
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.  Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku.  Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. 

Akris®

Vaše kukuřice bude tak čistá, 

že se v ní divočák neschová

�   Unikátní účinná látka DMTA-P 

s účinností za sucha

�   Preemergent s možností použití 

až do 6. listu dle registrace  

�   Vynikající účinnost na ježatku kuří nohu, 

s dlouhodobým reziduálním účinkem

�   Nejlepší poměr cena / výkon

www.agro.basf.cz

„V roce 2019 jsme Strohmatic nechali nainstalovat v Sedlečku, ve 
staré původní stáji s klenutými stropy a zdmi silnými sto centimetrů, 
kterou nechal postavit v roce 1852 hrabě František Taaffe,“ řekl pří-
tomným chovatelům Ing. Petr Poskočil, jeden z  majitelů firmy 
 AGROMAP. „Byli jsme z  tohoto nadšeni, takže hned o rok později 
jsme tímto zařízením vybavili další dvě stáje v Plichticích. A vloni na 
podzim jsme Strohmatic pořídili i na farmu v Zavlekově, do stájí z pa-
desátých a osmdesátých let. Ve všech těchto podmínkách s  různou 
technickou úrovní pracuje rakouské zařízení spolehlivě k  naší plné 
spokojenosti. Tomu se podle mě říká flexibilní technologie.“

Chov masného skotu
Společnost AGROMAP obhospodařuje přibližně 800 ha zeměděl-

ské půdy, z toho je asi 500 ha pastvin. Zaměřuje se na chov masného 
skotu, ve třech areálech – Sedlečko, Plichtice a  Zavlekov – chová 
400 matek, 240 býků ve výkrmu a ostatní kategorie skotu. Celkem jde 
o tisícovku zvířat. 

„S chovem masného skotu jsme začali v Sedlečku,“ vzpomíná Petr 
Poskočil. „Původní starou stáj dlouhou sto metrů určenou jako zimo-

viště jsme vybavili pěti kotci a  krmným stolem. Problém byl ale se 
zastýláním. S válcovými balíky šlo jakž takž hýbat, ale sláma se muse-
la nastýlat ručně. Byla to strašná práce, už bych to dělat nechtěl. Na 
internetu jsem se dozvěděl o technologii Strohmatic, dojel jsem se na 
ni podívat na některé farmy do Německa i k firmě Schauer a nebylo co 
řešit. A pak už to šlo ráz na ráz, během tří let jsme tuto technologii 
nainstalovali do všech našich areálů. Dnes si ji už užívá na 640 zvířat, 
další, mám na mysli mladý skot v Zavlekově, by ji měli poznat v příš-
tím roce. A bezprašné stelivo si pochvaluje i tucet našich koní a jejich 
ošetřovatelé.“

U krav jen půl roku
Automatický systém stlaní Strohmatic je určen k rozdružení balíků 

slámy, jejímu drcení na délku 2 až 4 cm a k distribuci pomocí okruhu 
dlouhého až 270 m. Na rozdružovač velkých válcových i hranolových 

balíků, popřípadě i volné slámy, navazuje drtič, z něhož putuje nadr-
cená sláma do odlučovače prachu a  odtud se potrubím dopravuje 
k jednotlivým shazovacím místům, kterých může být až devadesát na 
jednom okruhu. Stlaní je automatické, bezprašné, ohleduplné k život-
nímu prostředí zvířat a bezpečné (nehrozí nebezpečí požáru). Stro-
hmatic je vhodný jak do stájí pro skot, tak do provozů s jinými hospo-
dářskými zvířaty.

Ve staré původní stáji v Sedlečku využívá tento systém během zimy 
120 matek a telata. „Původně jsme do každého kotce stlali ručně je-
den válcový balík, celkem tedy každý den pět balíků slámy. Dnes nám 
Strohmatic zastele v  celé stáji jeden balík ráno a  druhý odpoledne. 
A když už je pěkné počasí a krávy chodí do venkovního výběhu, stačí 
jen jeden balík. Bez jakékoliv námahy a s výraznou úsporou slámy,“ 
zdůraznil Petr Poskočil.

 (Pokračování na str. 21)

Strohmatic v chovatelské praxi
Je zažitou představou, že současné stájové technologie s automatickými či poloautomatickými prvky lze instalovat pouze do super moderních stájí 
s promyšlenou konstrukcí a nejmodernějšími technologickými systémy. Plně automatické zastýlací zařízení Strohmatic od rakouské firmy Schauer se 
těmto představám zcela vymyká. Přesvědčit se o tom mohli chovatelé v rámci Dne nové technologie na farmách společnosti AGROMAP, s. r. o. v okrese 
Klatovy, který uspořádala společnost AGRICO Třeboň. 
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První zařízení bylo instalováno v Sedlečku, ve staré původní stáji s klenutými stropy, kterou nechal 
postavit v roce 1852 hrabě František Taaffe Foto Vladislav Fuka

