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

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

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

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

4 Naduřování listové pochvy

41 pochva praporcového listu se prodlužuje

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

45 pochva praporcového listu naduřelá

47 pochva praporcového listu se otvírá

49 špičky osin, osiny jsou viditelné nad jazýčkem praporcového listu

5 Metání

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

55 střed metání, báze klasu ještě v pochvě

59 konec metání, klas (lata) je celý viditelný

6 Kvetení

61 počátek květu, první prašníky viditelné

65 střed květu, 50 % prašníků zralých

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

7 Tvorba obilky

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

73 časná mléčná zralost

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

77 pozdní mléčná zralost

8 Zrání

83 časná těstovitá (vosková) zralost

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

87 žlutá zralost, deformace tlakem nehtu nevratná

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

9 Stáří

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

93 zrna se uvolňují

97 rostlina plně odumřelá, stéblo se láme

99 sklizené zrno

OBILNINY
RŮSTOVÉ FÁZE BBCH >>>

HERBICIDY

HERBICIDY - OBILNINY OZIMÉ >>>

0 Klíčení

00 suché semeno

01 počátek bobtnání

03 konec bobtnání

05 kořínek vystoupil ze semene

07 koleoptile vystoupila ze semene

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

1 Vývoj listů

10 1. list vystoupil z koleoptile

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

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

13 3. list rozvinutý

14 4. list rozvinutý

15 5. list rozvinutý

16 6. list rozvinutý

17 7. list rozvinutý

18 8. list rozvinutý

19 9 a více listů rozvinutých

2 Odnožovámí

21 1. odnož viditelná: počátek odnožování

22 2. odnož viditelná

23 3. odnož viditelná

24 4. odnož viditelná

25 5. odnož viditelná

26 6. odnož viditelná

27 7. odnož viditelná

28 8. odnož viditelná

29 9 a více odnoží viditelných

3 Sloupkování

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

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

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

HERBICID
obsah účinné látky 
v l, kg přípravku HRAC 

Omezení Zástupce

Fo
rm

u
la

ce

Obilnina
Termín aplikace

P pšenice ozimá, PŠ pšenice špalda,
PT pšenice tvrdá, J ječmen ozimý,

T tritikale ozimé, Ž žito ozimé
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ACCURATE DELTA
600 g/kg difl ufenican,  F
60 g/kg metsulfuron-methyl B

OP|SPe Nufarm

WG

Pšenice 
  POST jaro od začátku odnožování do fáze 2. kolénka 

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

odnožování

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

nebo DAM 390

5–25 °C

 

60:40

6–8 týdnů
                        

Kombinace:  ™ POST 70–100 g + CCC, DAM 390, insekticidy
™ POST 70–100 g + fl uroxypyr (HURLER)

™ POST 100 g + chlorotoluron (2,0 l LENTRON)
™ POST 70–100 g + 60 g ATTRIBUT SG 70 

™ POST 70–100 g + 0,6–0,9 l AXIAL PLUS
™ POST 100 g + 0,8–1,0 l FOXTROT

ADETO
500 g/l fl ufenacet K

OP|SPe AG Novachem

SC

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

do 6. listu obilniny (BBCH 10–16)
•  Plevelné jednoleté trávy max. do 3. listu

1 0,4 l/200–300 l
•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Přiměřené srážky po aplikaci podporují účinnost
•  Max. dávka při hubení sveřepu, jílku vytrvalého, psárky polní

10–20 °C

3

90:10

Až 3 měsíce
                      

Kombinace:  ™ POST insekticidy ™ POST 0,25 l + 0,075 l SARACEN DELTA + 0,1 l ZEMIN ™ POST 0,4 l + 0,25 l TOUCAN + 0,1 l ZEMIN

AGILITY
100 g/l difl ufenican,  F
500 g/l chlorotoluron C

OP|SPe FMC Agro

SC

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

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

svízel do 2. přeslenu

1 1,5 l/300 l
•  Dobře připravený pozemek bez hrud a posklizňových 

zbytků
•  Vlhko po aplikaci podporuje účinnost

Od 5 °C

2

80:20

Až 6 měsíců
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, insekticidy (FURY, NEXIDE, přenašeči viróz) ™ POST 1,5 l + 7 g GLEAN 75 PX (silný výdrol řepky)

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

OP|SPe Agro Aliance 

SL
Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29)
•  Dvouděl. plevele 2.–4. list, pcháč výška cca 15 cm

1 1,0–1,5 l/200–400 l 
•  Teplo a vlhko podporují účinek
•  Aktivní růst plevelů

10–23 °C

4

5:95

Několik dnů
                        

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

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

™ POST 1,0–1,5 l + 25–30 g EXPRESS 50 SX
™ POST 1,0–1,5 l + 7 g GLEAN 75 PX
™ POST 1,0–1,5 l + 20–30 g GRODYL 75 WG 

™ POST 1,0–1,5 l + 0,5–1,2 l PARDNER 22,5 EC
™ POST 0,5–1,0 l + 0,1–0,15 l SEKATOR OD
™ POST 1,0–1,5 l + 0,25–0,3 l VIVENDI 200

APYROS 
750 g/kg sulfosulfuron B

OP|SPe Sumi Agro

WG

Pšenice
  POST jaro do začátku sloupkování (BBCH 30)
•  Chundelka od vzejití do 1. kolénka, pýr na jaře po obnovení 

růstu ve fázi 3.–4. listu, dvouděl. plevele děl. listy–2 listy

1
Pýr, sveřepy, ječmen: 
26 g/100–400 l + s

Chundelka: 10–13 g/100–400 l + s

•  Teplo a vlhko podporují účinnost
•  Při sólo aplikaci přidat smáčedlo, smáčedlo může nahradit 

DAM 390 nebo TM s jinými herbicidy
•  Přidáním DAM 390 se zvyšuje účinnost na přerostlé trávy
•  Výborná účinnost na sveřepy v dávce 26 g/ha, při rozdělení 

dávky na 2× 13 g/ha s odstupem aplikace 7–10 dnů, se 
účinek významně zvyšuje

(10)12–23 
°C

2

20:80

 
                     

Kombinace:  ™ CCC, fungicidy, DAM 390 (při kombinaci s DAM 390 nepřidávat smáčedlo)
™ POST 10–13 g + fl uroxypyr (0,3–0,8 l TOMAHAWK) 
™ POST 10–13 g + tribenuron

™ POST 10–13 g + 150–200 g ARRAT 
™ POST 10–13 g + 40–50 g AURORA 40 WG 
™ POST 10–13 g + 20–25 g GRODYL 75 WG

™ POST 10–13 g + 33 g KANTOR PLUS 
™ POST 10–13 g + 0,6 l MUSTANG 
™ POST 10–13 g + 1,5 l OPTICA TRIO 

™ POST 10–13 g + 0,1–0,15 l SEKATOR OD
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HERBICID
obsah účinné látky 
v l, kg přípravku HRAC 

Omezení Zástupce
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Obilnina
Termín aplikace

P pšenice ozimá, PŠ pšenice špalda,
PT pšenice tvrdá, J ječmen ozimý,

T tritikale ozimé, Ž žito ozimé
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postřiková kapalina
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Poznámky k aplikaci 


C
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účinné látky
půda : listy (%)
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ARNOLD
200 g/l difl ufenican,  F
400 g/l fl ufenacet K

OP|SPe Sharda

SC

Pšenice, ječmen
  PRE, POST podzim od 1. listu do začátku odnožování 

(BBCH 11–22)
•  Trávy do začátku odnožování, dvouděl. plevele do 2. listu

1 0,6 l/200–300 l

•  Dobře připravená půda bez hrud, dostatečná půdní 
vlhkost, dostatečně hluboko zasetá obilnina (min. 3 cm)

•  Přiměřené srážky po aplikaci podporují účinnost
•  V plné dávce dobrá účinnost na sveřepy

Od 5 °C

3

80:20

Až 6 měsíců
 

0,6 l


0,6 l
                      

Kombinace:  ™ POST insekticidy

ARRAT 
500 g/kg dicamba,  O
250 g/kg tritosulfuron B

OP|SPe Sumi Agro

WG

Pšenice, ječmen, žito
P:   POST jaro v průběhu odnožování (BBCH 19–29)
J, Ž:   POST jaro v průběhu odnožování (BBCH 21–29)
•  Dvouděl. plevele 1.–4. list, max. 6. list, svízel do 8. přeslene 

1

0,15–0,2 kg/300 l 
0,15 kg/ha svízel do 4 př., 

plevele do 3. pravého listu
0,2 kg/ha svízel do 8. př., 
plevele 2–4, max. 6 listů 

•  Neaplikovat při výrazném poklesu teplot
•  Aplikace při teplém, vlhkém počasí vhodném pro růst plodiny 
•  Účinnost zvyšuje přídavek smáčedla TOIL 0,5 % nebo TM 

s hnojivem DAM 390

7–23 °C

4

10:90

 
                         

Kombinace:  ™ POST reg. růstu (CCC), fungicidy, listová hnojiva, DAM 390 ™ POST 0,15–0,2 kg + smáčedlo (0,5 % TOIL) ™ POST 0,15–0,2 kg + 10–13 g APYROS

ATAMAN 
22,8 g/kg fl orasulam,  B
68,3 g/kg pyroxsulam B

SPe BASF

WG

Pšenice, tritikale, žito 
  POST jaro od 2. listu do 2. kolénka (BBCH 12–32)
•  Dávka 275 g/ha pouze do BBCH 30 
•  Aplikovat co nejdříve na plevele v aktivním růstu

1

Sveřepy, psárka, jílky, 
pýr: 275 g/200–400 l

Chundelka a dvouděl. plevele: 
130 g/200–400 l 

•  Teplo a vlhko podporují účinnost, opt. aplikace za plného 
růstu plevelů

•  Vhodný pro časné jarní aplikace, účinek se dostavuje i při 
nižších teplotách

•  Průměrná denní teplota (24 hodinový průměr) by měla 
po dobu 5 dnů před aplikací činit min. 6 °C

•  Přidání smáčedla urychluje účinek

7–25 °C

1

10:90

 
                         

Kombinace:  ™ POST DAM 390, fungicidy, insekticidy, reg. růstu, smáčedla

ATLANTIS STAR
9 g/kg iodosulfuron-methyl Na,  B
45 g/kg mesosulfuron-methyl,  B
22,5 g/kg thiencarbazone-methyl B

SPe Bayer

WG

Pšenice, tritikale, žito
  POST jaro od začátku odnožování do 2. kolénka 

(BBCH 20–32)
•  Trávy do počátku sloupkování

1
0,2–0,333 kg/100–400 l

+ 1,0 l/ha BIOPOWER

•  Teplo, vyšší vzdušná vlhkost, vlhká půda urychlují účinnost
•  Aktivní růst plevelů
•  Vždy použít se smáčedlem BIOPOWER

5–23 °C

2 2–3 týdny
                        

Kombinace:  ™ POST 0,15–0,2 kg + 0,12–0,15 l SEKATOR OD + 0,8 l BIOPOWER

ATTRIBUT SG 70
700 g/kg propoxycarbazone B

 Bayer

SG
Pšenice
  POST jaro od 3. listu do 2. kolénka (BBCH 13–32), 

optimálně do konce odnožování
1 60 g/200–400 l 

•  Teplo a vlhko podporují účinnost
•  Dostatečná půdní vlhkost podporuje půdní účinek herbicidu
•  Chundelka, psárka polní: časně na jaře od vzcházení 

do zač. odnožování 
•  Pýr plazivý: od 4. listu do konce odnožování 

(účinkuje i na oddenky)
•  Sveřepy: časně na jaře po obnovení vegetace 

(60 g + 1,0 l MERO)

