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Praktický rádce pro ochranu rostlin
Tento měsíčník přináší formou poutavého designu tabulkové přehledy přípravků na ochranu
rostlin. Uvedené přípravky, používané k omezení výskytu škodlivých činitelů (plevele, choroby
a škůdci), jsou členěny podle plodin. Doplňují je hlavní charakteristiky, důležité při rozhodování
o ošetření. Některá vydání informují také o odrůdách hlavních zemědělských plodin, jejichž
důležité vlastnosti a parametry přehledně shrnují jednotlivé tabulky. Součástí časopisu jsou také
rozkládací klopy pojednávající o výskytu škodlivých činitelů s ohledem na vývojové fáze vybraných
zemědělských plodin. Důraz je kladen na aktuálnost poskytovaných informací. Každý měsíc
podrobné tabulkové přehledy.

Měsíc

Uzávěrka

Přípravky na ochranu rostlin

Přehled
odrůd/hnojiva

Měsíc

Uzávěrka

herbicidy – pro podzimní aplikaci

ozimý ječmen,

insekticidy

ozimé žito a ozimé

8

30. 6.

mořidla

Obilniny

9

ochrana proti přenašečům viróz

2. 8.

regulátory růstu a vývoje
10

30. 8.

4. 1.

insekticidy
regulátory růstu a vývoje
pomocné rostlinné přípravky

jarní ječmen, oves, kukuřice, jarní
řepka, mák, brambory, cukrovka,

Kompletní ochrana ozimé řepky
fungicidy

hrách, bob, lupina, sója a len

luskoviny: hrách,
bob, sója, lupina

11

4. 10.

a cukrovka

Přehled hybridů kukuřice a odrůd
čiroku pro rok 2021

12

29. 10.

Nově registrované přípravky

Kompletní ochrana jarního ječmene,

pšenice, oves
a jarní tritikale
slunečnice

kukuřice, máku a hrachu

Kompletní ochrana ozimé pšenice

Jarní ječmen

herbicidy

herbicidy

fungicidy (samostatně fuzariózy klasů)

fungicidy (samostatně fuzariózy klasů)
29. 1.

kukuřice a čirok
jarní ječmen, jarní

listová hnojiva

aplikované na list

3

uvolňováním živin

jarní pšenice, jarní žito, jarní tritikale,

aplikované na list
herbicidy

Nově registrované přípravky

tritikale
hnojiva s řízeným

Mořidla jařin

pomocné rostlinné přípravky

2

ozimá pšenice,

Ozimé obilniny – ochrana a odrůdy

herbicidy
insekticidy
23. 11.
2020

Přehled
odrůd/hnojiva

Kompletní ochrana ozimé pšenice
fungicidy (samostatně fuzariózy klasů)
1

Přípravky na ochranu rostlin

insekticidy

insekticidy
1/2022

Kukuřice, mák, hrách

22. 11.
2021

Obilniny

herbicidy

ochrana proti přenašečům viróz

fungicidy

regulátory růstu a vývoje

insekticidy

pomocné rostlinné přípravky
aplikované na list

Aplikace před setím na vzešlé plevele
Kompletní ochrana slunečnice,

Datum distribuce předplatitelům je stejné jako u časopisu Úroda

cukrovky, bramboru a sóji
4

2. 3.

herbicidy

Do libovolného vydání rádi zařadíme komplexně graficky zpracovaný
výskyt škodlivých činitelů doplněný o doporučení ochrany rostlin
s ohledem na vývojové fáze kulturní plodiny. Je možné si vybrat ze dvou
rozsahů: dvoustrana uprostřed časopisu a rozkládací klopa o velikosti tři
strany A4.
Tento projekt realizujeme u pšenice, řepky, kukuřice, bramboru,
hrachu, máku, slunečnice a cukrovky.

fungicidy
insekticidy
Předsklizňové aplikace
ozimá pšenice a jarní ječmen
ozimá pšenice a jarní ječmen
5

2. 4.

ozimá řepka
hrách

ozimá řepka

brambory
cukrovka
Aditiva, adjuvanty a jiné pomocné látky
6

30. 4.

Nově registrované přípravky a jiné
pomocné rostlinné přípravky
Podzimní ochrana ozimé řepky
herbicidy
fungicidy a morforegulátory

7

1. 6.

insekticidy, moluskocidy a rodenticidy
mořidla
Obilniny a řepka
pomocné rostlinné přípravky pro
ošetření osiva obilnin a řepky

Úroda, Rostlinolékař
Ing. Barbora Pučoková
+420 602 378 575
barbora.pucokova@profipress.cz
www.profipress.cz

Rozměr (mm)
67 x 237 (líc*), 67 x 297 (rub*)
loga přípravků a jejich užití na ploše
610 x 297

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté

Bez redukce

Dávkování, mísitelnost
0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha
0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha

na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

1)

4

4

4

Tryska 90 %

5
5

5
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5

20

15

10

5

20

10

5

5

Fazol obecný, pór

Ochranná lhůta

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté

Dávkování, mísitelnost
0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha
0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

4

4

4

15

Kukuřice

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

Ochranná lhůta
AT

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

1)
BBCH 12–16
2)
postemergentně
max. 1x v plodině

5

5

25

12

5

4

130 x 185

16

8

4

4

18

8

4

4

Řepka olejka – jarní aplikace

5

Dávkování, mísitelnost

5

10

Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakládačka

8

4

4

5

Ozimé obilniny

Poznámka
na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

1)

AT

na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

1)