Ač byl Ing. Petr Poskočil 
během Dne nové technologie 
pohybově indisponován, úsměv 
u systémů Strohmatic mu 
nechyběl Foto Vladislav Fuka

Základem technologie Strohmatic je rozdružovač balíků
 Foto Vladislav Fuka

Vladislav Fuka

(Dokončení ze str. 19)
Mlácení zajišťuje u všech modelů tříbubnový systém APS, který še-

trně separuje zrno od plev, přičemž právě v  této fázi je vymláceno 
přibližně 90 % zrn. Sekundární separaci u strojů Trion 500 a Trion 
600 provádí pěti- nebo šestiklávesové vytřásadlo se separačními plo-
chami 7,48 a 6,25 m2. Tyto modely jsou standardně vybaveny také 
systémem Multifinger Separation System (MSS), který rovnoměrně 
načechrává slámovou hmotu, čímž výrazně zvyšuje separační výkon, 
zejména při vysoké vlhkosti slámy. Sekundární separaci u  modelů 
Trion 720 i Trion 730 zajišťuje jeden axiální rotor. Naproti tomu vlaj-
ková loď modelové řady, Trion 750, využívá k sekundární separaci dva 
rotory. Po mláticím a separačním ústrojí přichází na řadu mimořádně 
účinný čisticí systém Jet Stream s turbínovým ventilátorem, hydrau-
lickým variátorem otáček ventilátoru a  dvojitým prvním stupněm, 
který zajišťuje předčištění.

Poznatky z praxe
Trion 640 je na první pohled o něco větší než například Tucano 440. 

Kadlecovi ho mají vybavený žacím adaptérem s pracovním záběrem 

6,6  m. Mláticí ústrojí Trionu 640 je tříbubnové a  dostalo označení 
APS Walker. Materiál do velkého mláticího bubnu s  průměrem 
600 mm vstupuje přes urychlovací buben o průměru 450 mm. Třetím 
bubnem je pak buben odmítací, který posílá materiál dál v případě 
Trionu 640 na šestiklávesové vytřásadlo.

Oproti Tucanu, se kterým měl Jan Kadlec ml. také tu čest, je podle 
něj nový Trion rozhodně výkonnější. Strojem projde mnohem víc 
materiálu a  k  výkonnosti přispívá nejen větší a  lepší průchodnost 
mláticího a separačního systému, ale třeba i velký zásobník a rychlost 
vysýpání. Naopak tím, že jde o konstrukčně větší stroj, boduje proti 
němu Tucano v obratnosti.

Z velkých Lexionů si Trion převzal komfort a některé detaily byly 
ještě vylepšeny. Tak například všechny funkce sklízecí mlátičky jsou 
ovládány přes dotykový terminál Cebis a k dispozici je soubor asis-
tenčních systémů, které buď vše řeší automaticky (CEMOS Automa-
tic), nebo „nabádají“ obsluhu, jak práci vylepšit (CEMOS dialog). 

Kabinu Triony po Lexionech nezdědily, nýbrž byla pro ně zcela nově 
vyvinuta. V  porovnání s  Tucanem je prostor pro obsluhu větší, 
a i v porovnání se staršími Lexiony je z kabiny mnohem lépe vidět. Je 
to dáno užšími sloupky a například jinou koncepcí třídílných zpět-
ných zrcátek. Kabina má dostala do vínku i nový systém klimatizace 
a  proudění vzduchu. Když Jan Kadlec mluvil o  chytrých detailech, 

zmiňoval například chladicí box, 
připojení pro telefon nebo tablet, 
ale také chytře řešené úložné 
prostory. Například u  starších 
Lexionů byl prostor na odložení 
láhve s pitím umístěn nad termi-
nál a  ovládací panely. U  Trionu 
se přemístil na druhou stranu, 
kde při vypadnutí láhve nehrozí 
žádné riziko.

Velkou výhodou Trionů, a to už 
není žádný detail, je velmi nízká 
spotřeba pohonných hmot. Tri-
on 640 je vybaven motorem Cu-
mmins B6.7se zdvihovým obje-
mem 6,7 l a disponuje systémem 
automatické regulace výkonu 
Dynamic Power. Ten má za úkol, 
pokud není potřeba plný výkon 
motoru (například při pokosu) 
snížit otáčky motoru a množství 
vstřikované nafty, snížit tak vý-
kon na požadovanou úroveň. In-
teligentní řídicí systém Dynamic 
Power dokáže sám o sobě ušetřit 
až 10 % nákladů na palivo. „Při 

každodenním ranním tankování v družstvu, kde jsme zrovna posky-
tovali své služby, se agronomové nestačil divit, když zjistili, o kolik je 
naše spotřeba s Trionem procentuálně nižší než u ostatních sklízecích 
mlátiček, se kterými měli zkušenost. V dlouhodobém pohledu s při-
hlédnutím k  průměrnému výkonu to byl poměrně nezanedbatelný 
rozdíl,“ říká o novém stroji Jan Kadlec ml.