5–23 °C

2

30:70

2–3 týdny
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, fungicidy, listová hnojiva, DAM 390
™ POST 60 g + smáčedlo (1,0 l MERO nebo 0,1% TREND 90, sveřepy)
™ POST 60 g + fl uroxypyr (0,3–0,8 l TOMAHAWK)

™ POST 60 g + 40–50 g AURORA 40 WG (nepřidávat smáčedlo a DAM 390)
™ POST 60 g + 30–45 g BIPLAY SX
™ POST 60 g + 15–30 g GRODYL 75 WG

™ POST 60 g + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 60 g + 0,6 l MUSTANG 
™ POST 60 g + 0,8 l MUSTANG FORTE

™ POST 60 g + 70–100 g PELICAN DELTA
™ POST 60 g + 0,12–0,15 l SEKATOR OD

AURORA 40 WG
400 g/kg carfentrazone-ethyl E

 FMC Agro 

WG

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
P, J:   POST podzim, jaro od 3. listu do konce odnožování 

(BBCH 13–29)
T, Ž:   POST podzim, jaro, začátek až konec odnožování 

(BBCH 21–29)
•  Dvouděl. plevele do 6. listu, svízel do 5. přeslene, 

violka do 4. listu 

1 40–50 g/200–400 l

•  Relativní nezávislost na počasí, avšak slunečné a suché 
počasí podporuje a urychluje účinek

•  Vyšší dávka na plevele v pokročilejší růstové fázi
•  Vhodný do TM

1–23 °C

1

0:100

0
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, insekticidy 
™ POST 40–50 g + 1,5–3,0 l chlorotoluron 
™ POST 40–50 g + MCPA (1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, 0,75–1,0 l DICOPUR M 750, EMCEE)

™ POST 40–50 g + 60 g ATTRIBUT SG 70 nepřidávat smáčedlo a DAM 390
™ POST 40–50 g + 0,3–0,6 l BATTLE DELTA
™ POST 40–50 g + 0,5 l ESTERON 

™ POST 40–50 g + 25–30 g EXPRESS 50 SX
™ POST 40–50 g + 7–15 g GLEAN 75 PX 
™ POST 40–50 g + 20–30 g GRODYL 75 WG

™ POST 40–50 g + 0,6 l MUSTANG

AVOXA
33,3 g/l pinoxaden,  A
8,3 g/l pyroxsulam,  B
8,3 g/l cloquintocet-mexyl (safener)

SPe Syngenta

EC
Pšenice, tritikale, žito
  POST jaro od 1. listu do 2. kolénka (BBCH 10–32)

1 1,35–1,8 l/200–300 l

•  Relativní nezávislost na teplotě
•  V případě nepřítomnosti rezistentní populace chundelky 

a současně její růstové fáze nižší než BBCH 29 (konec 
odnožování) je možná aplikace v dávce 1,1 l/ha

(5)7–25 
°C

 

                       

Kombinace:  ™ POST reg. růstu (CCC, MODDUS), fungicidy, insekticidy 
™ POST 1,35 l + 0,05 kg BIATHLON 4D + 0,5 l DASH HC

™ POST 1,35 l + 40 g BIPLAY SX
™ POST 1,35 l + 0,1 l FOKER, FRAGMA DELTA, SARACEN DELTA

™ POST 1,35 l + 1,0 l MUSTANG FORTE
™ POST 1,35 l + 0,15 l SEKATOR OD

™ POST 1,35 l + 0,33 l STARANE FORTE
™ POST 1,35 l + 1,0 l ZYPAR

AXIAL PLUS
50 g/l pinoxaden A

 Syngenta

EC

Pšenice
  POST jaro počátek odnožování až fáze 1. kolénka 

(BBCH 21–31)
•  Chundelka 2. list–3. kolénko

1 0,6–0,9 l/200–400 l

•  Relativní nezávislost na teplotě
•  Vyšší dávka při silném zaplevelení nebo v pozdější růstové 

fázi chundelky 
•  Obsahuje smáčedlo

1–25 °C

1

0:100

0
                         

Kombinace:  ™ POST fungicidy, reg. růstu (MODDUS), insekticidy (KARATE)
™ POST 0,6–0,9 l + fl uroxypyr (0,3–0,8 l TOMAHAWK)
™ POST 0,6–0,9 l + 50 g BIATHLON 4D

™ POST 0,6–0,9 l + 25–45 g BIPLAY SX
™ POST 0,6–0,9 l + 50–60 g FLORIAN 
™ POST 0,6–0,9 l + 0,1 l FOKER

™ POST 0,6–0,9 l + 33 g KANTOR PLUS
™ POST 0,6–0,9 l + 70–100 g PELICAN DELTA
™ POST 0,9 l + 0,75 l ZYPAR

BACARA TRIO
233 g/l difl ufenican,  F
200 g/l fl ufenacet,  K
83 g/l metribuzin C

OP|SPe Bayer

SC

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST podzim od vzcházení do 4. listu (BBCH 10–14)
•  Chundelka před odnožováním, dvouděložné plevele první 

pravé listy

1 0,5–0,6 l/100–400 l

•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Přiměřené srážky po aplikaci podporují účinnost
•  Dodržet hloubku setí
•  0,5 l/ha při slabém zaplevelení a na plevele v děložních 

listech a na lehkých a písčitých půdách; 0,6 l/ha při vyšším 
výskytu plevelů (svízel, mák, zemědým, rozrazil břečťano-
listý) a v pokročilejších růstových fázích plevelů

Od 5 °C

 

80:20 

Až 6 měsíců
                         

Kombinace:  ™ POST insekticidy
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HERBICID
obsah účinné látky 
v l, kg přípravku HRAC 

Omezení Zástupce

Fo
rm

u
la

ce

Obilnina
Termín aplikace

P pšenice ozimá, PŠ pšenice špalda,
PT pšenice tvrdá, J ječmen ozimý,

T tritikale ozimé, Ž žito ozimé
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Dávka na 1 ha/
postřiková kapalina
OL (ochranná lhůta - dny)

Poznámky k aplikaci 


C

Příjem 
účinné látky
půda : listy (%)

Reziduální 
účinnost

Orientační účinnost na plevele:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatečná, neúčinkuje 
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TRATON SX
111 g/kg metsulfuron-methyl,  B
222 g/kg tribenuron-methyl B

OP|SPe VP AGRO

WG

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST jaro od 3. listu do konce sloupkování (BBCH 13–39)
•  Dvouděl. plevele 2.–6. list, opletka do 4 listů, pcháč listová 

růžice až počátek prodlužovacího růstu

1
30–45 g/200–400 l 

+ 0,1% TREND 90

•  Teplo a vlhko podporují účinnost, aktivní růst plevelů
•  Přidání smáčedla zvyšuje účinnost (hlavně za sucha)
•  Dávkování: 30–35 g/ha proti citlivým plevelům v nižších 

růstových fázích (do 4 pr. listů), 30–40 g/ha hubí obtížně 
hubitelné plevele (violky, rozrazily, hluchavky, lebedy, 
zemědým, kakosty), 40–45 g/ha na plevele ve vyšších 
růstových fázích (8 a více pr. listů) a na pcháč 

7–23 °C

2

20:80

Až 8 týdnů
                        

Kombinace:  ™ POST 30–45 g + DAM 390 (není nutné přidávat TREND)
™ POST 30–40 g + fl uroxypyr

™ POST 25–45 g + MCPA (1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, 0,75–1,0 l DICOPUR M 750, EMCEE)
™ POST 25–45 g + 60 g ATTRIBUT SG 70 

™ POST 25–45 g + 0,6–0,9 l AXIAL PLUS 
™ POST 25–45 g + 20–30 g GRODYL 75 WG + 0,1% TREND 90

TrimetGUARD
250 g/kg metsulfuron-methyl,  B
250 g/kg tribenuron-methyl  B

OP|SPe SOUFFLET AGRO

WG

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST jaro od 3. listu do konce sloupkování (BBCH 13–39)
•  Dvouděl. plevele 2.–6. list, opletka do 4 listů, pcháč listová 

růžice až počátek prodlužovacího růstu

1
16–20 g/200–400 l

+ 0,1 % MultiAD

•  Teplo a vlhko podporují účinnost, aktivní růst plevelů
•  Přidání smáčedla zvyšuje účinnost (hlavně za sucha)
•  Dávkování: 16 g/ha proti citlivým plevelům v nižších 

růstových fázích (do 4 pr. listů), 20 g/ha hubí obtížně 
hubitelné plevele (violky, rozrazily, hluchavky, lebedy, 
zemědým, kakosty)

7–23 °C

2

20:80

Až 8 týdnů
                        

Kombinace:  ™ POST 16–20 g + DAM 390 
™ POST 16–20 g + fl uroxypyr (0,3–0,4 l GALISTOP, 0,25–0,3 l STARANE FORTE)

™ POST 30–45 g + 60 g ATTRIBUT SG 70
™ POST 30–45 g + 0,6–0,9 l AXIAL PLUS

™ POST 16–20 g + 0,075–0,1 l FlorasuGUARD

TRIMMER 500
500 g/kg tribenuron-methyl B

OP|SPe ADAMA

WG
Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST jaro od 2. listu do konce sloupkování (BBCH 12–39)
•  Dvouděl. plevele 2.–4. list, pcháč listová růžice

1 15–30 g/200–400 l
•  Účinný i za nižších teplot, avšak teploty nad 10 °C a vlhko 

podporují účinnost
•  Aktivní růst plevelů

5–23 °C

2

20:80

Několik dnů
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, DAM 390
™ POST 15–30 g + smáčedlo (0,05% ADJUVINN)
™ POST 15–30 g + fl uroxypyr (0,3–0,8 l TOMAHAWK)

™ POST 15–30 g + chlorotoluron 1,5–3,0 l
™ POST 15–30 g + MCPA (1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, 0,75–1,0 l DICOPUR M 750, EMCEE)
™ POST 15–30 g + 40–50 g AURORA 40 WG 

™ POST 15–30 g + 15–30 g GRODYL 75 WG + s
™ POST 15–30 g + 1,5 l OPTICA TRIO 
™ POST 15–30 g + 1,5–3,0 l TOLUREX 50 SC

TRINITY
40 g/l difl ufenican,  F
250 g/l chlorotoluron,  C
300 g/l pendimethalin K

OP|SPe ADAMA

SC
Pšenice, ječmen, tritikale, žito 
  CPOST podzim od 1. do 3. listu (BBCH 10–13)
•  Plevele do 3. listu

1 2,0 l/200–400 l
•  Dobře připravený pozemek
•  Dostatečná půdní vlhkost

Od 5 °C

2

80:20

Až 8 týdnů
                         

Kombinace:  ™ CPOST insekticidy ™ CPOST 2,0 l + smáčedlo (0,25 l GROUNDED) ™ CPOST 2,0 l + 7–15 g GLEAN 75 PX

TRIPALI
105 g/kg fl orasulam,  B
82,8 g/kg metsulfuron-methyl,  B
83 g/kg tribenuron-methyl B

