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Pokusy na výzkumné stanici v Zubří
• ověření biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin
Trávníky: fungicidy, herbicidy, insekticidy, selektivita vůči pesticidům
Trávy na semeno: fungicidy, herbicidy, insekticidy, selektivita vůči
pesticidům
Louky a pastviny: herbicidy, retardace růstu
Řepka ozimá, řepka jarní, hořčice bílá, mák setý: herbicidy, fungicidy,
insekticidy
Obiloviny: pšenice ozimá, ječmen ozimý – fungicidy, insekticidy, herbicidy
ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý – herbicidy, fungicidy
Kukuřice: herbicidy, fungicidy
Mořidla: obiloviny, řepka, kukuřice
Minoritní plodiny: pohanka setá – herbicidy,
fungicidy
Stimulátory růstu: uvedené spektrum plodin

Bofix
fluroxypyr 40 g.l-1, clopyralid 20 g.l-1, MCPA 200 g.l-1
dávka 4 l.ha-1
Působení přípravku:
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinné látky jsou rychle translokovány do
vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po
aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na
plevele.

Návod na použití:
Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti Bofixu, jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4
listů, svízel přítula ve fázi 1 - 4 (i více) přeslenů. Pcháč oset by měl v době aplikace
vytvářet přízemní listové růžice, případně může být ve fázi prodlužovacího růstu lodyhy.

Růstová fáze plodiny v době ošetření:
Od BBCH 14, tj. 4 listy, 2-14 dní před sečením trávníku - delší časový úsek je nutné
dodržet při hubení vytrvalých plevelů.

Spektrum herbicidní účinnosti:
Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček
obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní,
kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá,
merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka,
kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč
oset.

Dicotex
2,4-D - 70 g MCPA 70 g.l-1, mefenpyr–diethyl 42 g.l-1, dicamba 20 g.l-1
dávka 7,5 l.ha-1
Přípravek na hubení plevelů působí systémově - účinné látky pronikají přes listy a stonky
plevelů, jsou rychle rozváděny floémem a nepříznivě ovlivňují jejich fotosyntézu a dělení
buněk. U zasažených citlivých plevelů se silně deformují listy i stonky a plevele následně
hynou.

Dvouděložné plevele: trávníky okrasné, trávníky užitkové, trávníky sportovní mimo
golfové plevele.
Dávkování: 7,5 l.ha-1 (300 l vody /ha), 75ml/100 m2 (10 l vody/100 m2)
1) aplikace od fáze ukončeného odnožování (BBCH 29), nejdříve za 5 dní po seči, další
sečení minimálně za 7 dní po aplikaci, neošetřovat trávníky mladší 1 roku
2) max. 1x za vegetaci, trávu a seno ošetřené přípravkem je zakázáno zkrmovat
Postřik na plevel Dicotex se aplikuje za bezvětří a v době, kdy není příliš sucho a v
následujících 6 hodinách se po ošetření neočekává déšť.
Hubí 36 citlivých plevelů
Spektrum účinnosti:
• citlivé plevele v trávnících
jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka
• méně citlivé plevele:
černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný

Biologická účinnost nového herbicidního přípravku na
plevele v trávnících v roce 2015 a 2016 a porovnání s
herbicidy Bofixem a Dicotexem
jitrocel kopinatý

jetel plazivý

jetel luční

smetánka lékařská

sedmikráska chudobka popenec břečťanolistý řebříček obecný

pryskyřník prudký

šťovík menší

rožec obecný

rozrazil rezekvítek

kakost maličký

Fáze plevelů při aplikaci
Aplikace v roce 2015 i 2016 byla provedena v poslední dekádě dubna:
21. 4. 2016 – maximální teplota 27,3°C, průměrná teplota 8,3°C, teplota půdy 11°C ,
vlhkost vzduchu 65 %
27. 4. 2015 – maximální teplota 23,1°C, průměrná teplota 17,2°C, teplota půdy 12,1°C ,
vlhkost vzduchu 78,6 %
30. 4. 2015 – maximální teplota 18,3°C, průměrná teplota 9,9°C, teplota půdy 10,3 °C,
vlhkost vzduchu 74,6 %,
Dávka vody – 200 l.ha-1
BBCH
Jitrocel kopinatý
31–36 stonek (růžice) 10 % až konečná délka
Jetel plazivý
31–34 stonek (růžice) 10 % až 30 % konečné délky
Jetel luční
31–32 stonek (růžice) 10 % až 20 % konečné délky
Sedmikráska chudobka
59–61 první korunní plátky viditelné až počátek kvetení
Smetánka lékařská
31–65 stonek (růžice) 10 % délky až plný květ
Popenec břečťanolistý
51–55 viditelné květenství až první květy viditelné
Řebříček obecný
31–33 stonek (růžice) 10 % až 30 % konečné délky
Rožec obecný
31–32 stonek (růžice) 10 % až 20 % konečné délky
Pryskyřník prudký
38–39 stonek nebo růžice dosáhla konečné délky
Šťovík menší
35–36 stonek nebo růžice dosáhla konečné délky
Rozrazil rezekvítek
59–61 první korunní plátky viditelné až počátek kvetení
Kakost maličký
32–33 stonek (růžice) 10 % až 30 % konečné délky