Nakonfiguruj si svůj Trion 
Na otázku, pro koho je nový Trion určen, odpovídá výrobce mottem: 

„hodí se i na vaši farmu“. Jan Kadlec ml. se s tím více méně ztotožňuje 
a dodává: „Trion je cenově dostupný kombajn středního výkonu. Právě 
model Trion 640 je podle mého názoru ideální stroj pro zemědělské 
podniky okolo 400 ha, co chtějí mít sklizeň ve vlastních rukách.“

Vzhledem k pestrosti celé řady, a hlavně k obrovské možnosti různé 
specifikace a  konfigurace lze stroj při výrobě přizpůsobit opravdu 
farmám hospodařícím v různých podmínkách.

Nakonfigurovat lze i různou úroveň komfortu, takže stroj může být 
dodán jako jednoduchý s  mnohými mechanickými systémy, ale 
i v high-tech verzi s celou řadou automatických asistenčních systémů 
včetně autopilota či schopnosti tvorby výnosových dat. 

Nová mlátička ...

Nejmodernější modelová řada Trion je velmi rozsáhlá. Zahrnuje stroje s pěti a šesti klávesovým 
vytřásadlem, ale také hybridní sklízecí mlátičky s jedním nebo dvěma rotory. Model Trion 640 stejně 
jako jeho větší brácha Trion 660 mají tříbubnové mláticí ústrojí APS Walker a šestiklávesové 
vytřásadlo Foto archiv Claas

Kabina Trionů byla pro ně zcela nově vyvinuta. V porovnání 
s Tucanem je prostor pro obsluhu větší, a i v porovnání se staršími 
Lexiony je z kabiny mnohem lépe vidět. Je to dáno užšími sloupky 
a například jinou koncepcí třídílných zpětných zrcátek
 Foto archiv Claas

(Dokončení ze str. 36)

Změny pro rozmnožovací 
materiál révy

V oblastech, které nelze pova-
žovat za prosté GFDP (území 
do 5 km od hranic nárazníkové 
zóny), bude nutné dodržovat 
přísnější podmínky pro uznání 
rozmnožovacího materiálu ré-
vy (viz prováděcí nařízení Ko-

mise (EU) 2019/2072 – přílo-
ha VII, bod 19.).

Dotace
Na základě jednání ÚKZÚZ, 

SZIF a MZe může být podpora 
pro vinice v režimu IP a eko za-
chována i  přes plnění opatření 
nařízených ÚKZÚZ, protože vý-
skyt GFDP se bude považovat za 
vyšší moc. O uznání vyšší moci 

musí dotčený pěstitel požádat 
SZIF. 

Podezření z výskytu každého 
karanténního škodlivého orga-
nismu, včetně GFDP, je povin-
ností dle unijní legislativy 
ohlásit ÚKZÚZ – lze přes web 
ÚKZÚZ: ikona „ZAPOJTE SE 
www.ukzuz.cz“, který přepne 
uživatele na online formulář 
Rostlinolékařského portálu. Ne 

každý podezřelý keř je však po-
zitivní na GFDP. Výskyt tohoto 
patogenu lze prokázat jen labo-
ratorně. Po úředním odběru 
vzorku ÚKZÚZ až do výsledku 
testování se žádná opatření ne-
nařizují; pěstitel nemá žádnou 
nařízenou povinnost, pokud 
však sám zlikviduje keř, který se 
pak ukáže jako pozitivní, nemá 
nárok na náhradu.

S ohledem na kapacity ÚKZÚZ 
pro vzorkování a testování bude 
testování podezřelých rostlin 
probíhat dle priorit stanovených 
ÚKZÚZ: rozmnožovací materiál 
a postupné testování směrem od 
prokázaných zdrojů infekce ve 
vymezeném území. Nárazníková 
zóna se vymezuje zejména k ur-
čení rozsahu ošetření proti pře-
našeči GFDP. 

Jak se onemocnění 
přenáší?

Při kultivaci ve vinici se GFDP 
nepřenáší. Případnou dezinfek-
ci strojů a  nářadí lze doporučit 
s ohledem na možný přenos ji-
ných chorob, situaci se zlatým 
žloutnutím révy vinné to neo-
vlivní. V době odběru oček není 
fytoplazma GFDP přítomna 
v  nadzemní části rostliny, což 
souvisí s její biologií. Její aktivi-
ta v  nadzemní části rostliny 
stoupá s  aktivitou lýka na jaře. 
Je možné s rostlinným materiá-
lem přenést kříska révového. 
Křísek se nakazí fytoplazmou 
na infikované rostlině a tuto fy-
toplazmu je schopný následně 
přenášet po celou dobu svého 
života. Dosud není potvrzeno, 
zda lze fytoplazmu přenést z do-
spělce kříska révového na vajíč-
ka, tzv. transovariální přenos, 
ale u  některých jiných druhů 
křísků je přenos na vajíčka pro-
kázaný. Křísek révový klade va-
jíčka přednostně na dvouleté 
a víceleté dřevo. Tam, kde není 
přítomen přenašeč, se onemoc-
nění nevyskytuje. 