AT

Tryska 75 %

Tryska 90 %

4

4

4

4

4

20

14

7

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Kukuřice

plevele jednoděložné, plevele dvouděložné

400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta

Bez redukce

Peridiam Evolution EV302 (styren-akrylátový kopolymer 250 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 17. 2. 2026
Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Všechny plodiny

zlepšení technologických vlastností osiva

1,5–3 l/t osiva

–

Kukuřice

zlepšení technologických vlastností osiva

1,5–2 l/t osiva

Ochranná lhůta

–

s mořidly společnosti Bayer
moření
s mořidlem Sonido
moření

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

4

Kukuřice

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

2)

preemergentně
preemergentně
max. 1x v plodině

1)
2)

AT

2)

AT

2)

Bez redukce

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

braničnatka pšeničná, rez pšeničná

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha

hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene
rez ječná

Ochranná lhůta

5

Dávkování, mísitelnost

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ovocné stromy, okrasné stromy

mechanická ochrana, monitoring (housenky,
mravenci a ostatní škůdci)

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině

1)

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině

1)

Ochranná lhůta

1–4 lepové desky/květináč

Poznámka

–
–

1–2 lepové desky/m2

Dávkování, mísitelnost
podle návodu

4)

velikost desky 7,5 x 12 cm

4)

velikost desky 10 x 24 cm

Ochranná lhůta

Poznámka

ochrannou lhůtu není nutné
stanovit

lepový pás

oboustranná
karta uprostřed
časopisu
140 x 307
Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

ochrana ran po řezu,
ochrana ran po mechanickém poškození

Dřeviny

Ochranná lhůta

Poznámka

ochrannou lhůtu není nutné
stanovit

podle návodu

nátěr, neaplikovat v době mrazů

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Ochranná lhůta

zvýšení obranyschopnosti rostlin

10–30 ml
1 l vody

5

Poznámka

1)
od května do srpna
2)
houbové choroby
4)
do počátku skanutí
5)
venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi
aplikacemi 4–7 dnů

zvýšení obranyschopnosti rostlin

10–30 ml
1 l vody

5

1)
při rašení a/nebo od května do srpna
2)
houbové choroby
4)
do počátku skanutí
5)
venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi
aplikacemi 4–7 dnů

AT

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha

AT

rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha

AT

rez pšeničná, rynchosporiová skvrnitost

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha

AT

Bez redukce

NOVINKA Z NAŠEHO VYDAVATELSTVÍ

BBCH 12–13
do 13 BBCH
max. 1x v plodině

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině
BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině

Plodina, oblast použití

Poznámka

František Kocourek a kolektiv

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

4

4

4

5

0

0

4

Ochranná lhůta

BBCH 12–19
postemergentně
max. 1x

1)

Tryska 50 %

2)

Tryska 75 %

15
20

4

Tryska 90 %

4

Tryska 90 %

Battle Delta (ﬂ
ﬂufenacet 400 g/l, diﬂ
ﬂufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

10

5

5

5

Fazol obecný, pór

30

15

5

5

Celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, cuketa, patisony, koriandr setý, kopr vonný,
kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, kukuřice cukrová, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk
pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná, okurka nakládačka, pastinák setý, pažitka, petržel
naťová, kerblík, petržel zahradní, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold

30

15

10

5

25

12

5

4

Kukuřice

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

AT

2)

Kukuřice

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

2)

Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakládačka

16

8

4

4

Cukrovka

18

8

4

4

8

4

9

4

5

8

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

Škodlivý organismus, jiný účel použití
mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci
mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci

Ochranná lhůta

1–4 lepové desky/květináč

–

1–2 lepové desky/m2

Dávkování, mísitelnost

mechanická ochrana, monitoring (housenky,
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

4

4

4

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

–

5

5

4

Dřeviny

4
4

4

4

5

4

4

4

Okrasné rostliny (nad 150 cm)

30

20

14

7

ochrana ran po řezu,
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Zelenina, kořeninové rostliny a koření

zvýšení obranyschopnosti rostlin

10–30 ml
1 l vody

malizovány.

4)

velikost desky 7,5 x 12 cm

4)

velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka
lepový pás

Arktis

Ochranná lhůta
ochrannou lhůtu není nutné
stanovit

Poznámka

Ochranná lhůta

nátěr, neaplikovat v době mrazů

pro pěstitele ovoce, pedagogy i studenty, odborníky i laiky a zahrádkáře.

Váz., 320 stran, formát 230 x 297 mm

Knihy objednávejte na adrese: Profi Press s. r. o., odbytové oddělení, Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2, modrá linka: 844 111 999,
tel.: 277 001 600, e-mail: odbyt@profipress.cz. Objednané knihy Vám budou zaslány na dobírku. K ceně zásilky se připočítává poštovné a balné.

Poznámka
od května do srpna
houbové choroby
do počátku skanutí
venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi
aplikacemi 4–7 dnů

1)
2)

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné
rostliny

Publikace obsahuje zásady integrované ochrany rostlin podle legislativy platné od roku 2014 a nové poznatky z výzkumu. Kniha je určena

5

1/3
267 x 59

zvýšení obranyschopnosti rostlin

10–30 ml
1 l vody

5

4)
5)

při rašení a/nebo od května do srpna
houbové choroby
4)
do počátku skanutí
5)
venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi
aplikacemi 4–7 dnů
1)
2)

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

plevele jednoděložné, plevele dvouděložné

400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

Tryska 90 %

4

Ochranná lhůta

Poznámka
1)
BBCH 12–19
2)
postemergentně
max. 1x

AT

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina

Kukuřice

Bez redukce

Tryska 50 %

Tryska 75 %

Tryska 90 %

logo produktu
s textem
4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Kukuřice

nelze

30

15

5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Kukuřice

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

Ochranná lhůta

Poznámka

AT

2)

