půda bez hrud (kypré, hrudovité půdy uválet)
•  Dodržet stejnoměrnou hloubku setí (1,5–2 cm)
•  Dostatečná půdní vlhkost 
•  Přiměřené srážky po aplikaci podporují účinnost
•  Na lehkých půdách nižší, na těžších půdách vyšší hranice registrované dávky

3–25 °C

 

80:20

4–6 měsíců
                          

Kombinace:  ™ POST insekticidy ™ PRE 1,5 l + 0,15–0,25 l clomazone (CIRRUS, CLOMATE, COMMAND 36 CS, COMMPAS CS) ™ POST 1,5–2,0 l + graminicidy

BUTISAN AQUA PACK 
3× 5 l BUTISAN STAR 
+ 1× 5 l STOMP AQUA SC + CS
metazachlor,  15
quinmerac  4
+ pendimethalin 15

 BASF

 PRE do 3 dnů po zasetí 1
2,0 l BUTISAN STAR + 

0,67 l STOMP AQUA  
Ošetření 7,5 ha 

•  Dobře připravená půda bez hrud (kypré, hrudovité půdy uválet)
•  Dodržet stejnoměrnou hloubku setí (1,5–2 cm)
•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Přiměřené srážky do 2 týdnů po aplikaci podporují účinnost

5–25 °C

 

80:20

4–6 měsíců
                          

BUTISAN COMPLETE SE
100 g/l dimethenamid-P,  15
300 g/l metazachlor,  15
100 g/l quinmerac 4

SPe BASF

 PRE, POST do 8. listu řepky (do BBCH 18), 
max. do fáze děložních listů plevelů

•  Plná dávka na pozemcích s vysokým výskytem 
penízků, kakostů, kokošek

1
2,25 l/100–400 l

(max. dávka 2,5 l/ha)

•  Kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou
•  Dostatečná půdní vlhkost, za sucha aktivace účinnosti deštěm
•  Správná hloubka setí

3–25 °C

 

80:20

4–6 měsíců
                          

Kombinace:  ™ graminicidy, insekticidy, regulátory růstu, listová hnojiva

BUTISAN DUO EC
200 g/l dimethenamid-P,  15
200 g/l metazachlor 15

OP|SPe AgroProtec

 PRE, CPOST od 1. do 8. listu řepky (BBCH 10–18), 
plevele klíčení až max. 1. pravý list

1 2,25–2,5 l/200–400 l 

•  Dobře připravená půda bez hrud (kypré, hrudovité půdy uválet)
•  Dostatečná půdní vlhkost, přiměřené srážky do 2 týdnů po aplikaci podporují 

účinnost 
•  Dodržet stejnoměrnou hloubku setí (1,5–2 cm)
•  Při silném zaplevelení, na těžkých půdách a při časných výsevech použít horní 

hranici dávkování

3–25 °C

 

80:20

4–6 měsíců
                          

Kombinace:  ™ CPOST 2,25–2,5 l + graminicidy
™ PRE 2,25 l + 0,15–0,25 l COMMPAS CS, COMMAND 36 CS

™ CPOST 2,0–2,5 l + 0,25 l BELKAR
™ CPOST 2,0–2,5 l + 0,2 l GALEONA, GALERA PODZIM

NA PRE/CPOST 2,0–2,5 l BUTISAN DUO, POST 0,25 l BELKAR
NA PRE/CPOST 2,0–2,5 l BUTISAN DUO, POST 0,2 l GALEONA, GALERA PODZIM

BUTISAN STAR SC
333 g/l metazachlor,  15
83 g/l quinmerac 4

OP|SPe UPL Czech

 PRE–POST bez ohledu na fázi řepky (do BBCH 18), 
plevele do fáze děložních listů, cca do 5–10 dnů 
po zasetí

1
2,0 l/100–400 l 

(max. dávka 3,0 l/ha)

•  Dobře připravená půda bez hrud (kypré, hrudovité půdy uválet)
•  Dodržet stejnoměrnou hloubku setí (1,5–2 cm)
•  Dostatečná půdní vlhkost 
•  Přiměřené srážky do 2 týdnů po aplikaci podporují účinnost

3–25 °C

 

70:30

4–6 měsíců
                          

Kombinace:  ™ graminicidy, insekticidy, fungicidy ™ PRE 1,8 l + 0,1 l CIRRUS CS ™ PRE 1,8 l, NA POST 0,2 l GALERA PODZIM ™ POST 1,8–2,0 l + 0,2 l GALERA PODZIM (plevele max. základ pravých listů)

BUTISAN TOP  SC
375 g/l metazachlor,  15
125 g/l quinmerac    4

OP|SPe Agrofert

 PRE, CPOST bez ohledu na fázi řepky, plevele 
do fáze děložních listů

1 1,75–2,0 l/100–400 l

•  Dobře připravená půda bez hrud (kypré, hrudovité půdy uválet)
•  Dodržet stejnoměrnou hloubku setí (1,5–2 cm)
•  Dostatečná půdní vlhkost, přiměřené srážky do 2 týdnů po aplikaci podporují 

účinnost

3–25 °C

 

70:30

4–6 měsíců
                          

Kombinace:  ™ DAM 390, listová hnojiva, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu, graminicidy

CIRCUIT SYNC TEC CS
40 g/l clomazone,  13
300 g/l metazachlor 15

OP|SPe FMC Agro

 PRE do 3 dnů po zasetí   1 2,5 l/200–300 l

•  Kvalitně připravený pozemek bez hrud a posklizňových zbytků
•  Osivo zapraveno do optimální hloubky 15–20 mm
•  Aplikace zajišťující rovnoměrný herbicidní fi lm na povrchu půdy
•  K podpoře účinnosti při aplikaci za méně příznivých podmínek TM s vhodným 

půdním smáčedlem 

80:20

4–6 měsíců
                          

CIRRUS CS CS
360 g/l clomazone  13

 Corteva Agriscience

 PRE do 3 dnů po zasetí   1 0,15–0,25 l/300–400 l 

•  Dobře připravená přiměřeně vlhká půda bez hrud
•  Dodržet hloubku setí, osivo přikryto alespoň 20 mm půdy
•  Nižší dávka na lehkých, vyšší dávka na těžších půdách
•  Aktivní i za relativně suchých podmínek (dobrá rozpustnost, silná vazba 

na půdní částice)

Do 25 °C

 

90:10

1 měsíc
                          

Kombinace:  ™ PRE 0,15–0,25 l + 1,2 l AUTOR, SULTAN 50 SC
™ PRE 0,15–0,25 l + 1,5 l BUTISAN 400 SC

™ PRE 0,15 l + 1,8 l BUTISAN STAR
™ PRE 0,15–0,25 l + 2,25 l DEVRINOL 45 F

™ PRE 0,15–0,25 l + 2,0 l TERIDOX 500 EC
NA PRE 0,2 l CIRRUS, POST 0,2 l GALERA PODZIM

NA PRE 0,15–0,25 l CIRRUS, POST jaro 0,35 l GALERA

CLAP SL
300 g/l clopyralid 4

OP Sharda

 POST jaro od 8. viditelného listu do fáze hlavní 
květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších 
listů (BBCH 18–51)

•  Intenzivní růst plevelů, pcháč listová růžice až 
počátek dlouživého růstu, Heřmánkovec plevele 
přízemní listová růžice

1 0,4 l/200–400 l •  Teplo, vlhko a aktivní růst plevelů podporují účinek
10–23 °C

2

5:95

Několik dnů
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OMEZENÍ SKLIZŇOVÝCH ZTRÁT

PŘÍPRAVEK Formulace
účinná látka

Zástupce

Dávka na 1 ha/
postřiková kapalina

Termín aplikace, poznámka

ADAPTIC  SL
226 g/l síran amonný, 
11,3 g/l polyacrilamide

ADAMA

0,5 l/400 l
•  Aplikace v době zrání porostu
•  Komplex smáčedel, obsažené polymery pracují jako lepidlo

AGRASTICK EC
450 g/l latex syntetický, 
100 g/l alkyl-phenyl-hydroxy-
-polyoxyethylene 

AG Novachem

0,5–1,0 l/200–300 l
•  Aplikace v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat bez prasknu-

tí a ztráty semen ze šešulí, tj. přibližně 3–4 týdny před sklizní řepky 
•  V případě hustého porostu použijte vyšší doporučenou dávku s vyšším množstvím vody na hektar 