Ošetření proti přenašeči
Přímé ošetření přípravky na 

ochranu rostlin proti GFDP není 
možné. Veškerá ošetření jsou 
směřována proti přenašeči, tedy 

proti křísku révovému. S ošetře-
ním proti tomuto škůdci je důle-
žité začít, když jsou již ve vinici 
nalezeny nymfy v  3. vývojovém 
stadiu. V každém případě se prv-
ní ošetření provádí před výsky-
tem dospělců kříska, proti kte-
rým mají přípravky na ochranu 
rostlin nižší účinnost. Je důležité, 
aby se během ošetření a po dobu 
jeho reziduální účinnosti vylíhla 
z vajíček většina populace kříska, 
proto není dobré provádět ošetře-
ní příliš brzy. GFDP mohou nym-
fy kříska přenášet až od 3. vývojo-
vého stadia, mladší stadia mají 
příliš krátký stilet (ústní ústrojí) 
a  nemohou fytoplazmu přenést. 
Účinnost insekticidů při regulaci 
křísků je výrazně vyšší při ošetře-
ní proti larvám a  nymfám než 
proti dospělcům, proti kterým 
mají přípravky na ochranu rostlin 
nižší účinnost. Nymfy prvního 
instaru jsou velmi málo pohybli-
vé a aktivní. Přesouvají se na další 

hostitelské rostliny velmi málo 
a  mají úmrtnost 50 %. Vajíčko 
může u kříska na základě podmí-
nek prostředí upadnout do dia-
pauzy (obvykle chladnější pro-
středí v  zimě atd.) na poměrně 
dlouhou dobu (až osm měsíců). 

V  ČR zatím není povolen pří-
pravek do ekologické produkce 
révy, jako nadějné se jeví použití 
přírodních pyrethrinů, které jsou 
v  jižních oblastech Evropy již 
schválené a úspěšně se používají. 
Naděje pro budoucí léta je vklá-
dána do Pyregardu, v ČR schvá-
lenému do zeleniny, a přípravku 
NeemAzal, který je již povolen 
v  zahraničí a  obsahuje výtažek 
z  tropické rostliny Azadiracha 
indica. Ošetření insekticidy lze 
také podpořit aplikací přípravků 
na bázi olejů a kaolinu na vajíč-
ka přenašeče. Pro pěstování 
v  systému integrované produk-
ce révy přípravky existují, vzhle-
dem k dodržování antirezistent-

ní strategie je však výběr potřeba 
rozšířit. 

Za zmínku stojí i možnost ošet-
ření roubů, oček a podnoží hor-
kou vodou dle mezinárodně 
uznávaného standardu proti zla-
tému žloutnutí révy způsobeném 
fytoplazmou GFDP, proti křísku 
révovému a některým dalším pa-
togenům. Postup spočívá v ošet-
ření vodou teplou 50 °C po dobu 
45 minut.

Více informací ke GFDP, křís-
ku révovému a  fytosanitárním 
podmínkám, stejně jako přehled 
aktuálně povolených přípravků 
na ochranu rostlin, lze najít na 
RL portále ÚKZÚZ. Individuál-
ní konzultace ohledně mimořád-
ných rostlinolékařských opatření 
lze řešit na adrese zlatezloutnuti-
revy@ukzuz.cz.

Ing. Martina Jurášková
Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský

Příznaky fytoplazmy zlatého žloutnutí révy – Grape flavescence 
dorée phytoplasma na plaménku plotním
 Foto Ing. Martin Dolének, ÚKZÚZ
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Možná ochrana révy proti křísku révovému (není určeno do ekologické produkce)

Přípravek Účinná látka Dávka/
koncentrace

kg(l)/ha

Počet 
povolených 
aplikací/rok

Ochranná 
lhůta (dní)

Datum 
ukončení 
používání

Poznámka
(použití 

v růst. fázi)
Sivanto prime fl upyradifuron 0,5 1 x/2 roky 14 09. 12. 2026 BBCH

57–81
Movento 100 SC 1,2 spirotetramat 0,5–0,7 2 14 30. 4. 2025 BBCH

60–81
Sherpa 100 EW 1,3,5,6 cyperametrin 0,3 2 14 31. 10. 2022 BBCH

45–59
73–85

Steward indoxakarb 0,100-
0,15

1 3/14 4 31. 10. 2023 BBCH –61
BBCH 61+

Steward OPZ 1 indoxakarb 0,125 1 33 31. 10. 2023 výskyt+
Exirel 1, 6 cyantraniliprol 0,9 2 10 14. 9. 2027 BBCH