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

1)
BBCH 12–16
2)
postemergentně
max. 1x v plodině

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině
1)

Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

Odolnost vůči chorobám

Odrůda

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026
Plodina, oblast použití

4

Plodina, oblast použití

Kukuřice

NOVINKA Z NAŠEHO VYDAVATELSTVÍ

1/2
267 x 90

na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině
1)
na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

AT

Tryska 75 %

4

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

4

4
4

Okrasné rostliny (50–150 cm)

Firma

Registrace
(rok)

2

2009 A

Ranost

Rajonizace

Pekařská
jakost

Výnos zrna

HTS (g)

Odolnost vůči
vyzimování

Odolnost
vůči poléhání

Poznámka

Ochranná lhůta
ochrannou lhůtu není nutné
stanovit

Hlavním cílem této publikace je popsat systém integrované ochrany ovoce tak, aby byl zdrojem informací, návodů a opatření k předcházení,
zabránění nebo minimalizaci ztrát působených škodlivými organismy. Kniha poskytuje také informace o rizicích vlivu prostředků ochrany na

Poznámka
1)

AT

0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

✏

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině

Ochranná lhůta

0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha

Tryska 50 %

6

Kukuřice

Plodina, oblast použití

1)

Dávkování, mísitelnost

Bez redukce

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávkování, mísitelnost

Škodlivý organismus, jiný účel použití

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté

Ozimé obilniny

4

4

4

9

Okrasné rostliny (do 50 cm)

BBCH 12–16
postemergentně
max. 1x v plodině

1)

R

K, Ř, O

Plodina, oblast použití

++

42

8

7

–

–

7

3/8/7

–

7

+++

48,0

7,9

7,0

8,0

7,0

6,9/7,2

5,0/7,0/9,0

7,0

7,5

8,2

7,6

7,3/7,1

8/–/8

7

7,3

kvalitní výnosná, nepoléhavá, zdravá,
raná pšenice, pozor, citlivá na chlortoluron

8,8

–

7,7/8,1

6,3/8,1/7,4

7,2

7,0

nejranější odrůda – v ranosti srovnatelná s ozimým ječmenem

8

PR

K, Ř, O, B

10

2013

SR

P, B, O, Ř, K

E

+++

48

6,7

8,4

Avenue

5

2014

VR

K, Ř, O, B

C

+++

43

7,1

9,0

2014

Baletka

14

2008

R

K, Ř

A

++/+++

41

8

8,1

5,8

6

6,9/6,9

7,4/6,3/4,7

7,7

7,9

výnos, kvalita, plasticita

14

2004 SR

SR

K

E

++

46

8

7,6

7

6

7,1/7,3

7,1/–/5,0

7,3

7,7

suchovzdornost, elitní jakost za stresových podmínek

Bernstein

Bodyček

2

14

2015

2010

PP–P

VR

K, Ř, O, B

K, Ř, O, B, P

E

+++

A

++/+++

49

6

41

8

1/4
132 x 90
11

Bonanza

2007

–

–

8

5

+++

45

8,3

7,3

7,7

–

A

+++

38

8

7

7,2

7,5

A

+++

43

6,2

8,4

6,0

SR

2013

R–SR

6

7,1/7,9

47

C

K, Ř, O, B

K, Ř, O, B, P

2009

+++

8

K, Ř, O, B

K, Ř, O, B, P

2015

9

10

A

5,5

R

PP

10

Brilliant
Brokat

5

6

8/6/9

7,6/–/9

8

8

6/6,5

6/6/8

8

7,7/–

7,3/–/7,7

7

8

5

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

Škodlivý organismus, jiný účel použití
mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci
mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci

Dávkování, mísitelnost

Ochranná lhůta

1–4 lepové desky/květináč

–
–

1–2 lepové desky/m2

Poznámka
4)

velikost desky 7,5 x 12 cm

4)

velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

velmi vysoký výnosový potenciál, dobrý
zdravotní stav, vynikající zimovzdornost

Bardotka

Bohemia

Pokojové rostliny, balkónové rostliny

odolná vůči fuzáriím a padlí, velmi
dobrá zimovzdornost, vhodná pro
pozdní setí, snese setí po obilnině a po
kukuřici, špičková kvalita

E

Artist

Athlon

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Poznámka

B

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

Ovocné stromy, okrasné stromy

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté

Plodina

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika
lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka
lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl
obecná, pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní
(endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer,
celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025
Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Poznámka

BBCH 25–69
max. 1x v plodině
BBCH 25–69
max. 1x v plodině

1)

Plodina, oblast použití
Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Řepka olejka – jarní aplikace

5

Ochranná lhůta

0
5
5

15
10

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – jarní aplikace

4

15

0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

5
5
10

20
20

Řepka olejka – podzimní aplikace
30

Tryska 75 %

5
5
15

Okrasné rostliny (nad 150 cm)
Brambor, chřest, kedluben, křen selský, brokolice, květák, cukrovka, mrkev, ředkvička, tuřín,
vodnice

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – podzimní aplikace

4

nelze

Tryska 50 %

10

Hrách
Okrasné rostliny (50–150 cm)

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Poznámka

AT

Dávkování, mísitelnost

Pokojové rostliny, balkónové rostliny

BBCH 25–59
max. 1x v plodině
BBCH 25–59
max. 1x v plodině

1)

životní prostředí, na biodiverzitu, přirozené nepřátele škůdců a zdraví lidí tak, aby tyto vedlejší vlivy některých prostředků ochrany byly mini-

cena: 490 Kč

4

1)

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., a kol.