AGROVITAL EC
96 % pinolene

AgroProtec

0,7 l/50–500 l 

•  Aplikace v době, kdy jsou šešule zelené, tj. přibližně 3–4 týdny před plánovanou sklizní
•  Výsledky z pokusů posledních let ukazují, že při časnější aplikaci je dosahováno vyšších výnosů, než při aplikaci v době, kdy jsou šešule již žluté
•  Aplikace prodlužuje dobu zrání u řepky o 3–5 dní, což má příznivý vliv na výnos, HTS, obsah oleje a nižší vlhkost
•  Aplikace na zelené šešule v dávce 0,7 l/ha silně omezuje výskyt chorob jako plíseň zelná, plíseň šedá, černě
•  Poškozené porosty kroupami se doporučuje ošetřit co nejdříve  0,7 l/ha Agrovitalem, omezí se zahnívání pletiv a následné otevírání šešulí, v přípa-

dě opožděné aplikace (3 a více dní po poškození) je vhodný TM s fungicidem

ARREST PLUS SL
452 g/l karboxylovaný styren 
butadien kopolymer

ADAMA

0,8–1,0 l/100–300 l

•  Aplikace v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat bez prasknu-
tíí, tj. přibližně 3–4 týdny před sklizní řepky 

•  Aplikace omezuje praskání šešulí a výskyt chorob jako plíseň zelná, plíseň šedá, černě
•  Vytvoření fi lmu na povrchu rostlin není závislé na světle (jak je tomu např. u pinolenu)
•  Aplikací přípravků se prodlouží doba sklizně o 1–2 dny
•  Porosty poškozené kroupami - aplikace co nejdříve po poškození pro zabránění zahnívání pletiv a následnému otevírání šešulí, vhodný je TM s fungicidy

ELASTIQ ULTRA EW
455,5 g/l karboxylovaný styren 
butadien kopolymer

UPL Czech

0,8–1,0 l/200–500 l

•  Aplikace v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat bez prasknu-
tíí, tj. přibližně 3–4 týdny před sklizní řepky 

•  Aplikace omezuje praskání šešulí a výskyt chorob jako plíseň zelná, plíseň šedá, černě
•  Vytvoření fi lmu na povrchu rostlin není závislé na světle (jak je tomu např. u pinolenu)
•  Aplikací přípravků se prodlouží doba sklizně o 1–2 dny
•  Porosty poškozené kroupami - aplikace co nejdříve po poškození pro zabránění zahnívání pletiv a následnému otevírání šešulí, vhodný je TM s fungicidy

FLEXI EC
450 g/l karboxylovaný styren 
butadien kopolymer (syntetický latex)

Sumi Agro

0,5–1,0 l/100–400 l 

•  Aplikace v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat bez prasknu-
tíí, tj. přibližně 3–4 týdny před sklizní řepky 

•  Aplikace omezuje praskání šešulí a výskyt chorob jako plíseň zelná, plíseň šedá, černě
•  Vytvoření fi lmu na povrchu rostlin není závislé na světle (jak je tomu např. u pinolenu)
•  Aplikací přípravků se prodlouží doba sklizně o 1–2 dny
•  Porosty poškozené kroupami - aplikace co nejdříve po poškození pro zabránění zahnívání pletiv a následnému otevírání šešulí, vhodný je TM s fungicidy

HELIOCOVER
910 g/l terpeny oligomerní

BIOCONT

1,0–2,0 l/100–400 l 
(LA min. 40 l)

• Multifunkční neiontová pomocná látka rostlinného původu, vysoký smáčivý a lepivý efekt
•  Po aplikaci na porost působením ÚV záření a vzduchu polymerizuje a vytváří polopropustnou pružnou vícevrstvou membránu, ošetřené části rostlin 

průběžně rovnoměrně dozrávají a elastický fi lm zabraňuje pronikání vlhkosti, tím dochází k omezení praskání

MESH EW
455,5 g/l karboxylovaný styren 
butadien kopolymer

AG Novachem

0,8–1,0 l/200–500 l 
(LA 70–90 l)

•  Aplikace v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat bez prasknu-
tíí, tj. přibližně 3–4 týdny před sklizní řepky 

•  Aplikace omezuje praskání šešulí a výskyt chorob jako plíseň zelná, plíseň šedá, černě
•  Vytvoření fi lmu na povrchu rostlin není závislé na světle (jak je tomu např. u pinolenu)
•  Aplikací přípravků se prodlouží doba sklizně o 1–2 dny
•  Porosty poškozené kroupami - aplikace co nejdříve po poškození pro zabránění zahnívání pletiv a následnému otevírání šešulí, vhodný je TM s fungicidy

SPODNAM DC EC
555,4 g/l pinolene

FMC Agro 

1,0–1,25 l/250–500 l 

•  Aplikace v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavě zelené na světle žlutou a šešule jsou ještě pružné, tj. zhruba 3 týdny před předpokláda-
nou sklizní

•  Dávka přípravku se řídí termínem aplikace, čím kratší je interval mezi termínem aplikace a sklizní, tím nižší dávku lze použít, pokud se aplikuje 
2–3 týdny před sklizní, je vhodná dávka 1,0 l/ha, naopak při velmi časné aplikaci, tj. 4–5 týdnů před sklizní je třeba použít max. dávku

•  V případě hustého porostu použijte vyšší doporučenou dávku s vyšším množstvím vody na hektar

SUPERAGROVITAL EC
96,0 % super-pinolen 

AgroProtec

0,2–0,5 l/100–500 l 

Příprava porostu na sklizeň
•  Proti sklizňovým ztrátám výdrolem a pro regulaci dozrávání se aplikace provádí v dávce 0,5 l/ha v období, kdy jsou šešule zelené, tj. přibližně 

3–5 týdnů před plánovanou sklizní
•  Výsledky z pokusů posledních let ukazují, že při časnější aplikaci je dosahováno vyšších výnosů, než při aplikaci v době, kdy jsou šešule již žluté
Plíseň zelná, plíseň šedá, černě
•  Plíseň zelná, plíseň šedá a černě jsou obávanými chorobami šešulí řepky, aplikace na zelené šešule v dávce 0,5 l/ha silně omezuje výskyt těchto chorob
•  V případě silného infekčního tlaku chorob se osvědčila kombinace 0,5 l/ha SUPERAGROVITAL + 1,0 l/ha FLOWBRIX PROFI
Porosty poškozené kroupami
•  Poškozené porosty kroupami ošetřit co nejdříve v dávce 0,5 l/ha, pro zabránění zahnívání pletiv a následnému otevírání šešulí a lusků
•  V případě opožděné aplikace (3 a více dní po poškození) je vhodný TM SUPERAGROVITAL s fungicidem

Přípravky spadající do kategorie omezení sklizňových a/nebo skladovacích ztrát, úprava vzhledu, je možno uvádět na trh v ČR bez povolení ÚKZÚZ

PODPORA ZDRAVOTNÍHO STAVU

PŘÍPRAVEK Formulace
účinná látka

Zástupce

Účel aplikace
Termín aplikace
BBCH - růstová fáze

Max. počet 
ošetření 

za vegetaci
{Interval mezi 

aplikacemi - dny}

Dávka na 1 ha/
postřiková kapalina

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

ALBIT MAX SL
2 g/l kyselina poly-beta 
hydroxymáselná 

MAYLINE INVESTMENT

•  Podpora zdravotního stavu a zvýšení 
odolnosti rostlin proti houbovým cho-
robám - hlízenka, fomové černání krčku, 
nádorovitost brukvovité zeleniny, padlí 
brukvovitých, plíseň zelná, plíseň šedá

  Moření (BBCH 00)
  Foliární aplikace 

od 2. listu (BBCH 12)

3 {7}
Moření 1×

Moření: 
100 ml/10–15 l vody/t

Foliární aplikace: 
60 ml/150–250 l 

•  Přípravek zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám a suchu, v TM 
s přípravky na ochranu rostlin zajišťuje protistresové působení

•  Úč. látka se získává z půdních bakterií Bacillus megaterium 
a Pseudomonas aureofaciens

• TM herbicidy, fungicidy, insekticidy

PANGAEA BOOSTER
805 g/l piperonyl-buthoxid 

AG Novachem

•  Podpora účinnosti insekticidů pro pře-
konání rezistence u blýskáčka proti úč. l. 
lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin 