71–85

Pozn.: Je možné použít i přípravky povolené jako souběžný obchod. Sanium AL a Sanium System s účinnou látkou fl upyradifuron mohou 2x za rok 
použít neprofesionální pěstitelé. Všechny přípravky na ochranu rostlin se mohou použít jen v souladu s informacemi uváděnými na etiketě.
Vysvětlivky:
1zvlášť nebezpečný pro včely, přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami, 2 do školek, mladých výsadeb a podnožových vinic
3ve vinicích pro produkci stolních i moštových hroznů, 4ochranná lhůta (OL) – stolní odrůdy/moštové odrůdy, 5 nelze použít v IP réva
6 ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců



Výrazně lepší kvalita hnoje
Podle rakouské firmy Schauer ocení zemědělci také lepší kvalitu 

hnoje. „To mohu jednoznačně potvrdit,“ dodává farmář. „Stačí se po-
dívat na hnojiště. Dříve jsme mohli nahrnout hnůj na hromadu maxi-
málně do 1,5 metru, z vyšší výšky vždy pravidelně sjel a hnojiště svou 
kapacitou nestačila. Byla to sisyfovská práce. Dnes dotlačíme hnůj na 
krátkém hnojišti až do výšky téměř čtyři metry a hromada drží! Nemá-
me žádný problém, kam v únoru hnůj dát. I když nám množství hnoje 
ubylo, máme ho relativně dost. Co je však důležité, obsahuje méně 
slámy, takže je výrazně kvalitnější. Máme osmiletý osevní postup 
a v něm šestkrát hnojíme pole hnojem. A je to na výnosech znát.“

Na farmě se samozřejmě také velice pečlivě starají o pastviny, které 
každé čtyři roky vápní, a pravidelně přisívají jílek a jetel. Takže když je 
voda, a to v dané oblasti je, pastviny jsou stále zelené a není problém 
s krmivem. 

„Dnes si již chov masného skotu bez technologie Strohmatic nedo-
kážu představit,“ říká závěrem Ing. Petr Poskočil. „Investice nejsou 
natolik závratné, do sto tisíc eur na jednu farmu jsme se vešli. Podle 
mého názoru je to ale technologie k nezaplacení.“

K vlastní technologii Strohmatic se vrátíme v některém z příštích čísel 
týdeníku Zemědělec. 

používá v boxech pro koně. Příští 
rok by se měla zastýlat i další stáj 
pro mladá zvířata. 

Úspora lidí i slámy

Přínosy technologie Strohmatic jsou podle Petra Poskočila obrov-
ské. „Původně nás ve společnosti pracovalo deset, dnes je nás pět 
a  zvládáme to. Lépe řečeno musíme to zvládat, lidé v  zemědělství 
pracovat nechtějí,“ zdůrazňuje farmář. „Prostřednictvím rakouské 
technologie je chov masného skotu mnohem snazší, jednodušší 
a  časově méně náročný. Nejde ale jen o  úsporu lidské práce, ještě 
důležitější je obrovská úspora slámy. Na celý rok nám stačí méně než 
polovina původního množství balíků.“ 

Rakouská firma Schauer tvrdí, že technologie Strohmatic výrazně 
zlepšuje hospodaření se slámou, v porovnání s klasickým stlaním se 
její úspora pohybuje od 33 do 66 % podle druhu zvířat. Toto tvrzení 
podpořil i Petr Poskočil. „Každý rok jsme spotřebovali ke stlaní veške-
rou vlastní slámu a  ještě jsme nakupovali 600 balíků, které jsme si 
museli sami slisovat. Sláma je stále cennější komoditou, nedaleko nás 
je známá peletizační výroba, navíc sláma z Plzeňska se vozí i do spa-
lovny až v Kutné Hoře. Blázinec! Proto jsme ji sháněli, kde se jen dalo, 
vozili jsme ji až od Přeštic. A tomu jsme zavedením systému Strohma-
tic udělali koncem loňského roku přítrž. Přibližně na 160 hektarech 
pěstujeme obilniny a veškerá naše sláma nám vystačí. Po třech letech 
máme konečně sklady plné, a jestli bude letos dobrá úroda, můžeme 
300 až 400 balíků z fleku prodat. O čemž se nám mohlo před čtyřmi 
lety tak akorát zdát. Máme vlastní slámy dost a dnes se můžeme pro-
blémům s  touto komoditou je-
nom smát.“ 

Jen pro zajímavost, řada pří-
tomných chovatelů projevila 
okamžitě o slámu ze společnosti 
AGROMAP zájem.