OP|SPe FMC Agro

WG

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST jaro od 3 listu do do konce sloupkování (BBCH 13–39)
•  Dvouděl. plevele 2–6 listů, pcháč malá růžice průměr 

cca 5 cm

1 50 g/200–400 l

•  Teplo a vlhko podporují účinnost
•  Aplikace na aktivně rostoucí plevele
•  Účinnost za podmínek nepříznivých pro aplikaci (sucho, pře-

růstající plevele) lze podpořit TM se smáčedlem TREND 90
•  Nedostatečná účinnost na řepku Clearfi eld odrůdy

5–23 °C

2

30:70

Několik dnů
                         

Kombinace:  ™ POST reg. růstu (CCC, trinexapac), DAM 390
™ POST 50 g + 1,35–1,8 l AVOXA

™ POST 50 g + 0,6–0,9 l AXIAL PLUS
™ POST 50 g + 0,8–1,0 l FENOVA SUPER

™ POST 50 g + 1,5–3,0 l LENTIPUR 500 FW

TRISTAR 50 SG
500 g/kg tribenuron-methyl  B

SPe INNVIGO Agrar

SG

Pšenice, tritikale
  POST jaro plné odnožování až fáze 2. kolénka 

(BBCH 26–32)
•  Dvouděl. plevele 2.–4. list, pcháč listová růžice

1 15–40 g/200–300 l
•  Účinný i za nižších teplot, avšak teploty nad 10 °C a vlhko 

podporují účinnost
•  Aktivní růst plevelů

5–23 °C

2

20:80

Několik dnů
                         

Kombinace:  ™ POST CCC, DAM 390, smáčedla
™ POST 15–40 g + fl uroxypyr (0,4–1,0 l HERBISTAR 200 EC)

™ POST 15–40 g + chlorotoluron 1,5–3,0 l
™ POST 15–40 g + MCPA (1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, 0,75–1,0 l DICOPUR M 750, EMCEE)

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

™ POST 15–40 g + 15–25 g GRODYL 75 WG + 0,1% TREND 90

VIVENDI 200
200 g/l clopyralid O

OP Agro Aliance

SL

Pšenice, ječmen
  POST jaro od 2. listu do 2. kolénka (BBCH 12–32)
•  Dvouděl. plevele do 6 listů, pcháč přízemní růžice až 

prodlužovací růst

1 0,35 l/200–400 l •  Teplo, vlhko a aktivní růst plevelů podporují účinek
10–23 °C

2

5:95

Několik dnů
                         

Kombinace:  ™ POST DAM 390
™ POST 0,25–0,3 l + MCPA (1,0–1,5 l AGRITOX 50 SL, 0,75–1,0 l DICOPUR M 750, EMCEE)

™ POST 0,25–0,3 l + 40–50 g AURORA 40 WG
™ POST 0,25–0,3 l + 1,0–1,5 l PARDNER 22,5 EC

™ POST 0,25–0,3 l + 0,6–0,8 l ESTERON 
™ POST 0,25–0,3 l + 20–30 g GRODYL 75 WG

™ POST 0,25–0,3 l + 0,6 l MUSTANG

VULPIX (R)
600 g/l fl ufenacet  K

OP|SPe AgriStar

SC

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  PRE nebo
  CPOST podzim do 3. listu obilniny (BBCH 10–13)
•  Plevelné jednoleté trávy max. do 3. listu

1 0,2–0,4 l/200–300 l

•  Dostatečná půdní vlhkost
•  Srážky po aplikaci podporují účinnost
•  Dávkování: 0,25 l - chundelka, částečně jílky, 0,3 l - 

chundelka, jílky, částečně psárka, 0,4 l - chundelka, jílky, 
psárka, částečně sveřepy

10–20 °C

3

90:10

Až 3 měsíce
                      

Kombinace:  ™ POST 0,2–0,4 l + 0,25–0,3 l DIKOBRAZ

ZYPAR
5 g/l fl orasulam,  B
6,25 g/l halauxifen-methyl  O

SPe Corteva Agriscience

OD

Pšenice, ječmen, tritikale, žito
  POST podzim, jaro 1. list rozvinutý až pochva praporcového 

listu naduřelá (BBCH 11–45)
•  Max. dávku na přerostlé máky, chrpu, kakosty a brukvovité 

plevele

1
0,75 l/100–400 l

(max. povolená dávka 1,0 l/ha)

•  Teplo vlhko podporují účinnost
•  Aktivní růst plevelů
•  Účinkuje i za nižších teplot
•  Obsahuje smáčedlo
•  Přerostlé plevele (svízel, hluchavka, zemědým, řepka, 

heřmánky) aplikace před květem plevelů v dávce 1,0 l/ha

(2)5–25 
°C

1

10:90                         

Kombinace:  ™ POST DAM 390, fungicidy, insekticidy, reg. růstu (FIXATOR) ™ POST 0,75 l + 0,9 l AXIAL PLUS

HERBICIDY - OBILNINY OZIMÉ >>> ČÁST 13/14
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INSEKTICIDY  >>> ČÁST 1/2
INSEKTICID
obsah účinné látky 
v l (kg) přípravku IRAC

Omezení Zástupce

Formulace
Max. počet 
ošetření za 

vegetaci

Dávka na 1 ha/postřiková kapalina
Ochranná lhůta (dny)

Poznámka
Bázlivec kukuřičný
Diabrotica virgifera

Bzunka ječná
Oscinella frit

Černopáska bavlníková
Helicoverpa armigera

Drátovci 
Elateridae

Křísek polní 
Psammotettix alienus

Mšice
Aphidoidea

Slimáci, plzáci
Limacidae, Arionidae

Zavíječ kukuřičný  
Ostrinia nubilalis

ALFAMETRIN ME
50 g/l alpha-cypermethrin  3

Včely|SPe Agro Aliance

ME 1
Kukuřice na zrno
0,6 l/200–600 l

OL 84

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

BISCAYA 240 OD
240 g/l thiacloprid 4
<BARIARD, ECAIL ULTRA>

 Bayer
 ČZU RP

OD 1
0,3 l/300–500 l RP

OL 30
Do BBCH 65

•  Neonikotinoidy, systémový účinek, dotykové a požerové působení
•  Spolehlivější účinek i za vyšších teplot
•  Reziduální účinnost 7–10 dnů
•  Odstup srážek od aplikace 2 hodiny
•  TM + 0,7–1,0 l PROSARO 250 EC 

CLARTEX NEO
40 g/kg metaldehyde

OP|SPe SOUFFLET AGRO

GB
Max. 

17,5 kg/ha/
rok

4,0 kg při setí
5,0 kg rozhoz

Do 5. listu

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

CORAGEN 20 SC
200 g/l chlorantraniliprole 28

OP|SPe FMC Agro 

SC 1

100 ml/300–600 l
OL 7

Od počátku kladení vajíček do začátku 
líhnutí housenek, BBCH 14–55/73–87

•  Diamidy, kontaktní, translaminární účinek, dotykové a požerové působení
•  Ovicidní a larvicidní účinnost, téměř okamžité zastavení žíru
•  Výborná odolnost dešti
•  Výborná účinnost na makadlovku, černopásku bavlníkovou (reg. v zahraničí)

CYPERKILL MAX
500 g/l cypermethrin 3

Včely|SPe UPL (Arysta LifeScience)

EC 2
0,05 l/200–600 l

OL 28
BBCH 11–13

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

DECIS MEGA
50 g/l deltamethrin 3

Včely|SPe Bayer
 SRS RP

EW 1 0,2–0,25 l/200–600 l RP Kukuřice na zrno
0,2–0,25 l/200–600 l 

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

DINASTIA
50 g/l deltamethrin 3

Včely|SPe ADAMA
 SRS RP

EW 1 0,2–0,25 l/200–600 l RP Kukuřice na zrno
0,2–0,25 l/200–600 l 

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

EXPLICIT PLUS
300 g/kg indoxacarb 22

SPe FMC Agro

WG 2

125 g/300–500l
OL 14

Dle signalizace náletu 
dospělců

125 g/300–500 l
OL 14

Na počátku líhnutí housenek

•  Oxadiaziny, kontaktní a translaminární účinek, dotykové a požerové působení
•  Působí jako ovolarvicid, aplikace na začátku líhnutí larev
•  Reziduální účinnost 2 týdny, nárůst účinnosti s teplotou, lze aplikovat nad 25 °C 
•  Vysoce lipofi lní, je dobře vázán vrstvou kutikuly na povrchu rostlin, odstup srážek od aplikace 30 minut
•  Nízká toxicita k teplokrevným živočichům, možná kombinace s biologickou ochranou
•  Účinkuje i na černopásku bavlníkovou, šedavku kukuřičnou

FORCE 1,5 G 
15 g/kg tefl utrin 3

 Syngenta

GR 1
93,3 g/100 m řádku 

Speciálními aplikátory 
při setí 

Vedlejší účinnost
•  Pyretroidy, kontaktní účinek, fumigační, dotykové a požerové působení
•  Půdní insekticid - výpary úč. látky prostupují půdou a pronikají do kutikuly hmyzu, hubí i larvy kovaříků (drátovci) 
•  Přípravek nesmí být aplikován, je-li meziřádková vzdálenost menší než 70 cm

FORCE EVO
5 g/kg tefl uthrin 3

SPe Syngenta

GR 1
16–20 kg

Zapravení do půdy při 
výsadbě

16 kg
Zapravení do půdy 

při výsadbě
•  Půdní insekticid - výpary úč. látky prostupují půdou a pronikají do kutikuly hmyzu, hubí i larvy kovaříků (drátovci) 

FURY 10 EW
100 g/l zeta-cypermethrin 3

Včely|SPe FMC Agro

EW 1
0,2 l/200–400 l

BBCH 31–55

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

INTEGRO
240 g/l methoxyfenozide 18

OP Corteva Agriscience

SC 2 0,7 l/min. 400 l 0,5–0,7 l/min. 400 l

•  Diacylhydraziny, kontaktní účinek (regulátor růstu hmyzu - zabraňuje svlékání larev), dotykové a požerové působení 
proti larvám motýlovitých 

•  Ovicidní účinnost na ošetřená vajíčka a na vajíčka nakladená na ošetřenou plochu, žír housenek zastavuje už 
po několika hodinách

•  Reziduální působení až 21 dnů, lze aplikovat i při teplotách nad 25 °C
•  Odstup srážek od aplikace 1 hodina

IRONMAX PRO
24,2 g/kg fosforečnan železitý 

 Agro Aliance

RB 4
7,0 kg

Od BBCH 00, rozhoz
•  Anorganické sloučeniny, kontaktní účinek, požerové působení, po pozření škůdce hyne za 3–6 dní
•  Interval mezi aplikacemi 5 dnů

JAGER
50 g/kg lambda-cyhalothrin  3

SPe Nufarm

EG 1
0,15 kg/200–400 l

BBCH 11–13

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

KAISO SORBIE
50 g/kg lambda-cyhalothrin  3

SPe AG Novachem

EG 1
0,15 kg/200–400 l

BBCH 11–13

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

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

SPe Syngenta

CS 1

Kukuřice na siláž, na zeleno, 
na zrno

0,4 l/200–600 l RP 
OL 28 pro kukuřice na siláž, 

na zeleno 

Kukuřice na zrno
0,25 l/200–600 l

•  Pyretroidy, kontaktní účinek, dotykové a požerové působení, knockdown efekt
•  Krátká reziduální účinnost, žádný hloubkový účinek, méně účinné za vyšších teplot (nad 23 °C)
•  Po zaschnutí odolný dešti
•  TM fungicidy