  V termínu aplikace 
insekticidů

TM 0,3 l + přípravky s ú.l. 
lambda-cyhalothrin 
a alfa-cypermethrin

•  Prostředek působí na detoxikační systém škůdců, inhybuje 
aktivitu enzymů v tělech rezistentních jedinců proti pyre-
throidům

•  Max. insekticidního účinku se dosáhne aplikací přímo 
na škůdce, reziduální působení je velice krátké

•  Doporučení: dávka 0,15 l/ha + insekticidy - aplikace při tep-
lotě do 20 °C a při nižším výskytu blýskáčka nebo dřepčíků, 
dávka 0,3 l/ha + insekticidy - aplikace při teplotě nad 20 °C 
a při vysokém výskytu blýskáčka nebo dřepčíků 

BALÍČKY - INSEKTICIDY - ŘEPKA 

Balíček
Zástupce

Složení balíčku Dávkování na 1 ha Poznámka

AcetGUARD + EsfenGUARD PACK
SOUFFLET AGRO 

1 kg AcetGUARD 
200 g/l acetamiprid
1 l EsfenGUARD 
50 g/l esfenvalerate

0,1 kg AcetGUARD + 0,1 l EsfenGUARD
Balíček na cca 10 ha

• Neonikotinoidy + Pyretroidy
• Doporučuje se přidání smáčedla 0,1 l/ha MultiAD

ARTILER BIG PACK
AG Novachem

1 l RAPID 
60 g/l gamma-cyhalothrin
2 l ARTILER 200 SE 
200 g/l acetamiprid
1 l PANGAEA BOOSTER 
805 g/l piperonyl-buthoxid 
1,2 kg KAISO SORBIE 
50 g/kg lambda-cyhalothrin

Balíček na cca 10 ha
•  Neonikotinoidy + Pyretroidy + Přípravek na podporu účinnosti 

insekticidů pro překonání rezistence

ARTILER PACK
AG Novachem

2 l ARTILER 200 SE 
200 g/l acetamiprid
1 l RAPID 
60 g/l gamma-cyhalothrin

0,15–0,25 l ARTILER 200 SE + 0,06–0,08 l RAPID
Balíček na cca 12 ha

• Neonikotinoidy +  Pyretroidy
• Doporučuje se přidání smáčedla 0,1 l/ha XYSTON

FURY POWER DUO
FMC Agro

1× 1 l FURY POWER 
60 g/l gamma-cyhalothrin 
4× 300 g MOSPILAN 20 SP 
200 g/kg acetamiprid   

0,08 l FURY POWER + 100 g MOSPILAN 20 SP
Balíček na 12 ha

• Neonikotinoidy +  Pyretroidy
• Optimální kombinace pro účinné řešení stonkových krytonosců 
• MOSPILAN 20 SP ve vodorozpustných sáčcích pro snadné použití

RAPID BIG PACK
AG Novachem

1 l RAPID 
60 g/l gamma-cyhalothrin
2 l ACEPTIR 200 SE 
200 g/l acetamiprid
1,2 kg KAISO SORBIE 
50 g/kg lambda-cyhalothrin 
1 l PANGAEA BOOSTER 
805 g/l piperonyl-buthoxid (podpora účinnosti)

Balíček na cca 10 ha

•  Neonikotinoidy + Pyretroidy + Přípravek na podporu účinnosti 
insekticidů pro překonání rezistence

•  Použití na všechny škůdce řepky, účinek na rezistentní populace 
blýskáčka řepkového

• Teplota od +1 °C do +30 °C neovlivní účinnost

RAPID PACK
AG Novachem

1 l RAPID 
60 g/l gamma-cyhalothrin
2 l ACEPTIR 200 SE 
200 g/l acetamiprid

0,15–0,25 l ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l RAPID
Balíček na 12 ha

• Neonikotinoidy +  Pyretroidy
• Doporučuje se přidání smáčedla 0,1 l/ha XYSTON
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51 květní pupen již rozpoznatelný mezi listy, dosud skrytý - fáze pylových tetrád, začátek intenziv-
ního prodlužovacího růstu

52 viditelné poupě

53 poupě se odděluje od listové růžice - poupě na stonku

54 poupě se sklání

58 poupě na hlavním stonku skloněné, stonek dlouhý

59 poupě se vzpřimuje, až vzpřímené

60 květ na hlavním stonku

61 počátek kvetení - 10 % rozkvetlých rostlin

65 plné kvetení - 30 % rozkvetlých rostlin

69 konec kvetení - všechna vyvinutá poupata dokvétají

79 zelená zralost - 2 týdny po odkvětu, největší akumulace alkaloidů v rostlině

87 fyziologická zralost: semeno uvolněno na dně tobolky

89 plná zralost: semeno je suché, po vyklepání nemění barevný odstín

99 Sklizený produkt,  semeno ze všech tobolek suché, vlhkost do 10 %, max. 12 %

MÁK SETÝ
RŮSTOVÉ FÁZE SCHREIER 2005 >>>

00 suché semeno

01 semena bobtnají

05 klíční kořen vystoupil ze semene

08 hypokotyl s děložními listy prorůstá k povrchu půdy

09 vzcházení, děložní listy pronikají na povrch půdy

10 děložní listy plně vyvinuty

11 1. pravý list vyvinutý

12 2. pravý list vyvinutý

13 3. pravý list vyvinutý

14 4. pravý list vyvinutý

15 5. pravý list vyvinutý

16 6. pravý list vyvinutý, konec vegetativní fáze

17 7. pravý list vyvinutý, začátek generativní fáze

18 8. pravý list vyvinutý

19 9 a více listů vyvinuto, desátý list - fáze diferenciace tyčinek

30 počátek prodlužovacího růstu, výška máku cca 30 cm

35 internodia celkem do 5 cm

39 internodia celkem do 10 cm

HERBICID Formulace
účinná látka HRAC 

Omezení Zástupce

Termín aplikace
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CALLISTO 480 SC MP SC
480 g/l mesotrione 27

OP Syngenta

  PRE do 3 dnů po zasetí
  POST 6. list–začátek dlouživého růstu (BBCH 16–30), 

plevele do 4. pravého listu
•  Aplikace se smáčedlem jen v případě silného zaplevelení, 

při výskytu heřmánků, laskavců, pcháče, vyšší možnost 
poškození porostu 

1
PRE 0,25 l/400 l 

POST 0,2 l/200 l + smáčedlo 
na olejové bázi

PRE
•  Kvalitní výsev
•  Dostatek vláhy v půdě
POST
•  Listy máku musí být suché s dostatečnou voskovou vrstvičkou. 
•  Aplikace bez podpory vzduchu, malé kapky (nesmí dojít k zatékání kapek 

do úžlabí listů, po aplikaci nesmí 2 hodiny pršet)
•  Aplikace při průměrné teplotě nad 15 °C, za chladnějšího počasí použít nižší 

dávku (pomalejší odbourávání úč.l. v rostlině)

Nad 15 °C

2

20:80

1–2 měsíce
                         

Kombinace:  ™ PRE 0,25 l + DAM 390 ™ PRE 0,2–0,25 l + 0,125–0,25 l clomazone ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2 l LENTIPUR 500 FW ™ POST 0,15–0,2 l + 0,3–0,4 l TOMAHAWK (bez smáčedla)

CALLISTO 100 SC SC
100 g/l mesotrione 27

SPe Syngenta

  POST 6. list–začátek dlouživého růstu (BBCH 16–30), 
plevele do 4. pravého listu

•  Přípravek má zabudované smáčedlo 
1 1,0 l/200 l

•  Listy máku musí být suché s dostatečnou voskovou vrstvičkou. 
•  Aplikace bez podpory vzduchu, malé kapky (nesmí dojít k zatékání kapek 

do úžlabí listů, po aplikaci nesmí 2 hodiny pršet)
•  Aplikace při průměrné teplotě nad 15 °C, za chladnějšího počasí použít nižší 

dávku (pomalejší odbourávání úč.l. v rostlině)
•  Z hlediska šetrnosti k máku lépe rozdělit do dvou aplikací po 0,5 l/ha

Nad 15 °C

2

20:80

1–2 měsíce
                         

CIRRUS CS CS
360 g/l clomazone  13

 Corteva Agriscience

  PRE do 3 dnů po zasetí 1 0,125–0,25 l/300–400 l 

•  Kvalitní příprava půdy, kvalitní výsev (semeno přikryto 0,5 cm vrstvou půdy)
•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Na lehkých půdách spodní hranice dávkování
•  Na lehkých půdách a při silnějších srážkách (>20 mm) po aplikaci vyšší 

nebezpečí poškození porostu

Do 25 °C

 