(Dokončení ze str. 20) 
Ve dvou stájích v Plichticích, které opět slouží jako zimoviště matek, 

využívá systém Strohmatic celkem 180 krav s telaty. Na farmě v Za-

vlekově zastýlá Strohmatic jednu stáj pro 80 matek, než se vyženou na 
pastviny, celoročně druhou stáj pro 240 býků ve výkrmu a třetím ko-
nečným výstupem je velký kontejner, do něhož padá stelivo, které se 

inzerce
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Rakouská technologie slouží k plné spokojenosti uživatelů i v zimovišti v Plichticích pro 180 krav
 Foto Vladislav Fuka

Chovatelé si mohli prohlédnout rakouské zařízení také ve stájích z padesátých a osmdesátých let 
v Zavlekově Foto Vladislav Fuka

Technologii Strohmatic si každý den užívá i 240 býků ve výkrmu Foto Vladislav Fuka

Bezprašné stlaní je ohleduplné k životnímu prostředí zvířat a jejich 
zdraví Foto Valdislav Fuka

S ohledem na vysokou kapacitu zastýlání v Zavlekově je velký rozdružovač balíků s podávacím stolem 
 Foto Vladislav Fuka

AGRICO s. r. o. 379 01 Třeboň I.
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Automatické nastýlací 
zařízení STROHMATIC

ÚKZÚZ provádí pravidelný 
průzkum této choroby od roku 
2007. V roce 2021 ÚKZÚZ zor-
ganizoval podrobný průzkum 
výskytu patogenů révy – původ-
ců ESCA (komplex houbových 
patogenů způsobujících chřad-
nutí a odumírání révy), fytoplaz-
mového žloutnutí a  červenání 
listů révy – Candidatus Phyto-
plasma solani, GFDP, karantén-
ních virů ToRSV (Tomato 
ringspot virus), TRSV (Tobacco 
ringspot virus) ve vinicích a  je-
jich okolí na jižní Moravě. Ode-
bralo se celkem 250 vzorků z 50 
vinic, na GFDP byly pouze tři 
vzorky pozitivní (lokality Bulha-
ry, Perná, Jaroslavice). Jeden 
odebraný přímo z  rostliny révy 
vinné a dva z alternativního hos-
titele plaménku plotního.

Některé jihoevropské státy, 
v kterých již eradikace není mož-
ná, budou přistupovat k  izolač-
ním opatřením. V  rámci EU se 
nyní k tomuto postupu schvaluje 
legislativa. ČR má první výskyty 
GFDP, a proto bude ÚKZÚZ na-
řizovat eradikační opatření, aby 
zabránil rychlému šíření GFDP. 

Příznaky napadení 
a škodlivost

Příznaky na révě se mohou ob-
jevit na celém keři nebo pouze na 

některých výhonech či jejich čás-
tech, rovněž v různých letech in-
tenzita příznaků kolísá, dokonce 
se v některých letech nemusí vů-
bec projevit anebo se může střídat 
fáze odumírání a  ozdravení. In-
tenzitu příznaků ovlivňují mimo 
jiné termín napadení, odrůda, 
podnož a stanovištní podmínky. 

Nejnápadnějším příznakem je 
předčasné nápadné zbarvení 
a  skvrnitost listů. Listy jsou in-
tenzivně zbarvené, listy bílých 
odrůd žlutozeleně, v okolí žilnati-
ny zlatožlutě, listy modrých od-
růd jsou zbarvené červeně až 
červenofialově antokyany. Zpra-
vidla dochází ke svinování listů, 
listy jsou křehké a při pomačkání 
šustí. Hrozny se buď nevyvíjejí, 
nebo předčasně vadnou, zasy-
chají, hnědnou a  scvrkávají se. 
Méně postižené bobule se dříve 
vybarvují, mají nižší cukernatost 
a vyšší obsah kyselin. Infikované 
keře citlivých odrůd na jaře špat-
ně a opožděně raší. Některé vel-
mi kvalitní odrůdy, jako jsou 
Chardonnay, Cabernet Sauvi-
gnon a  Sauvignon blanc, jsou 
k onemocnění velmi náchylné. 
Napadený plamének bývá bez 
příznaků, může se však objevit 
žloutnutí listů.

Příznaky napadení rostlin révy 
fytoplazmami jsou nespecifické 

a  zaměnitelné. V  porostech lze 
odlišit podezření na výskyt 
GFDP od podezření na výskyt 
fytoplazmového žloutnutí a  čer-
venání listů révy, které způsobuje 
Candidatus Phytoplasma solani 
podle toho, že rostliny infikova-
né GFDP se v  případě přítom-
nosti přenašeče vyskytují ve 
skupinách (ohniscích) a infekce 

se rychle šíří na sousední rostli-
ny, zatímco Candidatus Phyto-
plasma solani se v  porostech 
vyskytuje jednotlivě, počet infi-
kovaných rostlin se zvyšuje po-
měrně pomalu. 

Příznaky napadení GFDP mo-
hou být zaměněny např. i  s me-
chanicky poškozeným letoros-
tem (nalomení, zaškrcení). Svi-
nování listů (svinutka) je často 
virového původu. Zbarvení, nek-
rotizaci mezižilkových pletiv 
a odumírání rostlin révy mohou 
způsobit i  některé houby, např. 
komplex patogenů působících 
chorobu chřadnutí a  odumírání 
révy – ESCA. Existuje i možnost 
záměny příznaků za příznaky ne-
dostatků ve výživě (hořčík, dras-
lík, bór) či poškození herbicidy 
(červenání, svinování listů, žlout-
nutí, nekrózy). 