INTEGROVANÁ OCHRANA
OVOCNÝCH PLODIN

4

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Plodina, oblast použití

BBCH 25–69
max. 1x v plodině

1)

INTEGROVANÁ OCHRANA OVOCNÝCH PLODIN

BBCH 12–13
do 14 BBCH
max. 1x v plodině

Tryska 90 %

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

4

1)

Bez redukce

Kukuřice

Poznámka

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Bez redukce

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Okurka, řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, okrasné rostliny (do 50 cm)

na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

1)

AT

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha

Žito
Tritikale

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Kukuřice

Škodlivý organismus, jiný účel použití
mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci
mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci

Plodina, oblast použití

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ječmen

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
4

2)

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné
rostliny

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití

1)

267 x 130

Plodina

AT

✏

Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

Pšenice

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Kukuřice

0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

zdravá a výnosná odrůda s vynikající
kvalitou zrna, výborná do sušších oblastí

PENAM doporučuje

6,8

krmná pšenice

5/7/5

7

7,4

na pozdní setí po kukuřici

5,9/–/6,6

7,1

7,5

velmi dobře snáší intenzitu

Carmina

11

2015 (SK, EU)

P

K, Ř, O, B

A

+++

53

7

7

6

7

7

7,5/7,0/8

6,5

6

Cimrmanova raná

14

2012

R

K, Ř, O

E

++/+++

45

8

6,8

7,5

6

6,7/7

5,8/8,3/8,8

7,6

7,1

velmi raná pšenice, vynikající přezimování, SE kvalita

Cubus

12

2004

SR–PP

K, Ř, O, B

A

+++

45

6,5

6

7

5,5

7/7

5/5/8

7

5

stabilně vysoký výnos ve všech oblastech a jistá kvalita A

Dagmar

5

2012

R

K, Ř, O, B

A

+++

49

8,3

7,6

7,2

–

6,4/6,5

5,1/7,1/8,3

6,8

7,4

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Ovocné stromy, okrasné stromy

mechanická ochrana, monitoring (housenky,
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu

Ochranná lhůta

Poznámka

ochrannou lhůtu není nutné
stanovit

lepový pás

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Dřeviny

ochrana ran po řezu,
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu

Ochranná lhůta
ochrannou lhůtu není nutné
stanovit

Poznámka
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

extra raná, dobrá kvalita

6,9

7/8
7,0/6,8

Plodina, oblast použití

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026
– 25 –

Poznámka

AT

Poznámka

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

– 18 –

Ochranná lhůta

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

Zelenina, kořeninové rostliny a koření

na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

1)

4)

0,44 l/ha, 300 l vody/ha

Kukuřice

Plodina, oblast použití

1)

1)

4)

0,33 l/ha, 300 l vody/ha

Ochranná lhůta

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016
Ochranná lhůta

– 25 –

Dávkování, mísitelnost

0,44 l/ha, 300 l vody/ha

2)

Plodina, oblast použití

1)

AT

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Kukuřice

5

2)

– 36 –

– 26 –

2/3

AT

Plodina, oblast použití

Tryska 75 %

6

Plodina

4

15

AT

Plodina

plevele dvouděložné jednoleté

0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

Pokojové rostliny, balkónové rostliny

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
30

Dávkování, mísitelnost
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

ježatka kuří noha

Dávkování, mísitelnost

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
4

nelze

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Obilniny

Škodlivý organismus, jiný účel použití

5

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Poznámka

AT

0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha

Dávkování, mísitelnost

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku – herbicidy

ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté

4

Plodina, oblast použití

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

Plodina
Ochranná lhůta

0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha

400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

Plodina, oblast použití

Adengo (isoxaﬂutol 225 g/l, thienkarbazon 86,77 g/l/thienkarbazon-methyl 90 g/l), Bayer CropScience AG, Německo, platnost do 31. 7. 2017
Rozsah povoleného použití

Kukuřice

Tryska 90 %

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Tryska 50 %

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Kukuřice

4

15

Kukuřice

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Dávkování, mísitelnost

Bez redukce

plevele jednoděložné, plevele dvouděložné

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Kukuřice

Tryska 75 %

4

30

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Cena jednoho výtisku je 30 Kč,
roční předplatné 360 Kč.
Jako příloha časopisu Úroda je časopis
Agronom poskytován zdarma.
© 2016 Profi Press s. r. o. Žádná část tohoto časopisu
nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího
rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem
bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

Plodina, oblast použití

Kukuřice

Jarní ječmen

Poznámka

Poznámka: 4)k dávkování

Plodina, oblast použití

nelze

Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

Tisk
H.R.G. spol. s r. o.
MK ČR E 16399, ISSN 1801-6022

Kukuřice

Vertisan (penthiopyrad 200 g/l), DuPont CZ s. r. o., Praha, platnost do 30. 4. 2025
Rozsah povoleného použití

aplikace s mořidly

4)

Poznámka: 4)k dávkování

1/1
297 x 210
spad

Tryska 50 %

4

Kukuřice

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

4

Kukuřice

Poznámka

–

1)
BBCH 12–19
2)
postemergentně
max. 1x

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávkování, mísitelnost
1,2 l/t osiva

Bez redukce

Kukuřice

Vydává
Profi Press s. r. o.
Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2
tel.: 277 001 653

BBCH 12–19
postemergentně
max. 1x

2)

Peridiam Eco Red EC103 (styren-akrylátový kopolymer 200 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 11. 1. 2026
Škodlivý organismus, jiný účel použití

Poznámka

AT

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Jazyková korektura
Věra Dvorská, Hana Gruntorádová, Věra Melicharová

Poznámka

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

zlepšení technologických vlastností osiva

Plodina

Grafika
Ilona Frčková

1)