90:10

1 měsíc
                         

Kombinace:  ™ PRE 0,125–0,25 l + 0,2–0,3 l CALLISTO 480 SC ™ PRE 0,125–0,25 l + 0,8–1,0 l RALLY

COMMAND 36 CS CS
360 g/l clomazone  13

 FMC Agro 

  PRE do 3 dnů po zasetí 1 0,125–0,25 l/300–400 l 

•  Kvalitní příprava půdy, kvalitní výsev (semeno přikryto 0,5 cm vrstvou půdy)
•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Na lehkých půdách spodní hranice dávkování
•  Na lehkých půdách a při silnějších srážkách (>20 mm) po aplikaci vyšší 

nebezpečí poškození porostu

Do 25 °C

  

90:10

1 měsíc
                         

Kombinace:  ™ PRE  0,125–0,25 l + 0,2–0,3 l CALLISTO 480 SC ™ PRE 0,125–0,25 l + 0,8–1,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLURON

GAMIT 36 CS CS
360 g/l clomazone 13

 Sumi Agro

  PRE do 3 dnů po zasetí 1 0,125–0,25 l/300–400 l 

•  Kvalitní příprava půdy, kvalitní výsev (semeno přikryto 0,5 cm vrstvou půdy)
•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Na lehkých půdách spodní hranice dávkování
•  Na lehkých půdách a při silnějších srážkách (>20 mm) po aplikaci vyšší 

nebezpečí poškození porostu

Do 25 °C

 

90:10

1 měsíc
                         

Kombinace:  ™ PRE  0,125–0,25 l + 0,2–0,3 l CALLISTO 480 SC ™ PRE 0,125–0,25 l + 0,8–1,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLURON

CZAR CS
360 g/l clomazone 13

OP|SPe Sharda

  PRE do 3 dnů po zasetí 1 0,125–0,25 l/300–400 l 

•  Kvalitní příprava půdy, kvalitní výsev (semeno přikryto 0,5 cm vrstvou půdy)
•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Na lehkých půdách spodní hranice dávkování
•  Na lehkých půdách a při silnějších srážkách (>20 mm) po aplikaci vyšší 

nebezpečí poškození porostu

Do 25 °C

 

90:10

1 měsíc
                         

Kombinace:  ™ PRE  0,125–0,25 l + 0,2–0,3 l CALLISTO 480 SC ™ PRE 0,125–0,25 l + 0,8–1,0 l LENTIPUR 500 FW, TOLURON

HERBICIDY  >>>

PLEVELE
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AGRITOX 50 SL  SL
500 g/l MCPA 4

OP|SPe Agro Aliance 

Trávy semenné porosty
  POST při výšce trav 25–30 cm, 

dvoud. plevele 2.–4. list, pcháč výška cca 15 cm   
1 1,1–1,5 l/200–400 l 

•  Teplo a vlhko podporují účinek
•  Aktivní růst plevelů

10–23 °C

4

5:95

Několik dnů
                         

Kombinace: ™ POST 1,1–1,5 l + 0,4 l LONTREL 300 ™ POST 1,1–1,5 l + clopyralid + fl uroxypyr

ARRAT MP  WG
500 g/kg dicamba,  4
250 g/kg tritosulfuron 2

OP|SPe Sumi Agro

Lipnice luční, srha laločnatá, kostřava 
červená, kostřava luční, bojínek luční, jílek 
vytrvalý, jílek mnohokvětý, mezirodové 
hybridy Festulolium

  POST začátek až konec odnožování trav 
(BBCH 21–30), dvoud. plevele 1.–4. list, max. 6. list 

1 0,2 kg/200–400 l 

•  Neaplikovat při výrazném poklesu teplot
•  Aplikace při teplém, vlhkém počasí vhodném 

pro růst plodiny 
•  Aplikace se smáčedlem (TOIL)

7–23 °C

5

10:90

Několik dnů
                         

Kombinace: ™ POST 0,2 kg + 0,5 % TOIL

ATTRIBUT SG 70 SG
700 g/kg propoxycarbazone-
-sodium 2

 Bayer

Bojínek luční, kostřava červená, 
kostřava luční

  POST, pýr od 4. listu do konce odnožování
•  Pýr plazivý - retardace růstu

1 30 g/200–400 l
•  Teplo a vlhko podporují účinnost
•  Dostatečná půdní vlhkost podporuje půdní 

účinek herbicidu

5–23 °C

2

30:70

2–3 týdny
                         

BASAGRAN SL
480 g/l bentazon 6

 BASF

Trávy semenné porosty
  POST od 3. listu do začátku sloupkování trav 

(BBCH 13–30), citlivé plevele 2–4(5) pravé listy, 
svízel do 3 přeslenů 

1 2,0 l/200–400 l 

•  Kvalitní pokrytí plevelů postřikovou jíchou 
(plodina nesmí zakrývat plevele)

•  Teplo, vlhko a aktivní růst plevelů podporují 
účinek

•  Max. dávka za zhoršených podmínek (nižší 
teploty, nižší vzdušná vlhkost)

•  Aplikace na suchý porost, opt. při oblačném 
počasí, případné zrána nebo k večeru

10–21 °C

5–6

0:100

0
                         

CALLISTO 480 SC MP SC
480 g/l mesotrione 27

OP Syngenta

Bojínek luční, mezirodové hybridy 
Festulolium

  POST začátek až konec odnožování trav (BBCH 21–29) 1 0,3 l/200–400 l 
•  PRE Snížená účinnost na opletku a svízel
•  POST Teplo a vlhko při a po aplikaci podporují 

účinnost

Nad 15 °C

2

20:80

1–2 měsíce
                        

DICOPUR M 750 SL
750 g/l MCPA (DMA sůl) 4

OP|SPe FMC Agro

Trávy semenné porosty
  POST při výšce trav 25–30 cm, dvoud. plevele 

2.–4. list, pcháč výška cca 15 cm   
1 0,75–1,0 l/200–400 l 

•  Teplo a vlhko podporují účinek
•  Aktivní růst plevelů

10–23 °C

4

5:95

Několik dnů
                         

Kombinace: ™ POST 0,75–1,0 l + 0,4 l LONTREL 300 ™ POST 0,75–1,0 l + clopyralid + fl uroxypyr

DUKE EW
69 g/l fenoxaprop-P-ethyl,  1
75 g/l mefenpyr (safener) 

SPe Sumi Agro

  Jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, 
jílek vytrvalý, kostřava červenáMP

Jílky:  POST jaro, konec odnožování (BBCH 29)
Kostřava červenáMP:  POST jaro, konec odnožování 
až 1. kolénko (BBCH 29–31)
•  Proti ovsu hluchému a lipnicovitým jednoletým 

plevelům

1

Jílky: 
0,8–1,0 l/200–300 l 

Kostřava: 
0,8–1,0 l/200–300 l 

•  Vyšší teplota a vlhkost podporují účinnost
•  Aplikace na suchý porost, po silnějších 

srážkách aplikaci o 2–3 dny odložit do doby, 
než zregeneruje vosková vrstva

•  Za sucha a při pokročilejších růstových fází 
plevelů je vhodné přidat smáčedlo (TOIL)

•  Dávka 0,8 l/ha plevelné trávy 3–5 listů, 1,0 l/ha 
trávy odnožování

10–25 °C

2

0:100

0
                         

Kombinace: ™ POST 0,8–1,0 l + 0,5 % TOIL

FOKER SC
500 g/l difl ufenican,  12
50 g/l fl orasulam 2

SPe AgroProtec

 Trávy semenné porosty
  POST jaro od konce odnožování do 2. kolénka 

(BBCH 29–32), plevele 2.–10. list
1 0,1 l/150–300 l

•  Teplo vlhko podporují účinnost
•  Účinkuje i za nižších teplot, neaplikovat 

na zmrzlou půdu, sníh a námrazu

3–25 °C

 

20:80

Až 8 týdnů
                        

FRAGMA DELTA SC
500 g/l difl ufenican,  12
50 g/l fl orasulam 2

SPe Nufarm

 Trávy semenné porosty
  POST jaro od konce odnožování do 2. kolénka 

(BBCH 29–32), plevele 2.–10. list
1 0,1 l/150–300 l

•  Teplo vlhko podporují účinnost
•  Účinkuje i za nižších teplot, neaplikovat 

na zmrzlou půdu, sníh a námrazu

3–25 °C

 