Mimořádná 
rostlinolékařská opatření

Vždy je nutno vymezit území, 
kde platí mimořádné rostlinolé-
kařské opatření (MRO), tj. za-
mořenou a  nárazníkovou zónu. 
V ČR bude zamořená zóna celá 
vinice, kde byl potvrzen výskyt 
GFDP, v  případě, že je GDFP 
detekována v okolí vinice na pla-
ných rostlinách nebo alternativ-
ních hostitelích, to bude vinice – 

jedna i  více, které jsou nejblíže 
pozitivnímu nálezu a jejich okolí 
do 50 m. Nárazníková zóna bude 
stanovena v  rozsahu do 1,5 km 
všemi směry od hranice zamoře-
né zóny. Ve vymezeném území 
bude nařízena likvidace pozitiv-
ních rostlin vykopáním, u  révy 
do hloubky kořenového kmínku, 
aby se zabránilo obrůstání 
a  ošetření porostu révy vinné 
proti křísku révovému, v době od 
konce května do července. Ter-

míny ošetření bude ÚKZÚZ sig-
nalizovat na svých internetových 
stránkách (Rostlinolékařský 
portál), tedy ne pro každého vi-
naře zvlášť, ale vždy pro určitou 
oblast. MRO mohou být zrušena 
po dvou letech, pokud v  tomto 
dvouletém období nebude potvr-
zen další výskyt GFDP. 

V  druhé polovině léta 2022 
bude proveden podrobný vyme-
zovací průzkum v  okolí již po-
tvrzených výskytů, protože v  té 
době jsou nejlépe viditelné pří-
znaky. MRO mohou být v  sou-
vislosti s  případnými dalšími, 
nově potvrzenými případy naří-
zena nová. Pěstitelé mohou po-
žádat ÚKZÚZ o náhradu nákla-
dů za některá nařízená opatření 
(likvidace rostlin, jednorázové 
ošetření rostlin proti křískovi, tj. 
ošetření v prvním roce po naří-
zení MRO). Vynaložené nákla-
dy musí žadatel o náhradu pro-
kázat, postup při nárokování 
náhrady bude umístěn na webu 
ÚKZÚZ. ÚKZÚZ zatím ne-
předpokládá masivní výskyt 
GFDP ve vinicích, ale v zahrani-
čí, kde již toto onemocnění za-
chvátí více než 20 % keřů ve vi-
nici, přistupují rostlinolékařské 
služby ke klučení celých takto 
postižených vinic.

(Pokračování na str. 37)

Zlaté žloutnutí révy vinné na Moravě
Původce zlatého žloutnutí révy vinné – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (dále GFDP) se stal od roku 2020 karanténním škodlivým 
organismem pro celou EU a fytosanitární podmínky jsou uvedeny v nařízení (EU) 2019/2072. Patogen se řadu let vyskytuje v jižnějších státech Evropy, 
tam, kde se vyskytuje i přenašeč. V našich podmínkách hraje roli přenašeče zejména křísek révový (Scaphoideus titanus). 

Příznaky fytoplazmového 
žloutnutí a červenání listů 
révy – Candidatus Phytoplasma 
solani na listu bílé odrůdy
 Foto RNDr. Jan Juroch, ÚKZÚZ

Příznaky fytoplazmy zlatého 
žloutnutí révy – Grape 
flavescence dorée 
phytoplasma na bílé odrůdě 
vinné révy – list
 Foto Dr. Federico Bondaz, Plant 

Protection Unit of Val d’Aosta region 
(IT). Biologische Bundesanstalt (DE)
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Tango Flex je technologický 
fungicidní balíček, který se sklá-
dá ze dvou produktů, a to v po-
měru 15 l fungicidu Revystar 
a 5 l fungicidu Flexity. Při dopo-

ručené dávce 0,75 l/ha Revystar 
+ 0,25 l/ha Flexity jedním bale-
ním ošetříte 20 hektarů. 

Tango Flex nabízí následující 
výhody: 

1. Jistotu účinku na všechny 
důležité choroby časného jara 
a v období vývoje praporcového 
listu pšenice a ječmene.

2. Nezávislost na nepříznivých 
projevech počasí. 

3. Flexibilitu naplánování sa-
motné aplikace.

Jistota účinku Tango Flex
Cílem fungicidní ochrany od 

konce odnožování až po vyvíjejí-
cí se praporcový list je eliminace 

počátečních infekcí a preventivní 
dlouhodobá ochrana po několik 
týdnů od aplikace. Zejména cho-
roby vyskytující se již na podzim 
nebo rozvíjející se během mírné 

zimy mají potenciál pro rychlý 
vývoj na jaře. Mezi tyto choroby 
patří zejména braničnatka, pad-
lí, stéblolam nebo také hnědá 
skvrnitost ječmene. V  další fázi 
vývoje se přidávají choroby, jako 
jsou rzi, rynchosporiová nebo 
ramulariová skvrnitost. Proti 
všem těmto chorobám vykazuje 
Tango Flex velice dobrou účin-
nost.