LIMA ORO
30 g/kg metaldehyde

OP|SPe Sharda

GB 3
7,0 kg

BBCH 00–15, rozhoz

•  Aldehydy (moluskocid), kontaktní účinek, dotykové a požerové působení 
•  Návnada je odolná vůči dešti, návnada se vlhkostí mírně zvětší bez ztráty atraktivity a účinku
•  Interval mezi aplikacemi 7 dnů
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FUNGICIDY  ČÁST 1/3  FUNGICIDY ČÁST 2/3

FUNGICID 
obsah účinné látky 
v l (kg) přípravku FRAC

Omezení Zástupce Fo
rm

u
la

ce

Chem. skupina
Pohyb 

v rostlině
Působení
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i Dávka na 1 ha/postřiková kapalina 
OL (ochranná lhůta - dny)

Poznámka 
Plíseň bramboru

Phytophthora infestans
Hnědá skvrnitost
Alternaria solani

ACROBAT MZ WG
90 g/kg dimethomorph,  40
600 g/kg mancozeb   M03

OP|SPe BASF

WG

CAA fungicidy 
- amidy kys. 
karboxylové

Dithiokarbamáty

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
8

2,0 kg/400–600 l
OL 7

Vedlejší účinnost

•  Preventivně, nejpozději do objevení prvních příznaků, 
kdykoliv během vegetace, přednostně v druhé 
polovině postřikové sezóny

•  TM fungicidy, insekticidy

AIRONE SC
236,64 g/l hydroxid měďnatý, 
239,36 g/l oxychlorid měďnatý 
(272 g/l Cu)  M01

OP|SPe Belchim

SC
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 4
3,1 l/600–800 l

OL 7
BBCH 15–85

•  Vhodný zejména pro systém ekologického zemědělství
•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 

v druhé polovině postřikové sezóny
•  Vedlejší účinnost na Alternaria

ALTIMA 500 SC
500 g/l fl uazinam 29

OP|SPe Belchim

SC Dinitroaniliny Kontaktní
Preventivní, 

antisporulační
10

0,3–0,4 l/400–500 l
OL 14

•  Kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace
 •  Nižší dávka při aplikaci v první polovině vegetace, 

vyšší dávka při silnějším infekčním tlaku plísně 
a během stárnutí natě k ochraně hlíz

•  Přípravek obsahuje smáčedlo

AMISTAR RP

250 g/l azoxystrobin 11
<CONCLUDE AZT 250 SC, 
MIRADOR, ORTIVA>

OP|SPe Syngenta
 ÚKZÚZ RP

SC
QoI fungicidy - 

strobiluriny
Systémový

Preventivní, 
kurativní, 

eradikativní
3

0,5 l/400–600 l
OL 7

BBCH 31–91
•  Preventivně nebo při prvních příznacích choroby

BANJO FORTE
200 g/l dimethomorph,  40
200 g/l fl uazinam 29

OP|SPe ADAMA

SC

CAA fungicidy 
- amidy kys. 
karboxylové

Dinitroaniliny

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
4

0,8–1,0 l/300–600 l
OL 7

BBCH 31–91

•  Použitelný po celou dobu aplikační sezóny
•  Nižší dávka při aplikaci v první polovině vegetace, 

vyšší dávka při silnějším infekčním tlaku plísně 
•  Učinnost i na Sclerotinia sclerotiorum, částečně 

účinkuje i na Alternaria spp.
•  TM graminicidy (AGIL), insekticidy (MAVRIK SMART, 

PIRIMOR)

CARIAL FLEX 
180 g/kg cymoxanil,  27
250 g/kg mandipropamid  40

SPe Syngenta

WG

Acetamidy 
(acylmočoviny)
CAA fungicidy 
- amidy kys. 

mandlové

Lokálně 
systémový
Kontaktní, 

translaminární

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
3

0,6 kg/200–600 l
OL 7

BBCH 59–91

•  Preventivně nebo při zjištění prvních příznaků 
choroby, lze použít během celé vegetace, optimální je 
nasazení v počátečních fází vývoje bramboru

•  Velmi dobrý účinek proti napadení stonku
•  TM herbicidy (ZETROLA), fungicidy, insekticidy

CRITERIUM 
80 g/kg benalaxyl,  4
650 g/kg mancozeb M03

OP|SPe FMC Agro 

WP

PA fungicidy 
(fenylamidy) 
- acylalaniny

Dithiokarbamáty

Systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní

3
2,0–2,5 kg/400–600 l

OL 7
Vedlejší účinnost

•  Preventivně, v první polovině postřikové sezony 
v době intenzivního růstu natě

•  TM insekticidy (FURY, ECAIL ULTRA), listová hnojiva

CUPROXAT SC
345 g/l síran měďnatý zásaditý (190 
g/l Cu) M01

OP|SPe FMC Agro

SC
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní
Preventivní, 
baktericidní

4
5,3 l/300–600 l

OL 14
BBCH 15–85

•  Vhodné především pro systémy ekologického 
hospodaření

•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 
v druhé polovině postřikové sezóny

CURZATE GOLD   
45 g/kg cymoxanil,  27
680 g/kg mancozeb M03

OP|SPe UPL (Arysta LifeScience)

WG
Acetamidy 

(acylmočoviny)
Dithiokarbamáty

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní 

4
2,3 kg/300–400 l

OL 14
Od BBCH 39

Vedlejší účinnost

•  Vhodný do prvního ošetření při nízkém infekčním 
tlaku, vhodný uprostřed postřikového sledu po ukon-
čení růstu natě  

•  TM insekticidy, listová hnojiva

CYMBAL
450 g/kg cymoxanil  27

OP Belchim

WG
Acetamidy 

(acylmočoviny)
Lokálně 

systémový 
Preventivní, 

kurativní
4

0,2–0,25 
kg/400–600 l

•  Vhodný kdykoliv v průběhu postřikové sezóny při 
aktuálním nebezpečí a při silném infekčním tlaku

•   TM s jakýmkoliv fungicidem, insekticidy, listová hnojiva

DEFENDER DRY
537 g/l hydroxid měďnatý 
(350 g/kg Cu)   M01

OP|SPe Bayer

WP
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 4
2,0 kg/max. 400 l

OL 14

•  Vhodný zejména pro systém ekologického zemědělství
•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 

v druhé polovině postřikové sezóny
•  Vedlejší účinnost na Alternaria
•  TM fungicidy, insekticidy, listová hnojiva

DITHANE DG NEOTEC
750 g/kg mancozeb M03

OP|SPe Corteva Agriscience

WG Dithiokarbamáty Kontaktní Preventivní 4
2,0 kg/400–600 l

OL 7
2,0 kg/400–600 l

OL 7

•  Kdykoliv během vegetace, zvláště při slabém infekč-
ním tlaku, mimo posledních ošetření

•  TM fungicidy

EMENDO M 
600 g/kg mancozeb,  MO3
60 g/kg valifenalate 40

SPe Belchim

WG
Dithiokarbamáty

CAA fungicidy 
- karbamáty

Kontaktní
Lokálně 

systémový

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační

4
(do BBCH 40

max. 1×)

2,5 kg/150–400 l
OL 7

BBCH 21–89
Vedlejší účinnost

•  Preventivně, v průběhu vegetace jak pro preventivní, 
tak i pro kurativní ošetření, vhodný zejména na první 
postřiky na začátku intenzivního růstu 

FANTIC M
40 g/kg benalaxyl-M,  4
650 g/kg mancozeb M03

SPe Agro Aliance

WP

PA fungicidy 
(fenylamidy) 
- acylalaniny

Dithiokarbamáty

Kontaktní, 
systémové
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní

3
2,0–2,5 kg/200–600 l 

OL 14
BBCH 21–85

Vedlejší účinnost

•  Preventivně před výskytem prvních symptomů 
napadení chorobou

•  Významná vedlejší účinnost proti plísni bramborové 
na hlízách

•  TM insekticidy, listová hnojiva

FLOWBRIX
638 g/l oxychlorid mědi 
(380 g/l Cu) M01

OP|SPe AgroProtec

SC
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 4
2,5 l/300–600 l

OL 14

•  Vhodný především pro systémy ekologického 
hospodaření

•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 
v druhé polovině postřikové sezóny

•  Vedlejší účinnost na Alternaria

FUNGICID 
obsah účinné látky 
v l (kg) přípravku FRAC

Omezení Zástupce Fo
rm

u
la

ce

Chem. skupina
Pohyb 

v rostlině
Působení

M
ax

. p
oč

et
 

oš
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a
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i Dávka na 1 ha/postřiková kapalina 
OL (ochranná lhůta - dny)

Poznámka 
Plíseň bramboru

Phytophthora infestans
Hnědá skvrnitost
Alternaria solani

FUNGURAN PROGRESS
537 g/kg hydroxid měďnatý 
(350 g/kg Cu) M01

OP|SPe UPL (Arysta LifeScience)

WP
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 4
2,0 kg/400 l

OL 14

•  Vhodný zejména pro systém ekologického zemědělství
•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 

v druhé polovině postřikové sezóny
•  Vedlejší účinnost na Alternaria
•  TM fungicidy, insekticidy, listová hnojiva

GRECALE
200 g/l cymoxanil,  27
300 g/l fl uazinam 29

OP|SPe AG Novachem

SC
Acetamidy 

(acylmočoviny)
Dinitroaniliny

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
6

0,6 l/200–600 l
OL 7

BBCH 21–89

•  Vhodný především do prvních ošetření (ideálně první 
3 postřiky)

•  Významný vedlejší účinek na další choroby - Scleroti-
nia ssp., Alternaria ssp., Botrytis cinerea

GRIFON SC
236,64 g/l hydroxid měďnatý, 
239,36 g/l oxychlorid měďnatý 
(272 g/l Cu)  M01

OP|SPe Agro Aliance

SC
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 4
3,1 l/600–800 l

OL 7
BBCH 15–85

•  Vhodný zejména pro systém ekologického zemědělství
•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 

v druhé polovině postřikové sezóny
•  Vedlejší účinnost na Alternaria

CHAMPION 50 WG
768 g/kg hydroxid měďnatý 
(500 g/kg Cu) M01

OP|SPe AG Novachem

WG
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 4
2,0 kg/300–600 l

OL 7

•  Vhodný zejména pro systém ekologického zemědělství
•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 

v druhé polovině postřikové sezóny
•  Vedlejší účinnost na Alternaria
•  TM fungicidy, insekticidy, listová hnojiva

INFINITO 
62,5,g/l fl uopicolide,  43
625 g/l propamocarb
-hydrochloride 28

OP|SPe Bayer

SC
Benzamidy
Karbamáty

Lokálně 
systémový
Systémový

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
4

1,2–1,6 l/400–600 l
OL 7

•  Po celou vegetaci, opt. v období maximálního růstu 
natě nebo pro závěrečné aplikace

•  TM fungicidy (+ 1,5 kg ANTRE 70 WG posílení  účin-
nosti proti alternárii), insekticidy

KUNSHI
250 g/kg cymoxanil,  27
375 g/kg fl uazinam 29

OP|SPe Belchim

WG
Acetamidy 

(acylmočoviny)
Dinitroaniliny

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
6

0,4–0,5 l/400–500 l
OL 7

•  Vhodný především do prvních ošetření (ideálně první 
3 postřiky)

•  Významný vedlejší účinek na další choroby - Scleroti-
nia ssp., Alternaria ssp., Botrytis cinerea

KUPFER FUSILAN WG
43 g/kg cymoxanil,  27
781 g/kg oxychlorid měďnatý 
(465 g/kg Cu)  M01