Účinnost na plevele po aplikaci
1. GF 2819
3. Bofix

0,5 l.ha-1
4 l.ha-1

2. GF 2819 0,6 l.ha-1
4. Dicotex 7,5 l.ha-1

Termíny hodnocení: 14 dnů, 28 dnů, 56 dnů a 84 dnů po aplikaci
Maximální účinnost na vybrané plevele na třech stanovištích:
14 dnů po aplikaci %
Jitrocel kopinatý
Jetel plazivý
Jetel luční
Sedmikráska chudobka
Smetánka lékařská
Popenec břečťanolistý
Řebříček obecný
Rožec obecný
Pryskyřník prudký
Šťovík menší
Rozrazil rezekvítek
Kakost maličký

1
77,50
77,50
76,25
55,00
77,50
50,00
55,00
55,00
78,75
68,75
47,50
78,75

2
81,25
81,25
82,50
60,00
81,25
55,00
60,00
60,00
81,25
72,50
52,50
82,50

3
78,75
80,00
78,75
57,50
80,00
52,50
57,50
57,50
80,00
75,00
50,00
80,00

4
70,00
71,25
67,50
47,50
71,25
42,50
47,50
40,00
72,50
78,75
40,00
72,50

Účinnost na plevele po aplikaci
1. GF 2819
3. Bofix

0,5 l.ha-1
4 l.ha-1

2. GF 2819 0,6 l.ha-1
4. Dicotex 7,5 l.ha-1

Termíny hodnocení 84 dnů po aplikaci, maximální účinnost na vybrané plevele
Pokusy byly 1krát osečeny na přelomu měsíců květen a červen v roce 2015 i 2016
84 dnů po aplikaci %
Jitrocel kopinatý
Jetel plazivý
Jetel luční
Sedmikráska chudobka
Smetánka lékařská
Popenec břečťanolistý
Řebříček obecný
Rožec obecný
Pryskyřník prudký
Šťovík menší
Rozrazil rezekvítek
Kakost maličký

1
100
100
99,5
99
98,5
99
97
98,5
99
98,5
99,5
98

2
100
100
99,5
99,5
99,5
100
99
99
99,5
99
100
99

3
100
100
99,5
99,5
99
99
98
99
99,5
99,5
100
98,5

4
100
100
98,5
98,5
96,5
97
94,5
96,5
97,25
100
98,75
95,75

Fytotoxicita přípravků po aplikaci na trávník
1. GF 2819
3. Bofix

0,5 l.ha-1
4 l.ha-1

2. GF 2819 0,6 l.ha-1
4. Dicotex 7,5 l.ha-1

Termíny hodnocení: 1 týden po aplikaci, 2 týdny po aplikaci a 4 týdny po aplikaci
Fáze ošetření:
Kostřava červená
Lipnice luční
Srha laločnatá
Medyněk vlnatý
Tomka vonná
Psárka luční
Ovsík vyvýšený

30–33
30–31
31–33
30–33
49–61
59–61
32–33

V průběhu hodnocení 1, 2 a 4 týdny po aplikaci přípravků nebyla prokázána
fytotoxicita přípravků na travní porost.

Účinnost přípravků proti plevelům
aplikace 27. 4. 2015 – 4 týdny po aplikaci
Neošetřená kontrola

1. GF – 2819 0,5 l.ha-1

2. GF – 2819 0,6 l.ha-1

3. Bofix 4 l.ha-1

4. Dicotex 7,5 l.ha-1

Účinnost přípravků proti plevelům
aplikace 21. 4. 2016 – 2 týdny po aplikaci
Neošetřená kontrola

2. GF – 2819 0,6 l.ha-1

1. GF – 2819 0,5 l.ha-1

4. Dicotex 7,5 l.ha-1

3. Bofix 4 l.ha-1

Účinnost přípravků proti plevelům
aplikace 21. 4. 2016 – 4 týdny po aplikaci
Neošetřená kontrola
3. Bofix 4 l.ha-1

1. GF – 2819 0,5 l.ha-1

4. Dicotex 7,5 l.ha-1

2. GF – 2819 0,6 l.ha-1

Závěr
•

spolu s herbicidy Bofix a Dicotex byla ověřena účinnost nového herbicidního přípravku
na vybrané plevele v trávnících ve dvou letech na třech stanovištích

•

byla ověřena účinnost proti těmto vybraným plevelům (jitrocel kopinatý, jetel plazivý,
jetel luční, sedmikráska chudobka, smetánka lékařská, popenec břečťanolistý,
řebříček obecný, rožec obecný, pryskyřník prudký, šťovík menší, rozrazil rezekvítek a
kakost maličký

•

nejvyšší účinnost byla prokázána u nového herbicidního přípravku GF – 2819 v dávce
0,6 l.ha-1, účinnost byla vyšší oproti dávce GF – 2819 0,5 l.ha-1 i oběma standardním
přípravkům v dávce Bofix 4 l.ha-1 a Dicotex v dávce 7,5 l.ha-1 ve všech hodnoceních
14, 28, 56 a 84 dnů po aplikaci.

•

dávka GF – 2819 (0,5 l.ha-1 ) dosahuje vyšší účinnosti oproti přípravku Dicotex

•

nejvyšší rozdíly v účinnost byly patrny mezi jednotlivými plevely za 14 dnů a 28 dnů po
aplikaci

•

po osečení trávníku a hodnocení za 56 a 84 dnů po aplikaci jsou rozdíly v účinnosti
proti plevelům testovaného herbicidního přípravku více vyrovnané

•

nový herbicidní přípravek GF – 2819 (0,6 l.ha-1) dosahuje nejvyšší účinnosti proti
vybraným plevelům ve všech hodnoceních oproti dosud používaným přípravkům Bofix
a Dicotex

•

v průběhu pokusu nebyla zaznamenána fytotoxicita přípravků na trávník ani na jedné
ošetřené variantě

Děkuji za pozornost

Kontaktní adresa: frydrych@oseva.cz