AT

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Kukuřice

4

4

30

Plodina, oblast použití

4

Ochranná lhůta

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Odborná spolupráce
ce
Ing. Jan Kazda, CSc.,
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.,
Ing. Marie Váňová, CSc.,
prof. Ing. Jan Vašák, CSc.,
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.,
Ing. Prokop Šmirous, CSc.,
Ing. Petr Doležal,
Ing. Božetěch Málek,
Ing. Pavel Fuksa

Ozimé obilniny

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

4

4

5

Okrasné rostliny (nad 150 cm)

Obilniny

400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

67 x 237 (líc)
67 x 297 (rub)

Inzer
erce
Ing. Tom
omáš Pištínek
tel.: 277 001
00 656
mobil: 602 378
37 575
e-mail: tomas.pist
pistinek@profipress.cz

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

6

Plodina

4

4

4

Redaktoři
Ing. Barbora Venclo
clová
tel.: 277 001 628
mobil: 724 531 806
e-mail: barbora.venclova@p
@profipress.cz
Ing. Jana Pančíková, Ph.D.
mobil: 602 436 932
e-mail: jana.pancikova@profipress.cz
cz

Plodina

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
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Okrasné rostliny (50–150 cm)

✏

1)
2)

24 Herbicidy
30 Fungicidy
35 Insekticidy

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů
Tryska 50 %

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů
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4

4
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Okrasné rostliny (do 50 cm)

Poznámka

9
8

Řepka olejka – podzimní aplikace
30

Škodlivý organismus, jiný účel použití

15

15

Cukrovka

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – podzimní aplikace

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Brambory

11 Herbicidy
21 Fungicidy
23 Insekticidy

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Bez redukce

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – jarní aplikace

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Tryska 90 %

4

Dávkování, mísitelnost

plevele jednoděložné, plevele dvouděložné

–2–

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

nelze
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30

30

Plodina

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika
lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka
lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl
obecná, pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní
(endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer,
celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka

Cukrovka

2 Herbicidy
8 Fungicidy
10 Insekticidy

– 22 –

BBCH 12–19
postemergentně
max. 1x

1)
2)

4

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Kukuřice

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

klopa
před titulní stranou
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Battle Delta (ﬂufenacet 400 g/l, diﬂufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017
Ochranná lhůta

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Poznámka

AT
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Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2
e-mail: uroda@profipress.cz

6

Plodina, oblast použití

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (ﬂufenacet 400 g/l, diﬂufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

0

5
15

Okrasné rostliny (nad 150 cm)
Brambor, chřest, kedluben, křen selský, brokolice, květák, cukrovka, mrkev, ředkvička, tuřín,
vodnice

–2–

Dávkování, mísitelnost
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

Bez redukce

Tryska 75 %

5

1)
na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině
1)
na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

n

–2–

Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoděložné, plevele dvouděložné

Plodina, oblast použití

15
20

Poznámka

AT
AT

Tryska 75 %

18 000/rok
2 000

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy
Tryska 50 %

10

Hrách
Okrasné rostliny (50–150 cm)

Celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, cuketa, patisony, koriandr setý, kopr vonný,
kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, kukuřice cukrová, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk
pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná, okurka nakládačka, pastinák setý, pažitka, petržel
naťová, kerblík, petržel zahradní, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold

– 22 –

–2–

Plodina, oblast použití
Kukuřice

Kukuřice

3 000

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Tryska 90 %

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Kukuřice

umístění v tabulce

Bez redukce

Okurka, řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, okrasné rostliny (do 50 cm)

na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

1)

AT

Tryska 75 %

6

Plodina

33 000
25 000
23 000
21 000
17 000
13 000
9 000

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Poznámka

AT

Tryska 50 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Ozimé obilniny

210 x 297 nebo 297 x 210 (spad*)
267 x 130
130 x 185
267 x 90
267 x 59
132 x 90
132 x 59
cena za 12 čísel
za číslo

Plodina
Ochranná lhůta

25 000

Tryska 50 %

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

kompletní ochrana

paty stébel
(komplex)

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté

Plodina

Předplatné, distribuci a fakturaci zajišťuje
P
pro ČR
Č i SR: oddělení distribuce
tel.: 277 001 600 (601)
modrá link
nka: 844 111 999
e-mail: odbyt
byt@profipress.cz
reklamace@prof
profipress.cz
zelená linka pro SR zdarma:
800 042 206 (bez předvolby)
pře
sleva pro studenty 50 %

braničnatky
v klasu

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná lhůta

0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha
0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha

Bez redukce

Ozimé obilniny

Slunečnice, cukrovka, brambory

Agronom 4/2016 ročník XI

padlí travní –
list/klas

Plodina, oblast použití
Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

39 000

29 000

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Battle Delta (ﬂufenacet 400 g/l, diﬂufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Dávkování, mísitelnost

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

fuzária v klasu

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

Plodina

140 x 307

dé

Plodina, oblast použití

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

420 x 297 (spad*)

p d 5 mm

Battle Delta (ﬂufenacet 400 g/l, diﬂufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

ochrana rostlin | výživa rostlin | osivo a sadba

– 25 –

u edenému o mě u e nu né p po
pod obné n o m e n
ně 30

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

samostatná příloha časopisu

–2–

Dvoustrana s fenofázemi
uprostřed časopisu
Oboustranná karta uprostřed
časopisu
1/1
2/3
1/2 na výšku
1/2 – podval
1/3 – podval
1/4
1/6
Logo produktu
s textem o rozsahu 500 znaků
Logo firmy u všech odrůd nebo
přípravků

duben 2016 | 30 Kč

plíseň sněžná

Rozkládací klopa s fenofázemi

Cena (Kč)
42 000

rez pšeničná/
/travní/plevová

Typ inzerce
Klopa před titulní stranou

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

Zelenina, kořeninové rostliny a koření

zvýšení obranyschopnosti rostlin

10–30 ml
1 l vody

5

1)
od května do srpna
2)
houbové choroby
4)
do počátku skanutí
5)
venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi
aplikacemi 4–7 dnů