OP|SPe UPL (Arysta LifeScience)

WG

Acetamidy 
(acylmočoviny)

Anorganické 
fungicidy

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

baktericidní 
3

2,5 kg/200–400 l
OL 14

• Možná aplikace po celou dobu vegetační sezony
• Preventivní aplikace, nejpozději na počátku napadení

KUPRIKOL 250 SC
420 g/l oxychlorid mědi 
(250 g/l Cu) M01

OP|SPe Agro Aliance

SC
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 1
6,0–8,0 l/400–600 l

OL 7

•  Vhodný především pro systémy ekologického 
hospodaření

•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 
v druhé polovině postřikové sezóny

KUPRIKOL 50
840 g/kg oxychlorid mědi 
(500 g/kg Cu) M01

OP|SPe NeraAgro

WP
Anorganické 
sloučeniny

Kontaktní Preventivní 1
4,0–5,0 kg/200–600 l

OL 7
BBCH 21–89

•  Vhodný především pro systémy ekologického 
hospodaření

•  Preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku 
v druhé polovině postřikové sezóny

LIETO
330 g/kg cymoxanyl,  27
330 g/kg zoxamide 22

OP|SPe Sumi Agro

WG
Acetamidy 

(acylmočoviny)
Benzamidy

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
6

0,45 kg/200–500 l
OL 7

BBCH 21–89
•  Preventivně

NANDO 500 SC
500 g/l fl uazinam OP|SPe

 Nufarm

SC Dinitroaniliny Kontaktní
Preventivní, 

antisporulační
10

0,3–0,4 l/400 l
OL 14

•  Kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace
•  Přípravek obsahuje smáčedlo
•  TM insekticidy

NARITA
250 g/l difenoconazole 3

OP|SPe Belchim

EC
DMI fungicidy 

- triazoly
Systémový

Preventivní, 
kurativní 

4 Vedlejší účinnost
0,5 l/400 l

OL 14

•  Ošetření se provádí preventivně nebo po zjištění 
prvních příznaků

•  Vhodné pro odrůdy náchylné k Alternaria
•  Vhodný TM s jakýmkoliv fungicidem

PENNCOZEB 75 DG 
750 g/kg mancozeb M03

OP|SPe FMC Agro 

WG Dithiokarbamáty Kontaktní Preventivní 8
2,0 kg/200–600 l

OL 7
Vedlejší účinnost

•  Kdykoliv během vegetace, zvláště při slabém infekč-
ním tlaku, mimo posledních ošetření

•  TM fungicidy

POLYRAM WG
700 g/kg metiram M03

OP|SPe BASF

WG Dithiokarbamáty Kontaktní Preventivní 3
2,0 kg/200–600 l

OL 7

•  Kdykoliv během vegetace, zvláště při slabém infekč-
ním tlaku, mimo posledních ošetření

•  TM fungicidy, insekticidy, listová hnojiva

POLYVERSUM
1×106/g oospor Pythium oligandrum

 UPL (Arysta LifeScience)

WP Biopreparát Kontaktní Preventivní 8 100–200 g/300–800 l
•  Preventivně
•  V systémech ekologického zemědělství

PRESIDIUM
180 g/l dimethomorph,  40
180 g/l zoxamide  22

OP|SPe Agro Aliance

SC

CAA fungicidy 
- amidy kys. 
karboxylové
Benzamidy

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní, 

antisporulační
5

1,0 l/200–600 l
OL 7

•  Preventivně, od BBCH 31 v intervalu 7 dní

PROFILUX
45 g/kg cymoxanil,  27
680 g/kg mancozeb  M03

OP|SPe Belchim

WG
Acetamidy 

(acylmočoviny)
Dithiokarbamáty

Lokálně 
systémový
Kontaktní

Preventivní, 
kurativní 

6
2,0–2,5 kg/400–600 l

OL 7
Vedlejší účinnost

•  Vhodný do prvního ošetření při nízkém infekčním 
tlaku, vhodný uprostřed postřikového sledu po ukon-
čení růstu natě

•  TM insekticidy, listová hnojiva
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HERBICID
obsah účinné látky 
v l (kg) přípravku HRAC

Omezení Zástupce Fo
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Dávka na 1 ha/postřiková kapalina
Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Výdrol obilnin Jednoleté trávy Pýr plazivý

AGIL 100 EC
100 g/l propaquizafop A

SPe ADAMA

EC
Řepka ozimá
Řepka jarní

1
Do 3. listu obilniny 0,4 l/100–400 l 
Od 3. listu obilniny 0,5 l/100–400 l 

OL 90

0,5–0,8 l/100–400 l 
OL 90

1,2–1,5 l/100–400 l 
OL 90

•  Optimální termín pro hubení výdrolu 
je od 2.(3.) listu obilnin (cca 2–3 týdny 
po výsevu) a ošetření případně opa-
kovat na nově vzešlou vlnu výdrolu 

•  Optimální termín pro hubení pýru 
je ve fázi 3–5 listů, tj. cca 10–20 cm 
výška pýru

•  Déšť 1 hodinu po aplikaci nesnižuje 
účinnost

•  Ošetření na jaře proti pýru se provádí 
v době, než řepka zakryje řádky, 
nejlépe v období, kdy je obrostlá 
většina oddenků pýru 

FUSILADE FORTE 150 EC
150 g/l fl uazifop-P-butyl A

SPe Nufarm

EC Řepka ozimá 1
Do 3. listu obilnin: 0,5 l/100–600 l 
Do 4. listu obilnin: 0,6 l/100–600 l 
Výdrol ovsa: 0,7–0,8 l/100–600 l 

0,5 l/100–600 l 
Podzim: 2,0 l/100–600 l 

Jaro: 2,0 l/100–600 l 

GALLANT SUPER 
104 g/l haloxyfop-P A

OP|SPe Corteva Agriscience 

EC Řepka ozimá 1
Podzim: 

Do 3. listu výdrolu: 0,4 l/200–400 l
Od začátku odnožování: 0,5 l/200–400 l 

Podzim: 0,5 l/200–400 l 

GARLAND FORTE
100 g/l propaquizafop A

SPe Corteva Agriscience 

EC
Řepka ozimá
Řepka jarní

1
Do 3. listu obilniny 0,4 l/100–400 l 
Od 3. listu obilniny 0,5 l/100–400 l 

OL 90

0,5–0,8 l/100–400 l 
OL 90

1,2–1,5 l/100–400 l 
OL 90

GOBI
50 g/l quizalofop-P-ethyl A

SPe Agro Aliance

EC Řepka ozimá 1 0,7–1,0 l/200–600 l 1,0–1,5 l/200–600 l 
2,0–2,5 l/200–400 l 

Do BBCH 32

GraFoP
50 g/l quizalofop-P-ethyl A

SPe Almiro

EC Řepka ozimá 0,7–1,0 l/200–400 l 1,0–1,5 l/200–400 l 
2,0–2,5 l/200–400 l 

Do BBCH 32

GRAMIN
50 g/l quizalofop-P-ethyl  A

SPe FMC Agro 

EC Řepka ozimá 1
0,7–1,0 l/200–400 l 

OL 90
1,0–1,5 l/200–400 l 

OL 90
2,0–2,5 l/200–400 l 

OL 90

GramiGUARD
120 g/l clethodim A

SPe SOUFFLET AGRO

EC Řepka ozimá 1
0,8 l/200–300 l

OL 120
0,8 l/200–300 l

OL 120

LYKAN 100 EC
100 g/l quizalofop-P-ethyl A

SPe AgriStar

EC Řepka ozimá 1 0,45 l/200–300 l
Podzim: 0,45–0,6 l/200–300 l

Jaro: 0,45–0,6 l/200–300 l, 
OL 75

Podzim: 1,0 l/200–300 l
Jaro: 1,0 l/200–300 l, OL 75

PANTERA QT
40 g/l quizalofop-P-tefuryl  A

SPe UPL (Arysta LifeScience) 

EC
Řepka ozimá
Řepka jarní

1
0,7–1,0 l/200–400 l 

OL 60
1,0–1,5 l/200–400 l 

OL 60
2,25 l/200–400 l

OL 60

PILOT
100 g/l quizalofop-P-ethyl A

SPe Corteva Agriscience 

EC Řepka ozimá 1
0,35–0,5 l/200–400 l

OL 90
0,6 l/200–400 l 

OL 90
1,25 l/200–400 l 

OL 90

PRIVIUM FORTE 150 EC
150 g/l fl uazifop-P-butyl   A

SPe AG Novachem

EC Řepka ozimá 1 0,7–1,0 l/100–600 l 0,8–1,0 l/100–600 l 
Podzim: 2,0 l/100–600 l 

Jaro: 2,0 l/100–600 l 

QUICK 5 EC
50 g/l quizalofop-P-ethyl  A

SPe Sharda

EC Řepka ozimá 1 0,7–1,0 l/200–400 l 1,0–1,5 l/200–400 l 
2,0–2,5 l/200–400 l 

Do BBCH 32

RANGO SUPER
40 g/l quizalofop-P-tefuryl  A

SPe Sumi Agro

EC
Řepka ozimá
Řepka jarní

1
0,7–1,0 l/200–400 l 

OL 60
1,0–1,5 l/200–400 l 

OL 60
2,25 l/200–400 l

OL 60

SELECT SUPER
120 g/l clethodim A

SPe UPL (Arysta LifeScience) 

EC Řepka ozimá 1
0,8 l/200–300 l

OL 120
0,8 l/200–300 l

OL 120

STRATOS ULTRA
100 g/l cycloxydim A

OP|SPe BASF

EC
Řepka ozimá
Řepka jarní

1
1,0–1,2 l + 1,0–1,2 l  l DASH 

HC/200–300 l 
BBCH 12–32

2,0 l + 2,0 l DASH HC
BBCH 12–32

TARGA 10 EC
100 g/l quizalofop-P-ethyl A

SPe UPL (Arysta LifeScience) 

EC Řepka ozimá 1
0,35–0,5 l/200–400 l

OL 90
0,5–0,75 l/200–400 l 

OL 90

Podzim: 1,0–1,25 l/200–400 l 
Jaro: 1,0 l/200–400 l 

OL 90

VIDROLIN 
50 g/l quizalofop-P-ethyl A

SPe AG Novachem

EC Řepka ozimá 1 0,7–1,0 l/200–400 l 1,0–1,5 l/200–400 l 
2,0–2,5 l/200–400 l 

Do BBCH 32

ZETROLA
100 g/l propaquizafop A

SPe Syngenta

EC
Řepka ozimá
Řepka jarní

1
Do 3. listu obilniny 0,4 l/100–400 l 
Od 3. listu obilniny 0,5 l/100–400 l 

OL 90

0,5–0,8 l/100–400 l 
OL 90

1,2–1,5 l/100–400 l 
OL 90

MOŘIDLA

MOŘIDLO    
obsah účinné látky v l (kg) přípravku  FRAC

Omezení Zástupce

Formulace
Použití proti škodlivému činiteli, dávkování

Poznámka
Houbové choroby Škůdci 

INTEGRAL PRO
22 miliard ks/ml 
Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 44

 BASF

FS
Fomová hniloba
160 ml/100 kg

osiva

Dřepčíci rodu Phyllotreta, 
Psylliodes

160 ml/100 kg
osiva

•  Biologické fungicidní mořidlo s fungicidním a fungistatickým účinkem
•  Přípravek působí na fómovou hnilobu a stimuluje rostliny řepky k redukci 