20:80

Až 8 týdnů
                        

GRODYL 75 WG  WG
750 g/kg amidosulfuron 2

SPe Agro Aliance

Bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mno-
hokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, 
kostřava luční, kostřava ovčí, lipnice luční, 
metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka 
hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, 
srha laločnatá, trojštět žlutavý 

  POST na jaře v době odnožování kulturních trav 
(BBCH 21–29), jednoleté dvouděl. plevele 2.–4. list 

1
30 g/200–400 l 

OL 28 
(pro zkrmování)

•  Aplikace nezávislá na teplotách, avšak teplo, 
vlhko a dostatečná půdní vlhkost, podporují 
účinnost

•  Aplikace na suché rostliny
•  Vhodný do TM

5–23 °C

2
                         

LONTREL 300  SL
300 g/l clopyralid 4

OP|SPe Corteva Agriscience

Trávy semenné porosty
  POST od 4. listu trav do zač. sloupkování (BBCH 14–30),

dvouděl. plevele max. 6 pravých listů, 
pcháč přízemní růžice až 10 % konečné velikosti 

1 0,4 l/300–400 l 
•  Teplo, vlhko a aktivní růst plevelů podporují 

účinek

10–23 °C

2

5:95

Několik dnů
                         

Kombinace: ™ POST 0,4 l + 1,1–1,5 l AGRITOX 50 SL ™ POST 0,4 l + 0,75–1,0 l DICOPUR M 750 ™ POST 0,4 l + fl uroxypyr + MCPA

MUSTANG SE
300 g/l 2,4-D (ester),  4
6,25 g/l fl orasulam 2

OP Corteva Agriscience

Bojínek luční, jílek jednoletý, jílek 
mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava 
červená, kostřava luční, kostřava ovčí, 
ovsík vyvýšený, srha laločnatá
Lipnice luční MP, trojštět žlutavýMP

  POST od 3. listu až do 1. kolénka, plevele 2.–10. list 1 0,6 l/200–400 l 
•  Teplo a vlhko podporují účinnost
•  Aktivní růst plevelů

7–23 °C

1

10:90

Několik dnů
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PŘÍPRAVEK
účinná látka, obsah živin

Zástupce

Orientační dávkování 
Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Termín aplikace

Orientační dávkování 
Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Termín aplikace Poznámka

Obilniny Kukuřice Okopaniny Luskoviny Olejniny Ostatní plodiny

KAISHI
10,8 % volné L-aminokyseliny, 
1,8 % N celkový

Sumi Agro

1–3× 2,0 l: v období růstu ve směsi s pesticidy 1–3× 2,0–3,0 l: 1–8 listů Cukrovka, brambor: 2–3× 2,0–3,0 l - v průběhu růstu

Bob, hrách: 1–3× 2,0–3,0 l 
- v období růstu

Sója: 1–3× 2,0 l - v období růstu 
do začátku kvetení

Řepka, mák, len: 1–3× 2,0 l 
- v období růstu do začátku kvetení

Slunečnice: 1–3× 2,0–3,0 l - v období růstu 
do začátku kvetení

Vojtěška: 2–3× 2,0–3,0 l 
- 10 dní po seči

•  Stimulátor založený na aminokyselinách rostlinného původu, které jsou získávány 
šetrnou metodou enzymatické hydrolýzy

•  Aplikace slouží k překonání následků stresových a nepříznivých období a pro stimulaci 
vývoje rostlin

•  Kvůli vysoké přilnavosti a penetrační schopnosti - test kompatibility na malé ploše 
před aplikací formou TM s přípravky na ochranu rostlin

LEXIN
směs huminových kyselin a fulvokyselin 
jako nosičů hlavní komponenty - auxinů

Lexicon

0,25 l/200–400 l 0,25 l/200–400 l
•  Zvýšení odolnosti ke stresům, stimulace kořenění a veg. růstu, zvýšení výnosu 

a kvalitu
•  TM herbicidy, fungicidy, insekticidy, kapalná hnojiva, síran amonný kapalný

LIGNO AKTIVÁTOR prášek
kombinace solí huminových kyselin 
a fulvokyselin a extraktu ze severské 
hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum 
v poměru 1:1, makroprvky - C, K, 3 % S, 
mikroprvky

Amagro

Ošetření osiva přídavkem k mořidlu: obilniny - 250 g/t, řepka - 2,5 kg/t 
Máčení kořenového systému: 300–500 g/100 l 

Předosevní hnojení: 150 g/250–300 l 
Aplikace na list: 2–3× 100 g/250–300 l 

Zálivka: 100–150 g/300 l každých 10–14 dní 

Ošetření osiva přídavkem k mořidlu: obilniny - 250 g/t, řepka - 2,5 kg/t 
Máčení kořenového systému: 300–500 g/100 l 

Předosevní hnojení: 150 g/250–300 l 
Aplikace na list: 2–3× 100 g/250–300 l 

Zálivka: 100–150 g/300 l každých 10–14 dní

•  Stimulátor klíčení, zakořeňování, růstu - ochrana před stresem, stimulace příjmu živin 
z půdy i z hnojiv, zlepšování mikrobiální aktivity půdy, urychlení humifi kace a kvality 
půdy

•  TM fungicidy, insekticidy, kapalná hnojiva - účinkuje i za nižších teplot

LIGNO AKTIVÁTOR roztok
15% roztok solí huminových kyselin 
a fulvokyselin a přírodních stimulačních 
růstových látek, oligosacharidů, 
aminokyselin a enzymů ze severské hnědé 
mořské řasy Ascophyllum nodosum, 
makroprvky C, K, 3 % S, mikroprvky

Amagro

Ošetření osiva přídavkem k mořidlu: obilniny - 1,5 l/t, řepka - 15 l/t 
Máčení kořenového systému: 2,2 l/100 l 

Předosevní hnojení: 1,0 l/250–300 l
Aplikace na list: 2–3× 0,75–1,0 l/250–300 l 
Zálivka : 0,75–1,0 l/300 l každých 10–14 dní 

Ošetření osiva přídavkem k mořidlu: obilniny - 1,5 l/t, řepka - 15 l/t 
Máčení kořenového systému: 2,2 l/100 l 

Předosevní hnojení: 1,0 l/250–300 l
Aplikace na list: 2–3× 0,75–1,0 l/250–300 l 
Zálivka : 0,75–1,0 l/300 l každých 10–14 dní

•  Stimulátor klíčení, zakořeňování, růstu, ochrana před stresem, stimulace příjmu živin 
z půdy i z hnojiv, zlepšování mikrobiální aktivity půdy, urychlení humifi kace a kvality 
půdy

•  TM fungicidy, insekticidy, kapalná hnojiva - účinkuje i za nižších teplot

LIGNOHUMÁT AM 
100% práškový lignohumát - draselné soli 
huminových kyselin a fulvokyselin 
v poměru 1:1, 3% S + mikroprvky 
v chelátové podobě

Amagro

S podzimním předosevním hnojením: 50–150 g/250–300 l
V průběhu vegetace: 2–3× 50–150 g/250–300 l 

Moření hlíz brambor: 50 g/100 l 
Máčení kořenového systému: 10 g/10 l 

Zálivka: 20 g/100 l, 1 l roztoku/1 m2 

S podzimním předosevním hnojením: 50–150 g/250–300 l
V průběhu vegetace: 2–3× 50–150 g/250–300 l 

Moření hlíz brambor: 50 g/100 l 
Máčení kořenového systému: 10 g/10 l 

Zálivka: 20 g/100 l, 1 l roztoku/1 m2

•  Stimulátor klíčení, zakořeňování, růstu, ochrana před stresem, stimulace příjmu živin 
z půdy i z hnojiv, zlepšování mikrobiální aktivity půdy, urychlení humifi kace a kvality 
půdy

•  TM fungicidy, insekticidy, kapalná hnojiva

Lignohumát B roztok
12% roztok lignohumátu AM

Amagro

0,5–1,25 l (0,02–0,05 %)/250–300 l
Ozimy: s podzimním předosevním

hnojením, v období jarní regenerace, koncem sloup-
kování

Jařiny: odnožování, sloupkování, nalévání zrna

0,5–1,25 l (0,03–0,05 %)/250–300 l: s předosevním 
hnojením, na list během fáze 4 listů, poslední 

aplikace týden po 1.