10–30 ml
1 l vody

5

1)
při rašení a/nebo od května do srpna
2)
houbové choroby
4)
do počátku skanutí
5)
venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi
aplikacemi 4–7 dnů

1/6
✏
132 x 59
Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné
rostliny

velmi pozdní, vysoký výnos

zvýšení obranyschopnosti rostlin

Ochranná lhůta

Poznámka

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

velmi vysoká zimovzdornost, odolnost
vůči fuzariózám v klasu a porůstání zrna

Odborný časopis pro ochranu rostlin
Toto nezáv s é recenzované per od kum spec a zované na ochranu rost n vydávané ve
spo uprác s Českou spo ečnost rost no ékařskou e zárukou uce ených ob ekt vn ch
a undovaných n ormac V zemědě ské a pěst te ské prax čtenářům pomohou př s edován škod vých organ smů a rozhodován č m a kdy prot n m zasáhnout v p od nách č
ku turách Časop s obsahu e současné poznatky vědy výzkumu a zkušebn ctv v ochraně
rost n a rost no ékařstv Rost no ékař vycház šestkrát do roka v rozsahu 36 stran

Číslo

Uzávěrka

Distribuce

1 / únor

Přezimující a časně jarní škůdci na ovocných stromech, plevele, choroby a škůdci obilnin a řepky

Tematické zaměření

11. 1. 2021

6. 2. 2021

2 / duben

Pozdně jarní plevele, choroby a škůdci obilnin, ovocných stromů a řepky, zelenina a cukrová řepa

8. 3.

1. 4.

3 / červen

Škodlivé organismy na zelenině a ovocných stromech

17. 5.

9. 6.

4 / srpen

Plevele a škodlivé organismy na řepce a ozimých obilninách

26. 7.

18. 8.

5 / říjen

Škodlivé organismy na řepce a ozimých obilninách

6. 9.

4. 10.

6 / prosinec

Hodnocení výskytu škodlivých organismů za rok 2021, fyzikální činitelé (teplota, srážky a vliv na rostlinnou výrobu)

1. 11.

1. 12.

Regulace škodlivých organismů

3/2016

1/1

z jara škodí na pupenech, květech a listech
a později vykusují drobné jamky v mladých
plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní,
višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek
a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru
příznačně deformují. Plody, do kterých jsou
nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnuté stopky a opadávají. Podobné škody způsobuje i zobonoska třešňová (Rhynchites auratus). Zobonoska prýtová (Involvulus caeruleus) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní,
hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do
řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené
letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky
listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak
stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky
na lísce způsobuje zobonoska lísková
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spadlých plodech, nakousnutých prýtech a listech.
Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď
přezimují, nebo se z nich ještě na podzim
v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají
pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě,
ve spadaném listí nebo jiných úkrytech.
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat
navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stromů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahradách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité
lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, případně sbírat opadané plody s larvami.
Při silnějším napadení, které se nejlépe
určuje sklepáváním brouků z větví nebo prohlížením mladých plůdků nebo letorostů, je
vhodné po odkvětu provést ošetření povolenými neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan.

Mšice na ovocných dřevinách
Na jabloních také škodí monocyklická (má
jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jabloňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, protože je žlutozelená a nemění barvu poškozených
listů a letorostů. Při silnějších výskytech,
kromě poškození mladých letorostů, které
zasychají, poškozuje také mladé plody.
Napadené plody podle stupně poškození buď
opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené,
zelené, deformované a bez chuti až do sklizně.
Tato mšice škodí na jabloních celoročně.
Nápadnější poškození způsobují mšice rodu
Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvují do červena. Již koncem května a v červnu
přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na
jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září.
Také na třešních a slivoních škodí různé
druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poškození listů a mladých letorostů, přenášejí virové
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofialovými puchýři na listech, a na vrcholcích
výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae).
Broskvoně jsou silně poškozovány kromě
kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hnízdotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto
poškození bývá mnohdy zaměňováno s kadeřavostí.
V oblastech, kde v minulém roce v plodných výsadbách třešní silněji škodila mšice
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty
a v případě potřeby (práh škodlivosti – po
odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letorostech) ošetřete registrovaným přípravkem.
Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu
při zjištění prvního výskytu, nejpozději však
do konce června. Většina dicyklických mšic již
koncem května začíná dřeviny opouštět.
Můžete ošetřovat povolenými přípravky
s účinnou látkou thiakloprid (Calypso 480
SC), acetamiprid (Gazelle, Mospilan 20 SP,
Substral Careo Ultra ), pirimikarb (Pirimor 25
WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečnému hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan
22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech
za vegetace podstatně šetrnější než levnější
pyretroidy, které není vhodné za vegetace
v sadech používat.

Réva vinná

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace.
Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého
a teplého počasí se podle signalizace doporučuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník
Zvláště na uzavřených zavlažovaných plochách je předpoklad výskytu šedé hniloby
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu!
Z napadených květních částí proniká mycelium do plodu. Přímé infekce plodů jsou již
méně významné. Kromě řádné agrotechniky
(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné
mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete
bez včasného (na počátku kvetení) a účinného
chemického ošetření, které podle potřeby po
sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účinnou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch),
fenhexamid (Teldor 500 SC), fenpyrazamin
(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo),
pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimethanil (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram
Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum.
Dávka aplikační kapaliny je minimálně
1000 l/ha.