škod způsobených dřepčíky 
•  Výsevek max. 8 kg/ha
•  Použití bez ředění nebo ředit vodou v poměru 1:10–1:20 (přípravek:voda)

SCENIC GOLD
200 g/l fl uopicolide,  43
150 g/l fl uoxastrobin 11

SPe Bayer

FS 1,0 l/100 kg osiva
• Výsevek 3–6 kg/ha
•  Fomová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých, 

plíseň zelná, rizoktoniová hniloba brukvovitých

HERBICIDY NESELEKTIVNÍ - PREEMERGENTNÍ APLIKACE

HERBICID
obsah účinné látky v l, kg přípravku HRAC

Omezení Zástupce

Formulace
Max. počet 
aplikací za 

vegetaci 

Dávka na 1 ha/postřiková kapalina
Ochranná lhůta (dni)

Poznámka

AGROKLASIK 360 TF 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe Agrofert

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy

BARBARIAN SUPER 360
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe INNVIGO Agrar

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy

CLINIC TF
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe Nufarm

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l •  PRE na vzešlé plevele

DOMINATOR 360 TF
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe Corteva Agriscience

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy

FIGARO 360
360 g/l glyphosate (483 g/l jako IPA sůl) G

SPe Belchim

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy

GALLUP SUPER 360
360 g/l glyphosate (483 g/l jako IPA sůl) G

SPe Sumi Agro

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy

GLISTER ULTRA
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

 AgriStar

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l •  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny

GLYFOGAN EXTRA
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe ADAMA 

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l •  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny

KAPUT HARVEST TF
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe Agro Aliance

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l •  PRE na vzešlé plevele

KAPUT HARVEST UP
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) G

SPe Agro Aliance

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy

TARTAN SUPER 360
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)  G

SPe AG Novachem

SL 1 Jednoleté plevele: 1,5 l/80–250 l
•  PRE na vzešlé plevele, po zasetí před vzejitím plodiny
•  Aplikace do 48 hodin po zasetí
•  Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy
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PŘÍPRAVEK
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Zástupce

Fo
rm

u
la

ce

Určení Plodiny Dávka na 1 ha/postřiková kapalina Poznámka

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

ADAMA

SL
Smáčedlo

disociovatelné soli, 
polymer

Kuluřice, brambor, 
len, obilniny, řepka, 

cukrovka, bob, hrách
0,2–0,5 l 

•  Zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení 
pěnivosti, snížení úletu při aplikaci, rovnoměrné pokrytí 
ošetřovaného povrchu, zvýšení odolnosti proti dešti

ADJUVINN
98 % alkohol alkoxylovaný

INNVIGO Agrar

SL Smáčedlo neionické Plodiny všechny 50 ml 
•  Smáčedlo určené hlavně do kombinací s herbicidy na bázi 

glyphosate. Lze ho použít i v TM s POST herbicidy a též 
s povolenými fungicidy a insekticidy.

AGROVITAL
96,0 % pinolene

AgroProtec

EC
Multifunkční 

pomocná látka
Plodiny všechny

•  0,03 % (60 ml/200 l vody/ha) pro snížení úletu
•  0,07 % (140 ml/200 l vody/ha) pro snížení 

povrchového napětí, zlepšení smáčivosti po-
střikových kapalin, ochrana proti dešti a proti 
odparu (životnost fi lmu je 5–7 dní)

•  0,14 % (280 ml/200 l vody/ha) k ochraně 
přípravků na ochranu rostlin proti silnému 
dešti (životnost fi lmu je 10–14 dní)

•  Snížení povrchového napětí postřikových kapalin, zlepše-
ní smáčivosti postřikových kapalin, ochrana přípravků 
na ochranu rostlin proti smyvu deštěm

Akti pH
3 % N celkový (močovinový), 15 % P2O5

BioAktiv CZ

Přípravek pro úpra-
vu pH postřikové 

jíchy

pH neutrální: 25–50 ml/100 l vody
pH alkalické: 50–75 ml/100 l vody

pH silně alakalické: 75–100 ml/100 l vody 

•  Úprava pH postřikové jíchy dle potřeb jednotlivých pesticidů
•  Omezení pěnivosti tank mixů
•  Barevná úprava jíchy podle dosaženého pH

BACKROW
552 g/l olej parafi nový 

Sumi Agro

EC Smáčedlo Plodiny všechny
200 ml na podzim

400 ml na jaře

•  Zlepšení vlastností aplikačních kapalin, snížení úletu
•  Zabezpečuje rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu 

půdy a zvyšuje absorpci účinné látky půdními částicemi
•  TM půdní herbicidy, zabezpečuje maximální biologickou 

účinnost herbicidů s reziduálním půdním účinkem

BENEFIT
45–50 % polyether-polymethylsiloxan-kopolymer, 
33–40 % heptamethylsiloxan, 
10–15 % polyether, < 5 % silanamine

Nufarm

SL Smáčedlo Plodiny všechny 200–300 ml/nad 400 l

•  Zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin, 
zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti

•  TM fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy, desikanty, 
regulátory růstu

BONUS
98 % alkohol alkoxylovaný

Nufarm

SL Smáčedlo neionické Plodiny všechny 50 ml
•  Smáčedlo určené hlavně do kombinací s herbicidy na bázi 

glyphosate. Lze ho použít i v TM s POST herbicidy a též 
s povolenými fungicidy a insekticidy.

DASH HC
37 % methylester kyseliny palmitové a olejové 
+ 5 % kyselina olejové

BASF

EC
Smáčedlo

esterifi kované 
rostlinné oleje 

Podle použitého 
herbicidu

Plevele dvouděložné 0,5–1,0 l
Plevele jednoděložné jednoleté 1,0 l

Plevele jednoděložné vytrvalé 1,0–2,0 l

•  Zlepšení vlastností aplikační kapaliny - zvýšení smáči-
vosti a přilnavosti přípravků na ochranu rostlin, zvýšení 
odolnosti proti smytí deštěm, zpomalení odpařování.

•  TM herbicidy

DESIGNER
255 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer 

Agro Aliance

EW Smáčedlo Plodiny všechny 100–150 ml, max. koncentrace 0,125%

•  Zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její 
zadržení na ošetřeném povrchu. Snižuje ztráty smytím 
dešťovými srážkami nebo závlahou. Snižuje nežádoucí 
úlet při postřiku.

•  TM fungicidy, insekticidy.

GLYFIN
98 % alkohol 

Finstar

SL Smáčedlo neionické Plodiny všechny 50 ml, 0,05 %
•  Smáčedlo neionické zvyšující pokryvnost a přilnavost 

POST herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů 
a herbicidů na bázi glyfosátů

GONDOR
50% lecitin, 25 % MERO, 25 % neionické smáčedlo

Agro Aliance

EC Smáčedlo Plodiny všechny 250–400 ml, max. koncentrace 0,25 %

•  Zvyšuje přilnavost a rozprostření postřikové směsi, 
penetraci a translokaci aplikovaných pesticidů. Snižuje 
nežádoucí úlet při aplikaci postřikové směsi.

•  Stabilizuje mnohonásobné TM směsi
•  TM herbicidy a regulátory růstu

GROUNDED  
732 g/l rafi novaný parafínový olej, 
alifatické hydrokarbony, hexahydrické alkohol 
ethoxyláty, C18-C20 mastné kyseliny

ADAMA

EC

Smáčedlo 
olejový koncentrát 
na bázi parafi nové-

ho oleje

Obilniny, kukuřice,  
cukrovka, brambor, 
hrách, bob, řepka, 

len, strniště

0,2–0,4 l

•  Zlepšení vlastností postřiku, snížení úletu při aplikaci, 
rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu a zvýšení 
adsorpce účinné látky půdními částicemi, snižuje riziko 
poškození plodiny a zlepšuje biologickou účinnost pesti-
cidů, zejména herbicidů s reziduálním půdním účinkem

H2O Clean
N, K

Almiro

Produkt na úpravu 
tvrdosti a pH vody

0,2 l/100–300 l

•  Snižuje tvrdost vody, vytváří stabilní komplexy sloučenin 
(cheláty), vnáší do porostu dusík a draslík, optimalizuje 
pH (na cca pH 6) u neutrální a slabě bazické reakce H2O, 
podstatně snižuje riziko vysrážení účinných látek

ISTROEKOL
80 % methlyester řepkového oleje

Agrofert

EC
Smáčedlo

esterifi kované 
rostlinné oleje 

Plodiny všechny 1,0–3,3 l [10–33 ml]
•  Zlepšení vlastností aplikační kapaliny - snížení povrchového 

napětí aplikační kapaliny, zvýšení přilnavosti přípravků, 
zrychlení distribuce a prostoupení postřikového přípravku

MERO 33528
730 g/l methlyester řepkového oleje

Bayer

EC
Smáčedlo

esterifi kované 
rostlinné oleje 

TM s povolenými 
přípravky

1,0–2,0 l [10–20 ml]

•  Zlepšení vlastností aplikační kapaliny - snížení povrchové-
ho napětí aplikační kapaliny, zvýšení přilnavosti přípravků, 
zrychlení distribuce a prostoupení postřikového přípravku

•  TM s povolenými přípravky

Multi AD
422,8 g/l heptamethyltrisiloxan modifi kovaný 
polyalkylenoxidem 

SOUFFLET AGRO

SC
Smáčedlo

organosilikonové
Plodiny všechny 100–500 ml, 0,05–0,1 %

•  Nepěnící smáčedlo, výrazně snižuje povrchové napětí 
kapének, optimalizace kapkového spektra

•  Výrazně zvyšuje přilnavost na šikmo postavených 
a voskovou vrstvou pokrytých listech, výrazně zvyšuje 
pokryvnost a penetraci

•  Protiúletový účinek
•  Podpora účinnosti fungicidů, insekticidů,  herbicidů, 

vhodné i jako půdní smáčedlo v kombinaci s PRE herbici-
dy, snižuje fytotoxicitu u citlivých plodin

PŘÍPRAVEK
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Zástupce

Fo
rm

u
la

ce

Určení Plodiny Dávka na 1 ha/postřiková kapalina Poznámka

OilAD PLUS
60 % olej rostlinný upravený, 
40 % cukerné alkoholové deriváty

SOUFFLET AGRO

Smáčedlo 0,5 l

•  Multifunkční olejové smáčedlo určené pro podporu 
účinnosti herbicidů a fungicidů

•  Zajišťuje penetraci účinné látky, snížuje povrchové napětí 
kapének, zlepšuje pokryvnost a ulpění postřiku na listech 
plevelů a omezuje jeho stečení na půdu

pHAD
kyselina fosforečná, cukernaté složky

SOUFFLET AGRO

Produkt na úpravu 
pH postřikové jíchy, 

smáčedlo a vodní 
kondicioner

Plodiny všechny  0,25 %

•  Vhodný pro přípravu postřikové kapaliny, kde je použita 
voda s vysokou tvrdostí nebo nevhodným pH

•  Stabilizuje pH aplikační směsi na hodnotu 6 až 6,5
•  Neutralizuje tvrdost vody a vliv kationtů Ca2+, Mg2+, Fe3+

•  Zajišťuje homogenitu tank mixu

PREFIN
47,5 % polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer 

Finstar

SL Smáčedlo Plodiny všechny 150 ml + PRE herbicidy
•  Smáčedlo určené hlavně do kombinací s preemergentní-

mi a časně postemergentními herbicidy

ROLLWET 
832 g/l block copolymer of etylene oxide
and propylene oxide, 204 g/l polyalkylene oxid 
modifi ed heptamethyl trisiloxane

ADAMA

SL
Smáčedlo 

organosilikonové

Obilniny, kukuřice,  
cukrovka, brambor, 

hrách, bob, řepka
0,1–0,4 l

•  Zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení úletu 
při aplikaci, rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu 
a zlepšení biologické účinnosti pesticidů, zvláště kon-
taktních fungicidů, dokonale ovlhčí povrch listů včetně 
silné voskové vrstvičky.