Cukrovka: 0,5–1,25 l (0,03–0,05 %)/250–300 l 
- 2–3 listy, uzavírání řádků

Brambor: 2,0 l (0,25 %)/100 l - máčení sadby před 
sázením, 0,5–1,25 l (0,02–0,05)/300 l - výška rostlin 

8–12 cm a během tvorby poupat

Řepka ozimá: 0,6–1,2 l (0,02–0,05 %)/250–300 l 
- s podzimním předosevním hnojením, jarní 

regenerace, zelené poupě
Řepka jarní: 0,5–1,25 l (0,02–0,05 %)/250–300 l - 

listová růžice, zelené poupě
Slunečnice: 0,5–1,25 l (0,03–0,05 %)/250–300 l - 

výška porostu do 30 cm, prodlužovací růst
Hořčice: 0,5–1,25 l (0,02–0,05 %)/250–300 l - výška 
porostu 15 cm, prodlužovací růst až tvorba poupat

•  Přípravek s vysokým obsahem solí huminových kyselin a dalších biologicky aktivních 
nízkomolekulárních složek huminového spektra

•  Lignohumát B má příznivý a komplexní vliv na rostliny i půdu (stimuluje zakořeňování 
a růst, působí pozitivně na průběh fotosyntézy)

•  Možné použít v kombinaci s minerálními hnojivy, stimulátory růstu a přípravky 
na ochranu rostlin

LIGNOHUMÁT MAX 
kapalná forma, 
20% koncentrát huminových kyselin 
a fulvokyselin a jejich solí, 3 % síra, 
1 % mikroprvky

Amagro

Ošetření osiva přídavkem k mořidlu: obilniny - 1 l/t obilnin, řepka - 10 l/t 
Máčení hlíz brambor: 0,8 l/100 l standardního mořidla, aplikace v sazeči při výsadbě 

Aplikace pod patu: 0,3 l/250–300 l
Aplikace na list: 2–3× 0,4 l/250–300 l 

Máčení sadby, řízků: 0,5 l/100 l 

Ošetření osiva přídavkem k mořidlu: obilniny - 1 l/t obilnin, řepka - 10 l/t 
Máčení hlíz brambor: 0,8 l/100 l standardního mořidla, aplikace v sazeči při výsadbě 

Aplikace pod patu: 0,3 l/250–300 l
Aplikace na list: 2–3× 0,4 l/250–300 l 

Máčení sadby, řízků: 0,5 l/100 l

•  Stimulátor klíčení, zakořeňování, růstu, ochrana před stresem, stimulace příjmu živin 
z půdy i z hnojiv, zlepšování mikrobiální aktivity půdy, urychlení humifi kace a kvality 
půdy

•  TM fungicidy, insekticidy, kapalná hnojiva

M-SUNAGREEN
5 g/l kyselina 2-aminobenzoová, 
2,5 g/l kyselina hydroxybenzoová

Chemap Agro

Ošetření osiva: 1,5 l/t Ošetření osiva: 1,5 l/t Ošetření osiva: 1,5 l/t
Ošetření osiva: řepka 15,0 l/t, mák 30,0 l/t, sluneč-

nice 2,0 l/t

•  Stimulátor - zvýšení intenzity růstu kořenů od raných fází, větší objem kořenové 
soustavy, rovnoměrné a urychlené vzcházení

•  Formulace vyhovující použití jako součást mořící kapaliny, pípravek lze přidat k běžné-
mu mořidlu a nahradit tak odpovídající objem vody

MACORESCO
80 g/l Zn

INNVIGO Agrar

0,8 l/100–200 l: podzim, jaro, do konce odnožování 0,8–1,2 l/100–200 l: 2–6 listů
Brambor: 0,8–1,2 l/100–200 l 
- od 2. listu do tvorby poupat

0,8 l/100–200 l: 2–8 listů Řepka: 0,8 l/100–200 l - 2–6 listů
Trávy: 0,8 l/100–200 l 

- 2. list–začátek odnožování
•  Stimulátor zakořenění rostlin, aplikace pozitivně ovlivňuje růst a výnosy

MULTOLEO
fi ltrát z mořské řasy Ascophyllum nodosum, 
9,9 % B vodorozpustný

UPL Czech

Cukrová a krmná řepa: 2× 2,0 l/150–300 l 
- 4. list–začátek uzavírání řádků

Hrách, sója, bob, lupina: 
1× 2,0 l/150–300 l 

- začátek–plný květ

Řepka: 1× 1,0–2,0 l/150–300 l 
- začátek prodlužovacího růstu-plný květ

Slunečnice: 1× 2,0 l/150–300 l 
- 5. list-plný květ

•  Pomocný rostlinný přípravek pro listovou aplikaci ovlivňující fyziologické procesy 
v rostlině - příjem živin, fotosyntézu a násadu šešulí

•  Aktivuje transportní cesty
•  Aplikace při teplotě 6–25 °C

NOVASTIM K
9 g/l 4-nitrofenol K, 6 g/l 2-nitrofenol K, 
3 g/l 2 methoxy-5-nitrofenol K 

AG Novachem

Ozimy: 2× 0,2 l/600 l - co nejdříve na jaře společně 
s regulátory růstu na bázi CCC, TM s regulátory růstu 

na počátku sloupkování, další aplikace se provádí 
společně s fungicidy na počátku metání

Jařiny: 2× 0,2 l/600 l - odnožování, TM s fungicidy 
na počátku metání

2× 0,2 l/600 l: 2–8 listů, na začátku kvetení 

Cukrovka: 3× 0,1–0,5 l/600 l - 1. pár listů (0,1 l/600 l), 
3–4 párů listů (0,2 l/600 l), koncem srpna/začátkem 

října (0,5 l/600 l)
Brambor: 2–3× 0,2 l/600 l - zakrývání řádků, asi 14 dní 

po 1. aplikaci, poté asi 14 dní po 2. aplikaci 

Hrách, sója: 2× 0,2 l/600 l - na začátku 
prodlužovacího růstu, před květem

Řepka ozimá: 2× 0,2 l/300–500 l - podzim: TM 
s regulátory růstu a insekticidy, jaro: TM s regulátory 

růstu a insekticidy proti krytonoscům, blýskáčku 
a šešulovým škůdcům nebo fungicidy proti hlízence

Řepka jarní, hořčice: 2× 0,2 l/300–500 l 
- listová růžice, před květem 

Slunečnice: 2× 0,3 l/500 l - butonizace, hned před kvě-
tem nebo těsně po odkvětu, ideální LA (70–100 l vody)

Mák: 2× 0,2 l/600 l - listová růžice, dlouživý růst až 
háčkování

Len: 2× 0,2 l/600 l - výška rostlin cca 10 cm, na začátku 
rychlého růstu

•  Rostlinný stimulátor pro zvýšení výnosu a kvality, pro omezení stresů rostlin během 
vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur

•  TM s regulátory růstu, fungicidy, insekticidy

PANNON STARTER PERFECT 
mikrogranulované hnojivo s rozpustným 
fosforem, zinkem a aktivní houbou
Trichoderma asperellum

VP AGRO

Všechny plodiny: 20,0 kg - 1. aplikace rozhozením na povrchu půdy a následné zapracování před setím/výsadbou do hloubky 5–10 cm, 
2. aplikace aplikátorem mikrogranulátu při setí do řádků s osivem

Všechny plodiny: 20,0 kg - 1. aplikace rozhozením na povrchu půdy a následné zapracování před setím/výsadbou do hloubky 
5–10 cm, 2. aplikace aplikátorem mikrogranulátu při setí do řádků s osivem

•  Mikrogranulované hnojivo - zajišťuje rovnoměrné vzcházení a rychlý počáteční vývoj 
všech kulturních plodin

•  Chrání rostliny před vniknutím půdních patogenních druhů hub do kořenů
•  Zpřístupňuje příjem fosforu a dalších v půdě vázaných živin
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PŘÍPRAVEK
účinná látka, obsah živin

Zástupce

Orientační dávkování 
Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Termín aplikace

Orientační dávkování 
Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Termín aplikace Poznámka