Tato široká účinnost je umož-
něna vlastností formulace pří-
pravků v Tangu Flex. Díky vyni-
kající smáčivosti postřiková jícha 
rychle pokryje celý list a následně 
účinné látky pronikají velice 
rychle do pletiv, kde jsou chráně-

ny proti nepříznivým podmín-
kám okolí, jako jsou srážky krát-
ce po aplikaci nebo nízké teploty. 
Obě účinné látky vykazují rychlý 
kurativní účinek a  dlouhodobý 
preventivní účinek až 40 dnů od 
aplikace. 

Tango Flex lze účinně použít 
v období nepředvídatelných srá-
žek i při nižších teplotách v dub-
nu a květnu.

Fungicidní aplikace s  cílem 
ochránit spodní listové patro 
a vyvíjející se praporcový list pro-
bíhají většinou v  období od po-
čátku dubna do půlky května. 
Vzpomeňme si, jak vypadal prů-
běh loňského května. Průměrná 
denní teplota byla po většinu ča-
su pod 13 °C, zároveň byl květen 
i velmi deštivý. To byly podmín-
ky, které prověřily účinnost všech 
fungicidních přípravků. Zatímco 
Revysol obsažený v Tango Flex 
je aktivně přijímán již při teplo-
tách nad 5 °C, azoly starší gene-
race jsou více závislé na teplotě 
a  k  jejich aktivnímu příjmu 
a  účinku dochází až při teplo-
tách nad asi 13 °C. Navíc se díky 
velmi rychlému příjmu Revyso-
lu a  metrafenonu do vnitřních 
pletiv významně snižuje riziko 
smyvu deštěm po aplikaci. 
V těchto podmínkách šitých na 
míru našemu fungicidnímu ře-
šení splnilo Tango Flex očeká-
vání do něho vložené a spolehli-
vě ochránilo porosty pšenice 
a ječmene. 

Flexibilita aplikace 
Tango Flex

V  zemědělské praxi je snaha 
plánovat aplikace fungicidů tak, 
aby probíhaly pokud možno jako 
preventivní ošetření porostů ješ-
tě před výskytem chorob. Nic-
méně z různých důvodů se může 
aplikace posunout. Starší gene-
race azolů může selhat za situa-
ce, kdy se již rozvinula infekce, 
tedy za kurativních podmínek. 
Tango Flex však obsahuje Revy-
sol a  metrafenon, účinné látky 
s  dlouhodobou preventivní, ale 
i velmi rychlou a spolehlivou ku-
rativní účinností a tím umožňuje 

jistou flexibilitu v  načasování 
fungicidní aplikace. Velkou flexi-
bilitu můžeme potvrdit sumá-
řem výsledků pokusů s  Tango 
Flex v České republice a okolních 
zemích, kdy aplikace probíhaly 
za odlišných povětrnostních 
podmínek a  v  různých vývojo-
vých fázích obilnin, čímž se mo-
deluje kombinace kurativních 
i  preventivních aplikací. Tango 
Flex obstálo v porovnání s tržní-
mi standardy na výbornou. 

Ideální je použít Tango Flex 
v systému dvou fungicidů, kdy po 
aplikaci Tango Flex ve fázi první-
ho kolénka až praporcového listu 
(BBCH 31–39) následuje aplika-

ce fungicidu „do klasu“ (BBCH 
55–63, neboli metání až kvetení) 
Osiris Pack® 0,5 + 0,5 l/ha. Tato 
technologie udrží porost obilnin 
zdravý až do období dozrávání.

Tango Flex vám dává jistotu 
zaručené ochrany před všemi 
důležitými chorobami časného 
jara od konce odnožování až po 
praporcový list, nezávislost na 
nepříznivých projevech počasí 
a  umožňuje flexibilní plánování 
fungicidní ochrany díky silné ku-
rativní a dlouhodobé preventivní 
účinnosti.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.
BASF spol. s r. o.

Nová konstelace úspěchu v ochraně
V roce 2021 zavedla společnost BASF novou řadu nejmodernějších fungicidů na bázi účinné látky Revysol® (mefentriflukonazol). Pro časnou jarní 
aplikaci od fáze konce odnožování až po praporcový list je bezesporu ideální volbou fungicid Tango® Flex (balíček Revystar® + Flexity®). Tento fungicid 
poskytuje komplexní účinnost na choroby pšenice a ječmene, jako jsou padlí travní, stéblolam, braničnatky, hnědá skvrnitost, ramulariová skvrnitost 
nebo rzi a to v kombinaci s mírnými omezeními aplikace a příznivou cenou.

inzerce

Balení Tango Flex je určeno k ošetření 20 ha Foto archiv firmy