SILWET STAR
80 % heptamethyltrisiloxan, 
20 % allyloxypolyethyleneglycol

UPL (Arysta LifeScience)

SL
Smáčedlo 

organosilikonové 
neiontové

Plodiny všechny 0,01–0,15 % (max. 0,3 l/ha, obvykle 0,1 l/ha)

•  Nepěnící smáčedlo, výrazně snižuje povrchové napětí 
kapének, výrazně zabraňuje vysychání a odpařování 
přípravků z povrchu po aplikaci

•  Protiúletový účinek

SPEEDY
98 % alkohol alkoxylovaný

AG Novachem

SL Smáčedlo neionické Plodiny všechny 50 ml/min. 100 l
•  Smáčedlo neionické zvyšující pokryvnost a přilnavost 

POST herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů 
a herbicidů na bázi glyfosátů

SPRAY AIDE
75 % polyethylene glykol alkyl ether phosphate

AgroProtec

Pomocná látka Plodiny všechny

Zvýšení kompatibility přípravků: 
30–60 ml/100 l aplikační směsi
Smáčedlo a herbicidní aktivátor: 
30–120 ml/100 l aplikační směsi

Snížení pH: 60–120 ml/100 l aplikační směsi
Čištění postřikovače: 

45–90 ml/100 l aplikační směsi
Ochrana před vznikem půdního škraloupu: 2 %

•  Zvyšuje kompatibilitu přípravků na ochranu rostlin 
v aplikační kapalině

•  Účinkuje jako šetrné smáčedlo a herbicidní aktivátor
•  Snižuje pH vody nebo pH kapalného hnojiva (obecně sníží 

vysoké pH vody (alkalické) o 2 i více stupňů)
•  Během aplikace aktivně čistí všechny součásti postřikovače 
•  Při aplikaci na půdu omezuje tvorbu půdního škraloupu 

(aplikace např. společně s půdním herbicidem)

SUPERFIN
45–50 % polyether-polymethylsiloxan-kopolymer, 
33–40 % heptamethylsiloxan, 
10–15 % polyether, < 5 % silanamine

Finstar

SL Smáčedlo Plodiny všechny 200–300 ml/nad 400 l 

•  Zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin, 
zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti

•  TM fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy, desikanty, 
regulátory růstu

ŠAMAN
99 % alkylfenolalkoxylát 

Corteva Agriscience

SL Smáčedlo Obilniny, kukuřice 0,2–0,4 l/200 l
•  Zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti
•  TM POST herbicidy

TIPO
831 g/l methlyester řepkového oleje

Belchim

EC Smáčedlo Plodiny všechny 1,0–2,0 l

•  Vytváří s herbicidy velmi jemnou emulzi, díky které zajišťu-
je lepší distribuci a stálost herbicidů na listech plevelů 

•  Snižuje odpařování a odtékaní herbicidů z listů plevelů 
a zlepšuje příjem a pronikání herbicidů do listů

•  Selektivní, stabilní

TOIL
836 g/l methlyester řepkového oleje

Sumi Agro

EC Smáčedlo Plodiny všechny 0,5 % •  TM s povolenými přípravky

TREND 90
90 % isodecyl alcohol ethoxylate

FMC Agro

SL

Smáčedlo 
neionogenní 

na bázi alkoholů 
a mastných kyselin

Plodiny všechny 0,1%
•  Snižuje povrchové napětí a zlepšuje pokryvnost 

a přilnavost k listu
•  TM herbicidy, fungicidy, insekticidy 

VELOCITY  
 771,5 g/l methylovaný řepkový olej, 
105,9 g/l polyalkylene oxide modifi ed heptamethyl 
trisiloxane

ADAMA

EC

Smáčedlo olej 
rostlinný 

+ organosilikonové 
smáčedlo

Obilniny, kukuřice,  
cukrovka, brambor, 
hrách, bob, řepka, 

len

200–500 ml 

•  Zlepšení vlastností postřikových kapalin, zvýšení a zrychle-
ní penetrace přípravků do rostlin a zvýšení biologické účin-
nosti pesticidů zvláště fungicidů se systémovým účinkem. 
Aktivně vtahuje účinnou látku do rostlinných pletiv.

WETCIT
8,15 % alkohol ethoxylát

Biocont

SL Smáčedlo Plodiny všechny 0,1–0,2 %

•  Smáčedlo určené do TM s většinou přípravků na ochranu 
rostlin, pomocných prostředků a kapalných hnojiv pro pou-
žití v zemědělství. Je založený na patentované technologii 
OROWET - terpeny z pomerančovníku a etoxylovaných al-
koholů. Díky svému složení se velmi dobře váže na kutikulu, 
zároveň ale napomáhá pronikání účinných látek do pletiv.

X-CHANGE
5 % síran amonný, 
10 % polyakrylát Na(I)NH4

(I), 
10 % kyselina citronová, 
20 % propionát amonný, 5 % fosfát ester

UPL (Arysta LifeScience)

SL Kondicionér vodní Plodiny všechny

Dle tvrdosti vody zjištěné indikátorem 
(testovací sadu dodává výrobce)

0,1–0,25%
Přidává se do čisté vody (před pesticidem)

•  Kondicionér k úpravě tvrdosti a pH vody a snížení 
pěnivosti postřikových kapalin

ZEMIN
47,5 % polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer 

AG Novachem

SL Smáčedlo neionické Plodiny všechny 150 ml + PRE herbicidy

•  Zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení úletu při 
aplikaci, rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu a zvý-
šení adsorpce účinné látky půdními částicemi, snižuje riziko 
poškození plodiny a zlepšuje biologickou účinnost pesticidů, 
zejména herbicidů s reziduálním půdním účinkem
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Zástupce
PŘÍPRAVEK
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Orientační dávkování (dávka přípravku/postřiková kapalina), termín aplikace Orientační dávkování (dávka přípravku/postřiková kapalina), termín aplikace
Charakteristika

Obilniny Kukuřice Okopaniny Luskoviny Olejniny Ostatní plodiny

ADAMA
BOROSAN FORTE
150 g/l B, N v amidové formě

Pšenice, ječmen
Hnojení na list: 3,0 l/ha, 

aplikace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojení na list: 4,5–7,5 l/ha, 
od 3. listu do metání

Cukrová řepa
Hnojení do půdy: 6,5–20 l/ha
Hnojení na list: 2,0–4,5 l/ha, 
od 2. listu do zapojení řádků

Brambory
Hnojení do půdy: 6,5–15 l/ha

Hnojení na list: 3,0–7,0 l/ha, před květem 
na dostatečně zapojený porost

Řepka ozimá
Hnojení do půdy: 6,5–16 l/ha

Hnojení na list: 
2,0 l/ha, 1. aplikace na podzim (BBCH 13–14)

1,0–1,5 l/ha, 2. aplikace na jaře v období od výšky 
20 cm do butonizace (BBCH 30) spolu s N hnojivy, 

3. aplikace před květem (BBCH 59–60)
Slunečnice

Hnojení do půdy: 6,5–15 l/ha
Hnojení na list: 3,5–4,5 l/ha, opakované aplikace 

v době intenzivního růstu

Vojtěška, jetel na píci i semeno
Hnojení do půdy: 6,5–19 l/ha
Hnojení na list: 2,8–7,5 l/ha, 

1. na zapojený porost 20–30 cm, 
neošetřovat před spásáním, sečí

•  Rozpustné kapalné hnojivo s obsahem pro rostliny lehce přístupného bóru 
vhodné pro hnojení do půdy i foliární aplikaci

•  Neomezeně mísitelný s vodou, je mísitelný s většinou kapalných hnojiv včetně 
DAM 390 a s řadou přípravků na ochranu rostlin

ADAMA

TALISMAN
kyselina pidolická, R100, dimethyl-sulfone, 
14 % N, 7 % P2O5, 7 % K2O, 0,35 % MgO, 
0,6 % SO3, 300 mg B, 600 mg Cu, 
600 mg Mn, 600 mg Zn, 40 mg Mo

3,0 l/ha, BBCH 30–45
Aplikace při stresu nebo i za normálních 

podmínek vegetace

3,0 l/ha, BBCH 12–16
Aplikace při stresu nebo i za normálních 

podmínek vegetace

Cukrová řepa: 3,0 l/ha, BBCH 12–39
Brambor: 3,0 l/ha po iniciaci tvorby hlíz, 

opakovat každých 14 dní
Aplikace při stresu nebo i za normálních 

podmínek vegetace

Řepka: 3,0 l/ha, BBCH 13–18, BBCH 51–70
Aplikace při stresu nebo i za normálních podmínek 

vegetace

•  Kombinace biostimulantů s makro a mikroprvky
•  Za normálních podmínek zvyšuje schopnost přijímat živiny a stimuluje tvorbu 

proteinů
•  Za stresových podmínek brání výnosový potenciál rostlin díky redukci toxického 

působení amoniaku, zvyšuje množství chlorofylu, zvyšuje hmotnost kořenů 
i nadzemních částí rostlin

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

Ozimé obilniny: 1. co nejdříve na jaře společně 
s regulátory růstu na bázi CCC, 2. TM s regulátory 
růstu na počátku sloupkování, další aplikace se 
provádí společně s fungicidy na počátku metání

Jarní obilniny: 1. v průběhu odnožování, 
2. TM s fungicidy na počátku metání

Řepka ozimá: 0,2 l/ha
Podzim TM s reg. růstu a insekticidy proti škůdcům

Jaro 
1. TM s reg. růstu a insekticidy proti krytonoscům, 

2. TM s insekticidy proti blýskáčku řepkovému 
na počátku kvetení, 

3. TM insekticidy proti bejlomorce kapustové, kryto-
nosci šešulovému nebo fungicidy proti hlízence

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

•  TM s regulátory růstu, fungicidy, insekticidy

AG Novachem

NOVASTIM KLASIK
1 g/l Na-5-nitroguajakolát, 
2 g/l Na-2-nitrofenolát, 
3 g/l Na-4-nitrofenolát

Cukrová řepa: 2× 0,6 l/200–400 l/ha Řepka: 2× 0,6 l/300–500 l/ha

•  Regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci výnosu, výrazně pomáhá rostlinám 
překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poško-
zení rostlin mrazem, krupobitím, přesazením apod.)