Obilniny Kukuřice Okopaniny Luskoviny Olejniny Ostatní plodiny

Top Cropvit BMO
6 g/l Mo

INNVIGO Agrar

1–2× 1,0–3,0 l: od 7–8 listů, každých 10–14 dní 
opakovat

Cukrová a krmná řepa: 2–4× 1,0–5,0 l - od 4 listů 
do zakrytí meziřádků

Brambor: 1–2× 1,0–2,0 l - před kvetením, každých 
10–14 dní

1,0–2,0 l: před květem, po květu Řepka: 1,0–3,0 l - formování růžice až do fáze poupat

•  Suspenzní listové hnojivo obsahující vyvážený poměr mikroprvků pro efektivní 
doplnění chybějících živin

•  Zabraňuje výskytu fyziologických poruch způsobených nedostatkem B a Mo, rovněž 
eliminuje jejich symptony

Top Cropvit Obilniny
34,5 g/l Cu, 75 g/l Mn, 
45 g/l Zn v chelátu s EDTA + Mo

INNVIGO Agrar

0,5–0,1 l
Ozimy: podzim - od 3. listu, jaro - 1–2× od 3. listu 

do praporcového listu
Jařiny: 1–2× od 3. listu do praporcového listu

Travní porosty: 1–2× 1,0 l 
- od 2. listu do začátku 

odnožování

•  Suspenzní listové hnojivo s vyváženým poměrem mikroprvků v chelátové formě pro 
efektivní doplnění chybějících živin, s vysokým poměrem Mn, Cu a Zn 

•  Určeno především pro zlepšení stavu porostů v jarním období

Top Cropvit Řepka
13,3 g/l B, 1,5 g/l Mo + 8,9 g/l Cu,
82,9 g/l Mn, 32,6 g/l Zn v chelátu s EDTA

INNVIGO Agrar

1–2× 1,0 l
Cukrovka: 4.–6. list

Brambor: od zapojení vegetace po tvorbu hlíz

1–2× 1,0 l: od 4.–6. listu do začátku 
kvetení

Řepka: podzim - 1,0 kg: 4.–8. list, jaro: 1–2× 1,0 kg 
- od zahájení vegetace do tvorby poupat

•  Suspenzní listové hnojivo s vyváženým poměrem mikroprvků v chelátové formě pro 
efektivní doplnění chybějících živin, s vysokým poměrem Mn a B

Top Cropvit ZN+
18 g/l Cu, 48 g/l Mn, 
75 g/l Zn v chelátu s EDTA + Mo

INNVIGO Agrar

1,0 l: od 3–5 listů
Mák: 1,0 l - 6–8 listů, 2× 0,5 l - 6–8 listů, ve výšce 

porostu 30 cm (viditelné poupě)
•  Suspenzní listové hnojivo s vyváženým poměrem mikroprvků v chelátové formě pro 

efektivní doplnění chybějících živin, s vysokým poměrem Zn

WUXAL BORON PLUS
70 g/l N, 183 g/l P2O5, 108 g/l B, 
0,7 g/l Cu v chelátu s EDTA, 
1,4 g/l Fe v chelátu s EDTA, 
0,7 g/l Mn v chelátu s EDTA, 0,014 g/l Mo, 
0,7 g/l Zn v chelátu s EDTA

Agro Aliance

1–2× 1,0–2,0 l: na začátku růstu (4–5 listů), na za-
čátku prodlužovacího růstu (7–9 listů)

Cukrovka: 2× 1,0–2,0 l - 4–6 listů, krátce před zapoje-
ním porostu

Řepka: 2× 1,0–2,0 l - prodlužovací růst, od butoniza-
ce až do začátku kvetení

Slunečnice: 1–2× 1,0 l - před květem

•  Suspenzní hnojivo pro listovou aplikaci, která zaručuje vysoce účinný příjem bóru listy 
a pletivy rostlin, má stimulační účinek na rostliny, které jsou ve fyziologickém stresu 
v časných fázích růstu

•  TM s přípravky na ochranu rostlin (zkouška mísitelnosti)

WUXAL MICROPLANT
75 g/l N, 150 g/l K2O, 45 g/l MgO, 4,5 g/l B,
 7,5 g/l Cu, 15 g/l Fe, 22,5 g/l Mn, 
0,15 g/l Mo, 15 g/l Zn, 78 g/l S, kationty Cu, 
Mn, Zn, Fe plně chelatizovány

Agro Aliance

1–2× 0,5–2,0 l: sloupkování, objevení se klasu 1–2× 1,0 l: 2–6 listů
Cukrovka: 2× 1,0–2,0 l - od 4 listů do zakrytí řádků

Brambor: 1–2× 1,0 l - v období po odkvětu

Řepka: 1–2× 1,0–2,0 l - v období před květem
Mák, slunečnice: 1–2× 1,0–2,0 l - v době intenziv-

ního růstu

•  Hnojivo s vysokým obsahem mikroprvků určené pro cílenou výživu prostřednictvím 
listů u velmi intenzivně pěstovaných plodin

•  TM s přípravky na ochranu rostlin (zkouška mísitelnosti)

WUXAL OILSEED
84 g/l B, 70 g/l Mn, 3,5 g/l Mo, 105 g/l SO3

Agro Aliance

Sója: 2× 2,0 l - na počátku květu, plné 
kvetení

Řepka: 3× 2,0 l - vývoj listové růžice (podzim - 4–6 
listů), prodlužovací růstu, na počátku kvetení

Slunečnice: 2× 2,0 l - tvorba listů, prodlužovací růst
•  Speciální suspenzní hnojivo určené pro olejnaté plodiny

 198 g/l N (121 g/l v amidické formě a 77 
g/l v amoniakální formě), 693 g/l SO3 a plně 
chelatizované stopové prvky B, Cu, Fe, Mo, 
Mn, Zn

Agro Aliance

Pšenice ozimá, ječmen ozimý: 1–2× 3,0–5,0 l - odnožo-
vání, začátek prodlužovacího růstu až do 1. kolénka

1–2× 5,0 l: 4–6 listů, 10 listů Cukrovka: 1–2× 3,0–5,0 l - 4–6 listů, 6–8 listů
Řepka: 1–2× 3,0–5,0 l - vývoj listové plochy (podzim 

4–6 listů), na začátku prodlužovacího růstu
•  Kapalné hnojivo, kde všechny kationtové stopové prvky jsou plně a silně chelátované, 

a proto dobře dostupné pro příjem listy a transport uvnitř rostliny

WUXAL SUPER
98 g/l N (24 g/l N v amidické formě, 
46 g/l v amoniakální formě, 
28 g/l v nitrátové formě), 98 g/l P2O5, 
73 g/l K2O, 11 g/l S, B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn

Agro Aliance

3,0–5,0 l: současně s běžnými pesticidy v průběhu celé 
vegetace s intervalem mezi postřiky 14 dní

3,0–5,0 l: současně s běžnými pesticidy v průběhu 
celé vegetace s intervalem mezi postřiky 14 dní

Cukrovka, brambor: 3,0–5,0 l - současně s běžnými 
pesticidy v průběhu celé vegetace s intervalem mezi 

postřiky 14 dní

Řepka: 3,0–5,0 l - současně s běžnými pesticidy 
v průběhu celé vegetace s intervalem mezi postřiky 

14 dní

•  Základní kapalné hnojivo pro použití v polních i speciálních kulturách pro aplikaci 
na list

WUXAL SUS KOMBI MG
300 g/l N (228 g/l v amidické formě, 
7 g/l v amoniakální formě, 65 g/l v nitrátové 
formě), 225 g/l K2O, 60 g/l MgO, 10 g/l S, 
B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, Co

Agro Aliance

2–4× 3,0–5,0 l: v období odnožování až do metání 3× 3,0–5,0 l: 2–11 listů
Cukrovka: 3–5× 3,0–5,0 l - od 4 listů do uzavření řádků

Brambor: 3× 3,0–5,0 l - počátkem tvorby poupat, 
počátkem květu, 14 dní poté

•  Vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s vysokým obsahem hořčíku
•  TM fungicidy, insekticidy (zkouška mísitelnosti)

WUXAL TOP P
65 g/l N, 260 g/l P2O5, 65 g/l K2O, B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn: kationty Cu, Mn, Zn, Fe jsou 
plně chelatizovány

Agro Aliance

1–2× 4,0 l: 2–6 listů Cukrovka: 1–2× 2,0–4,0 l - od 4 listů do zakrytí řádků

•  Kapalné hnojivo s vysokým obsahem fosforu umožňuje rychlou úpravu akutního 
nedostatku P a také cílené předcházení latentního defi citu P