2/3

Sledujte výskyty hálčivce révového syn.
vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svilušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje
největší škody na počátku vegetace, kdy napadá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošetřujeme zejména v místech, kde byly příznaky
kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím
vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l.
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo
těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že
proti vlnovníkům by mohl být také účinný
i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s polysulﬁdickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka
Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický
akaricid s účinnou látkou pyridaben (Sanmite
20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy.
Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky
ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních
roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou
draví roztoči. Jako biologická ochrana proti
nim se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod
obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlodromus pyri.
Proti první generaci obalečů – obalečík
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují
jen významně ohrožené porosty (pravidelný

Zelenina

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic
(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci
můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/
web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/.
Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození
porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky
(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou
v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů
trvalá po celé vegetační období. Poškození
často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky
jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.
Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře
hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší
škody způsobují na chráněných výhřevných
plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyrethroidem Decis Mega a Karate se Zeon technologií 5 CS. U košťálovin můžete použít i některý z dalších povolených pyretroidů (Agrion
Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou
registrovány i organofosfáty Dimethoát
(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl
(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor
50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiakloprid (Calypso 480 SC).
„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben, může být
způsobováno více faktory. Nejčastěji je to
způsobováno růstovým šokem u předpěstované sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj.
U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči
pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy;
pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea),
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozující mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky
a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také
rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae)
a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citlivých odrůd, musíte věnovat zejména strupovitosti. Na stromech s menší násadou plodů je
potřeba sledovat ve feromonových lapačích již
i nálety první generace obaleče jablečného
a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně
to platí i u obaleče švestkového na slivoních.
Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis,
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si
jsou v bionomii podobné, fenologicky se však
vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody
i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny,
které nekrotizují a silně napadené listy opadávají. Opadávají i silněji napadené květy
a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky strupovité, často se deformují a někdy i praskají.
Pozdní infekce se mohou projevit i na naskladněných plodech. Hlavní období primární
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžového poupěte do období dva týdny po
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce
askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty,
ve kterých může přezimovat. Při šíření strupovitosti hrušně proto mají kromě primární
infekce askosporami význam i primární konidiové infekce z napadených letorostů.
Základem úspěšné ochrany je zvládnutí primárních infekcí (duben–červen) pomocí kvalitní (preventivní i kurativní) chemické ochrany prováděné na základě sledování průběhu
počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými přípravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG),
dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyraklostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP,
Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG
Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram
(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyrimethanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos
30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram
Granuflo) aj.
Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech,
letorostech a mladých plodech. Silněji napadené části hnědnou a zasychají. Na plodech je
padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při
zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých
listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti
plodů. Ochrana je nezbytná především
u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje
v období 1–2 týdny před květem a dále podle
potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července
v závislosti na infekčním tlaku povolenými
přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin
(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobutanil (Talent, Systane 12 EC), penkonazol (Topas 100 EC), penthiopyrad (Fontelis),
síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80
WG), tetrakonazol (Domark 10 EC) aj.
Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) je nápadná houbová choroba postihující
zejména listy hrušní, vzácněji i plody a letorosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě
různě náchylné. Při silnější infekci dochází
k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů
i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž
mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je
rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem
některé druhy jalovce – především j. čínský
(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé
kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy
uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však
napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové
nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité
(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis
spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus
spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění
jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jehličnanů. Napadené jalovce mají světlejší
zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvičky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem
infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní
i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je
dostatečná prostorová izolace mezi oběma
hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitelských druhů a méně náchylných odrůd. Lze
využít i chemickou ochranu, která by měla být
preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina
přípravků účinkujících proti strupovitosti
jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se
použijí v době před květem a krátce po odkvětu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou látkou difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250
EC), dithianon (Delan 700 WDG), fluopyram,
tebukonazol (Luna Experience), kaptan, trifloxystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG
Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobutanil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno
kombinovat i s insekticidními přípravky.
Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn.
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem intenzivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali),
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje
mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách
kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka
již od konce února při teplotách nad 9 °C na
kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se
líhnou již před květem a sají na rašících listech

1/2

i květních pupenech. Později škodí i na letorostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou
okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené,
postupně mohou i usychat. Při silném napadení mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje
stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listopadu se její dospělci uchylují do zimních
úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny
rezistentní populace k pyretroidům a organofosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již
byly zjištěny rezistentní populace mery vůči
pyretroidům a organofosfátům. Na těchto
lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří
řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3×
po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí
pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy
aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy
spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti
dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8
EC). Ošetření proveďte proti první generaci již
před květem a proti druhé generaci v polovině
května. Jestliže bude účinnost použitých selektivních přípravků dostatečná, nejsou další ošetření obvykle již potřebná, protože v letním
období jsou populace mer již regulovány přirozenými nepřáteli – pavouky, dravými plošticemi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud
jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky
V rizikových polohách ošetřujeme proti
skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii)
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan
700 WDG), dodin (Syllit 65 WP), mankozeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80
NEW) a myklobutanil (Talent), propineb
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram
(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hnědnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP),
myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.
Pojednání o napadání meruněk a višní
chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období
květu způsobující tzv. moniliovou spálu je
uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných
dřevinách
Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí
nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají
charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5
mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení –
purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozelení. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jablečná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy
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z jara škodí na pupenech, květech a listech
a později vykusují drobné jamky v mladých
plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní,
višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek
a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru
příznačně deformují. Plody, do kterých jsou
nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnuté stopky a opadávají. Podobné škody způsobuje i zobonoska třešňová (Rhynchites auratus). Zobonoska prýtová (Involvulus caeruleus) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní,
hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do
řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené
letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky
listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak
stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky
na lísce způsobuje zobonoska lísková
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spadlých plodech, nakousnutých prýtech a listech.
Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď
přezimují, nebo se z nich ještě na podzim
v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají
pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě,
ve spadaném listí nebo jiných úkrytech.
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat
navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stromů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahradách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité
lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, případně sbírat opadané plody s larvami.
Při silnějším napadení, které se nejlépe
určuje sklepáváním brouků z větví nebo prohlížením mladých plůdků nebo letorostů, je
vhodné po odkvětu provést ošetření povolenými neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan.