•  TM herbicidy, fungicidy, insekticidy, růstové regulátory, listová hnojiva, DAM 390

AGRA GROUP
FORTE alfa
250 g/l N celkový, 34,2 g/l Mg, 2,5 g/l B, 
2,5 g/l Cu, 5 g/l Mn, 5 g/l Zn

4,0 l/120–400 l, 2. list až sloupkování 4,0 l/120–400 l, od 2. listu 4,0 l/120–400 l, 2. list až uzavření porostu 4,0 l/120–400 l, 2. list až počátek kvetení

•  Listové hnojivo s plně rozpuštěnými (nesuspenzními) živinami a s obsahem 
betainu pro eliminaci stresu

•  Zlepšení stavu porostů hlavně před nástupem intenzivního růstu na jaře, 
regenerace a zakořenění ozimů

•  Podpora startu vegetace a zakořenění jařin a trvalých kultur
•  Zlepšení využití aplikovaného dusíku a dalších živin
• Omezení skrytého defi citu mikroprvků

AGRA GROUP

FORTE alfa FENOL
0,49 g/l 4-nitrofenolát draselný, 
0,33 g/l 2-nitrofenolát draselný, 
0,16 g/l 5-nitroguajakolát draselný, 
250 g/l N celkový, 34,2 g/l Mg, 2,5 g/l B, 
2,5 g/l Cu, 5 g/l Mn, 5 g/l Zn

4,0 l/120–400 l, 2. list až sloupkování 4,0 l/120–400 l, od 2. listu 4,0 l/120–400 l, 2. list až uzavření porostu 4,0 l/120–400 l, 2. list až počátek kvetení

•  Listové hnojivo s plně rozpuštěnými (nesuspenzními) živinami s plnohodnotnou 
stimulační složkou

•  Zlepšení stavu porostů hlavně před nástupem intenzivního růstu na jaře, 
regenerace a zakořenění ozimů

•  Podpora startu vegetace a zakořenění jařin a trvalých kultur
•  Zlepšení využití aplikovaného dusíku a dalších živin
• Omezení skrytého defi citu mikroprvků

AGRA GROUP
FORTE beta
240 g/l N celkový, 34,2 g/l Mg, 15 g/l B, 
5 g/l Mo, 5 g/l Mn, 5 g/l Zn

4,0 l/120–400 l, 2. list až sloupkování 4,0 l/120–400 l, od 2. listu 4,0 l/120–400 l, 2. list až uzavření porostu 4,0 l/120–400 l, 2. list až počátek kvetení

•  Listové hnojivo s plně rozpuštěnými (nesuspenzními) živinami a s obsahem 
betainu pro eliminaci stresu

•  Zlepšení stavu porostů hlavně před nástupem intenzivního růstu na jaře, 
regenerace a zakořenění ozimů

•  Podpora startu vegetace a zakořenění jařin a trvalých kultur
•  Zlepšení využití aplikovaného dusíku a dalších živin
• Omezení skrytého defi citu mikroprvků

AGRA GROUP

FORTE beta FENOL
0,49 g/l 4-nitrofenolát draselný, 
0,33 g/l 2-nitrofenolát draselný,
0,16 g/l 5-nitroguajakolát draselný, 
240 g/l N celkový, 34,2 g/l Mg, 15 g/l B, 
5 g/l Mo, 5 g/l Mn, 5 g/l Zn

4,0 l/120–400 l, 2. list až sloupkování 4,0 l/120–400 l, od 2. listu 4,0 l/120–400 l, 2. list až uzavření porostu 4,0 l/120–400 l, 2. list až počátek kvetení

•  Listové hnojivo s plně rozpuštěnými (nesuspenzními) živinami s plnohodnotnou 
stimulační složkou

•  Zlepšení stavu porostů hlavně před nástupem intenzivního růstu na jaře, 
regenerace a zakořenění ozimů

•  Podpora startu vegetace a zakořenění jařin a trvalých kultur
•  Zlepšení využití aplikovaného dusíku a dalších živin
• Omezení skrytého defi citu mikroprvků

AGRA GROUP
FORTE gama
96 g/l N celkový, 63,4 g/l P, 59,8 g/l K, 
6,2 g/l B

4,0 l/120–400 l, 2. list až sloupkování 4,0 l/120–400 l, od 2. listu 4,0 l/120–400 l, 2. list až uzavření porostu 4,0 l/120–400 l, 2. list až počátek kvetení

•  Listové hnojivo s plně rozpuštěnými (nesuspenzními) živinami a s obsahem 
betainu pro eliminaci stresu

•  Zlepšení stavu porostů hlavně před nástupem intenzivního růstu na jaře, 
regenerace a zakořenění ozimů

•  Podpora startu vegetace a zakořenění jařin a trvalých kultur
•  Zlepšení využití aplikovaného dusíku a dalších živin
• Omezení skrytého defi citu mikroprvků

AGRA GROUP

FORTE gama FENOL
0,49 g/l 4-nitrofenolát draselný, 
0,33 g/l 2-nitrofenolát draselný, 
0,16 g/l 5-nitroguajakolát draselný, 
96 g/l N celkový, 63,4 g/l P, 59,8 g/l K, 
6,2 g/l B

4,0 l/120–400 l, 2. list až sloupkování 4,0 l/120–400 l, od 2. listu 4,0 l/120–400 l, 2. list až uzavření porostu 4,0 l/120–400 l, 2. list až počátek kvetení

•  Listové hnojivo s plně rozpuštěnými (nesuspenzními) živinami s plnohodnotnou 
stimulační složkou

•  Zlepšení stavu porostů hlavně před nástupem intenzivního růstu na jaře, 
regenerace a zakořenění ozimů

•  Podpora startu vegetace a zakořenění jařin a trvalých kultur
•  Zlepšení využití aplikovaného dusíku a dalších živin
• Omezení skrytého defi citu mikroprvků
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OMEZENÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN VZHLEDEM K OCHRANĚ VOD,  >>>

VODNÍCH ORGANISMŮ A DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ

Skupina 

pesticidů 

PŘÍPRAVEK

obsah účinné látky v l, kg přípravku
Zástupce Plodina

Použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů

Ochranné vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů 

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

Podzemní voda/půdní organismy Riziko pro 

Vodní organismy Vodní organismy Necílové rostliny Necíloví členovci

podzemní vody povrchové vody
Ochranná vzdálenost od povrchové

vody (m)

Neaplikujte na svažitých

pozemcích (≥ 3° svažitosti),

jejichž okraje jsou vzdáleny

od povrchových vod < ... M

Další omezení
Ochranná vzdálenost od okraje

ošetřovaného pozemku (m)

Ochranná vzdálenost od okraje

ošetřovaného pozemku (m)

Za účelem ochrany (podzemní

vody/půdních organismů) 

neaplikujte tento přípravek vícekrát 

než ..... na stejném pozemku

Za účelem ochrany (podzem-

ní vody/vodních organismů)

přípravek neaplikujte …

Riziko pro půdní 

makroorganismy
včely

Fungicid
ABRINGO

500 g/l chlorothalonil
AgriStar Obilniny vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám, lze aplikovat při použití 

vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m

– –

Herbicid

ACCURATE DELTA

600 g/kg difl ufenican, 

60 g/kg metsulfuron-methyl

Nufarm Obilniny vyloučen – 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m  [0 m|0 m|0 m] – –

Insekticid
ACEPTIR 200 SE

200 g/l acetamiprid
AG Novachem Řepka ozimá – – 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m] – –

Insekticid
AcetGUARD

200 g/kg acetamiprid 
SOUFFLET AGRO

Brambor – – – –

Řepka, Jetel lučníRP – – 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m] – –

SlunečniceRP, MákRP – – 5 m [0 m|0 m|0 m] – –

Fungicid
ACROBAT MZ WG

90 g/kg dimethomorph, 600 g/kg mancozeb  
BASF Brambor – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 m – –

Insekticid
ACTELLIC 50 EC 

500 g/l pirimifos-methyl
Syngenta Sklady – – – –

Pomocný 

prostředek 

smáčedlo

ADAPTIC 

11,3 g/l polyacrylamid, 190 g/l síran amonný
ADAMA Plodiny všechny – – – –

Herbicid

ADENGO

225 g/l isoxafl utole, 90 g/l thiencarbazone, 

150 g/l cyprosulfamide (safener)

Bayer Kukuřice – – 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujícím se 

k povrchovým vodám, nelze aplikovat ani 

za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m 

vzhledem k povrchové vodě

5 m [5 m|0 m|0 m] – –

Herbicid
ADETO

500 g/l fl ufenacet
AG Novachem Obilniny ozimé – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám, lze aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejm. 5 m

– –

Pomocný 

prostředek 

smáčedlo

ADJUVINN

98 % alkohol alkoxylovaný
INNVIGO Agrar Plodiny všechny – – – –

Fungicid
AFFIX

250 g/l azoxystrobin

UPL 

(Arysta LifeScience)

Brambor – – 4 m [4 m|4 m|4 m] – –

Hrách – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám, lze aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejm. 10 m

– –

Obilniny, Řepka – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] – –

Herbicid 

graminicid

AGIL 100 EC

100 g/l propaquizafop
ADAMA

Bob, Brambor, 

Cukrovka, HořčiceRP, 

Hrách, Jetel, Jetel 

inkarnátRP, Len, Řepka, 

Slunečnice, Vojtěška

– – 4 m [4 m|4 m|4 m] – –

Herbicid
AGILITY

100 g/l difl ufenican, 500 g/l chlorotoluron
FMC Agro Obilniny ozimé – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] – –

Fungicid
AGN Ekstrem

200 g/l azoxystrobin, 80 g/l cyproconazole
AG Novachem Obilniny vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám, lze aplikovat jen při použití 

vegetačního pásu o šířce nejm. 10 m

– –

Herbicid
AGRITOX 50 SL

500 g/l MCPA (DMA sůl)
Agro Aliance

Jetel, Obilniny, Trávy – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|0 m|0 m] neaplikovat v podzimním období – –

Louky, pastviny – vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 20 m [10 m|5 m|5 m] neaplikovat v podzimním období – –

Herbicid
AGRO - ETHOFUMESAT

500 g/l ethofumesate
Agrofert Cukrovka – vyloučen 2 m [2 m|2 m|2 m] max. 1 kg úč. l./ha/každý 3. rok – –

Herbicid
AGRO - METAMITRON 

700 g/l metamitron
Agrofert Cukrovka – vyloučen – –

Herbicid 

neselektivní

AGROKLASIK 360 TF 

360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)
Agrofert

Bob, Cukrovka, 

Hořčice, Hrách, Len, 

Louky, pastviny, 

Obilniny, Orná půda, 

Řepka, Zrušení porostu

–
vyloučen na podzim pro 

dávku nad 5 l/ha
5 m [5 m|5 m|5 m] – –

Pomocný 

prostředek 

lepidlo

AGROVITAL

96,0 % pinolen
AgroProtec

Hrách, Jetel luční, 

Řepka, Slunečnice, 

Vojtěška

– – – –

Pomocný 

prostředek 

adjuvant

AGROVITAL

96,0 % pinolen
AgroProtec Plodiny všechny – – – –

Fungicid
AGROZOL EXTRA

200 g/l azoxystrobin, 80 g/l cyproconazole 
Agrofert Obilniny vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám, lze aplikovat jen při použití 

vegetačního pásu o šířce nejm. 10 m

– –

Fungicid
AGROZOL

250 g/l tebuconazole
Agrofert Obilniny, Řepka vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

Vyloučen na pozemcích svažujících se 

k povrchovým vodám

Řepka: 1× za 2 roky pro podzimní 

aplikaci
– –

Fungicid

AIRONE SC

236,64 g/l hydroxid měďnatý, 

239,36 g/l oxychlorid měďnatý (272 g/l Cu)

Belchim Brambor vyloučen vyloučen 50 m [50 m|50 m|20 m]

Max. apl. dávka 4 kg Cu/ha 

/rok na stejném pozemku 

nesmí být překročena 

ani při použití jiných 

přípravků na bázi Cu

– –

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

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

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