•  Kationty mědi, manganu, zinku a železa jsou plně chelatizovány (EDTA)
•  TM s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin (zkouška mísitelnosti)

ZINETIC
8,5 % Zn, DMSO, kys. butandiová, 
kys. o-hydroxybenzoová

ALMIRO

0,8 l/100–300 l: při nedostatku Zn v době aktivního 
růstu 

0,8–1,2 l/100–300 l: při nedostatku Zn v době 
aktivního růstu

0,8 l/100–300 l: při nedostatku Zn v době aktivního 
růstu

•  Hnojivo s organicky vázaným zinkem v komplexní acetáto-uroniové formě, řešení 
defi citu Zn v rostlinných pletivech

•  Pozitivní ovlivnění zakořeňování, růstu a vývoje rostlin 
•  TM fungicidy, insekticidy, listová hnojiva

HNOJIVA >>>  ČÁST 18/18
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OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN VZHLEDEM K OCHRANĚ VOD,  >>>
VODNÍCH ORGANISMŮ A DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ
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PŘÍPRAVEK

obsah účinné látky v l, kg přípravku

Fo
rm

u
la

ce

Zástupce Plodina

Použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů

Ochranné vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů 

a dalších necílových organismů
Ochranné vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů

Podzemní voda/půdní organismy

Riziko pro včely

Ochranná vzdálenost 

mezi hranicí ošetřené 

plochy od hranice oblasti 

využívané zranitelnými 

skupinami obyvatel 

(nesmí být menší než …m).

Vodní organismy Vodní organismy Necílové rostliny Necíloví členovci

podzemní vody povrchové vody
Ochranná vzdálenost 

od povrchové vody (m)

Svažité pozemky ≥ 30

Za účelem ochrany vodních 

organismů neaplikujte na svažitých 

pozemcích, jejichž okraje jsou vzdá-

leny od povrchových vod < ... m

Svažité pozemky ≥ 30

Použití přípravku na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám (přípravek lze na těchto 

pozemcích aplikovat pouze při použití 

vegetačního pásu o šířce nejméně ... m)

Ochranná vzdálenost od okraje 

ošetřovaného pozemku (m)

Ochranná vzdálenost od okraje 

ošetřovaného pozemku (m)

Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních 

organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát 

než ..... na stejném pozemku

RR
FABULIS OD

50 g/l prohexadione-calcium
OD Bayer Obilniny – – – –

I
FASTHRIN 10 EC

100 g/l alpha-cypermethrin
EC Sharda

Obilniny – –
Ozimy: 50 m [25 m|12 m|5 m]

Jařiny: 45 m [25 m|10 m|4 m]
Nelze 10 m [5 m|5 m|0 m] ZNV 5 m

Řepka – – 50 m [25 m|12 m|5 m] Nelze 15 m [5 m|5 m|5 m] ZNV 5 m

F
FAXER

450 g/l prochloraz
EC Belchim Obilniny – vyloučen 8 m [4 m|4 m|4 m] Nelze (15 m) – –

RR
FAZOR STAR

600 g/kg maleinohydrazid
WG UPL Czech Brambor – vyloučen – –

H
FENIFAN

160 g/l phenmedipham     
SC Agro Aliance Cukrovka – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] < 30 m – –

H
FENIX 

480 g/l fl ufenacet
SC AgroProtec Obilniny – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] Nelze (10 m) – –

H

FENOVA SUPER 

69 g/l fenoxaprop-P-ethyl, 

34,5 g/l cloquintocet-mexyl (safener)

EW FMC Agro Obilniny – – 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

HN
FIGARO 360

360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)
SL Belchim Plodiny – – – –

RR
FIXATOR

250 g/l trinexapac-ethyl 
EC Corteva Agriscience Obilniny – – – –

H
FLASH 500 SC

500 g/l difl ufenican
SC Sharda Obilniny ozimé – – 4 m [4 m|4 m|4 m] Nelze (20 m) – – 5 m

PP

FLEXI

472,7 g/l karboxylovaný styren butadien 

kopolymer (syntetický latex)

EC Sumi Agro Plodiny 

F
FLEXITY

300 g/l metrafenone
SC BASF Obilniny – – – –

I
FLIPPER

479,8 g/l draselná sůl přírodních mastných kyselin
EW Bayer

SlunečniceMP, ŘepkaMP, 

MákMP, CukrovkaMP – – 4 m [4 m|4 m|4 m] – –

H
FlorasuGUARD 

50 g/l fl orasulam
SC SOUFFLET AGRO Obilniny – – 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0m|0 m|0 m] – –

RR
FLORDEX 660

660 g/l ethephon
SL FMC Agro Obilniny – vyloučen – – 5 m

RR
FLORDIMEX 660

660 g/l ethephon
SL AG Novachem Obilniny – vyloučen – – 5 m

H
FLORIAN 

104 g/kg fl orasulam, 250 g/kg tribenuron-methyl 
SG AgroProtec Obilniny vyloučen – 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|5 m|0 m] – –

F
FLOSUL

800 g/l síra
SC Belchim Obilniny, Cukrovka – – – –

F
FLOWBRIX

638 g/l oxychlorid měďnatý (380 g/l Cu)
SC AgroProtec Brambor, Cukrovka vyloučen vyloučen 50 m [50 m|50 m|20 m]

Max. apl. dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném 

pozemku nesmí být překročena ani při použití 

jiných přípravků na bázi Cu

Max. jednorázová dávka 2,5 kg 

Cu/ha nesmí být překročena 

z hlediska ochrany včel

M
FLUARTO 050 FS

50 g/l fl udioxonil
FS INNVIGO Agrar Obilniny – – – –

H
FLUENT 500 SC

500 g/l fl ufenacet 
SC Sharda Obilniny – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] Nelze (5 m) – – 5 m

H
FluroGUARD

200 g/l fl uroxypyr 
EC SOUFFLET AGRO

Kukuřice, Louky, pastviny – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

Obilniny vyloučen pro podzim. apl. vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

H
FLUROSTAR 200 

200 g/l fl uroxypyr 
EC AgriStar

Kukuřice, Louky, pastviny  – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

Obilniny vyloučen pro podzim. apl. vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

M
FLUTRIX 050 FS

25 g/l fl udioxonil, 25 g/l triticonazole
FS INNVIGO Agrar Obilniny – – – –

H
FOKER 

500 g/l difl ufenican, 50 g/l fl orasulam 
SC AgroProtec

Obilniny – – 4 m [4 m|4 m|4 m]
Podzimní apl.: 5 m [5 m|5 m|0 m]

Jarní apl.: 10 m [5 m|5 m|0 m]
– –

Trávy – – 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m] – –

I
FORCE 1,5 G 

15 g/kg tefl uthrin
GR Syngenta Kukuřice – – – –

I
FORCE EVO

5 g/kg tefl uthrin
GR Syngenta Brambor, Kukuřice – – 4 m – –

H
FORNET EXTRA 6 OD

60 g/l nicosulfuron
OD AG Novachem Kukuřice vyloučen – 4 m [4 m|4 m|4 m] Nelze 10 m [5 m|5 m|0 m] Max. 45 g úč.l./ha/rok – – 5 m

H

FOXTROT

69 g/l fenoxaprop-P-ethyl, 

34,5 g/l cloquintocet-mexyl (safener)

EW AG Novachem Obilniny – – 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

H
FRAGMA DELTA

500 g/l difl ufenican, 50 g/l fl orasulam
SC Nufarm

Obilniny – – 4 m [4 m|4 m|4 m]
Podz. apl.: 5 m [5 m|5 m|0 m]

Jarní apl.: 10 m [5 m|5 m|0 m]
– –

Trávy – – 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m] – –

H
FRAGMA MAX

200 g/kg fl orasulam, 600 g/kg tribenuron-methyl
WG Nufarm Obilniny – – 4 m [4 m|4 m|4 m] NELZE [30 m|15 m|5 m] – –

Aktuální informace naleznete na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR

Návod na použití (etiketa) jako součást obalu přípravku je pro všechny uživatele závazný a přípravek nesmí být použit jinak, než je v něm stanoveno.

Redukce ochranné vzdálenosti (SPe3 věty) při použití zařízení k redukci úletu (nízkoúletové trysky) [50 %: .. m|75 %: .. m|90 %: .. m]
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