Na rybízu škodí především mšice rybízová
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofialovými puchýři na listech, a na vrcholcích
výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae).
Broskvoně jsou silně poškozovány kromě
kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hnízdotvornou (Brachycaudus schwartzi).
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Na jabloních také škodí monocyklická (má
jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jabloňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, protože je žlutozelená a nemění barvu poškozených
listů a letorostů. Při silnějších výskytech,
kromě poškození mladých letorostů, které
zasychají, poškozuje také mladé plody.
Napadené plody podle stupně poškození buď
opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené,
zelené, deformované a bez chuti až do sklizně.
Tato mšice škodí na jabloních celoročně.
Nápadnější poškození způsobují mšice rodu
Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvují do červena. Již koncem května a v červnu
přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na
jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září.
Také na třešních a slivoních škodí různé
druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poškození listů a mladých letorostů, přenášejí virové
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum
pox virus).
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210 x 297*

137 x 297*

185 x 125

105 x 297*

138 x 192*

75 x 297*

185 x 80

123 x 130

123 x 85

60 x 90

20 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

7 000 Kč

7 000 Kč

7 000 Kč

5 000 Kč

2 500 Kč

K uvedenému o mě u e nu né p poč

pad 5 mm ka dé

any Uvedené o mě y ou v m me ech

Další možné formáty: vk ad etáku v epovaná nzerce přepáskován obá ky rozk ádac obá ka k opa na obá ce

Pravidla a podmínky inzerce
Vkládaná inzerce
Počet stran
Cena

1–4

5–8

9–32

33 a více

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu

do 20 g

21–50 g

51–100 g

101–250 g

250 g a výše

Cena: vložení/kus

0,90 Kč

2,20 Kč

4 Kč

5,10 Kč

6,50 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty

Ostatní možné formáty
Vlepovaná inzerce

25 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1)

45 000 Kč

Klopa na obálce

50 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce)

55 000 Kč

Slevy
Varianta tituly

Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed- Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen
nom časopisu v daném ročníku a je případně závazné objednávky inzerce do libovolných titulů
našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za
počítána i zpětně.
překročení stanovené hranice následovně:
50 000

5%

Počet opakování

Sleva

70 000

7%

3x

5%

100 000

10 %

6x

7%

200 000

11 %

9 a více opakování

10 %

300 000

12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.
Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky
2. strana obálky

25 %

Příplatek za netradiční formát

40 %

3. strana obálky

10 %

Příplatek za přesné umístění inzerátu

20 %

4. strana obálky

30 %

Příplatek za tisk páté barvy

10 %

5. strana (vedle obsahu)

20 %

Pravidla zveřejňování textové inzerce
a firemních článků
1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické
plošné inzerce
Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzerce. Textová inzerce placená v plné výši podle ceníku nemusí být vyrobena v grafické úpravě časopisu
a může být dodána hotová od zadavatele (firma,
reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou
být loga a kon takty na výrobce nebo prodejce.
Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí
být dodána kompletně připravená objednatelem.
Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepřipravují.
2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce
podle ceníku
Jedná se o komerční článek, který však neobsahuje
logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by
mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu.
U podpisu je uvedeno jméno autora a název firmy.
Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven
podle grafiky časopisu a vyroben v grafickém studiu
vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně,
připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto
textovou inzerci nepřipravují.
3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků
dodaných společně s grafickou inzercí
Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v poměru
1 : 1/reklama : PR článek. V případě požadavku na
překročení rozsahu u článku bude individuálně řešen
způsob jeho úhrady.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč
Technické požadavky pro podání inzerce
Platforma PC
Podklady dodávejte: CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk
a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro
výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách,
CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat
b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:
Texty a tabulky: Microsoft Word
Grafy: Microsoft Excel
Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí)
Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3
Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI)
Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.
Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc
z každé strany na ořez.
Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění
Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vyskytovat neviditelné znaky a budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty
ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument
do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma
a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případné reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a grafické podklady z faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z rozmnožovacích strojů,
vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované
fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme
za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných
podkladů. V případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk)
k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

Všeobecné podmínky inzerce
1. Zadání inzerátu
a) Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky
nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a podpis zadavatele, datum
podpisu.
b) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je
odpovědný zadavatel.
c) Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci.
d) Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva
třetích osob.
2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a) Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání.
Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inzerátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí.
b) Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro tisk a použitá technologie.
3. Úpravy a umístění inzerátu v titulu
Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu
nebo technické kvality, jestliže je v rozporu s platnými právními či
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technickými podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit
plnění až do zaplacení dlužné částky.
5. Placení inzerátu
a) Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fakturu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín.
b) V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je vydavatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z prodlení v dohodnuté
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Reklamace – náhradní plnění
a) Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát.
b) Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

