Aktuální možnosti ochrany
trávosemenných kultur vůči
plevelům

Ing. Radek Macháč, Ph.D.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Plevele v travosemenných porostech
Proč regulovat zaplevelení porostů trav na semeno:
1. Kvalita osiva: Nebezpečí neuznání osiva z důvodu
kontaminace osiva semeny některých plevelů (např. oves
hluchý).
2. Konkurence: plevele konkurují travám v nárocích na vláhu,
světlo a živiny. Mohou tak přímo snižovat výnos semen
trav.
3. Náklady na čištění osiva: přírodní osivo s vyšším obsahem
semen plevelů zvyšuje náklady na čištění, zvláště v případě
nutnosti opakovaného čištění.
4. Obchodovatelnost: Osivo s vyšším podílem plevelů je hůře
prodejné.
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Výskyt plevelů v travosemenných porostech při polních
přehlídkách v roce 2012
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Strategie integrované ochrany proti plevelům
- správná agrotechnika
 vitální, zapojený, dobře živený porost je nejlepší ochranou
vůči plevelům
 důkladná příprava půdy, výše výsevku, šířka řádků, dodržení
hloubky setí, volba krycí plodiny
 výživa a hnojení (dávky, termíny, rovnoměrnost aplikace)
 ošetřování porostu
- střídání plodin (osevní postupy)
 delší mezidobí mezi pěstováním trav na jednom pozemku
 pravidelné hnojení organickými hnojivy
 regulace vytrvalých plevelů (pýr, pcháč, šťovíky)
 zařazení jetelovin a meziplodin do OP
- trávy na semeno jako „strategická plodina“

Agrotechnická opatření

Podzimní ošetření porostu
- odklizení posklizňových zbytků
- sklizeň otav
- hnojení N + PK
- podzimní aplikace pesticidů
- vláčení prutovými branami
- osečení před koncem vegetace

Jarní ošetření porostu
-

smykování, popř. vláčení prutovými branami
hnojení dusíkem (resp. P, K, Mg), popř. mikroprvky
ochrana proti plevelům, chorobám a škůdcům
aplikace regulátorů růstu (CCC, Moddus)
selekce (obtížně čistitelné plevele, jiné kulturní druhy)

Regulace zaplevelení

Ochrana proti vytrvalým plevelům

Regulace zaplevelení pýrem plazivým a vytrvalými plevely
Nutno provádět 2-3 roky před založením kultur trav!!!

Aplikace neselektivních herbicidů
herbicid (účinná látka)

dávka aplikační poznámky
u.l. na ha

glyphosate

1,4-2,4 l

glyphosate-IPA

1,4-2,4 l

glyphosate-potassium

předsklizňové aplikace v obilovinách,
aplikace po sklizni apod.

1,8 l

Aplikace graminicidů v předplodinách
např.

Agil - jeteloviny, olejniny, brambor, cukrovka
Gallant Super - luskoviny, olejniny, cukrovka
Focus Ultra – luskoviny, brambor, kukuřice, řepka, cukrovka
Fusilade Super – luskoviny, brambor, řepka, cukrovka
Milagro – kukuřice
Targa Super – luskoviny, jeteloviny, řepka, brambor
Titus – brambor, kukuřice

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi MCPA
herbicid

Agritox 50 SL
Aminex 500 SL
Dicopur M 750
U 46 M Fluid

dávka
na ha

Cena ošetření: 215-255 Kč/ha
aplikační poznámky

1,25-1,5 l

od 5. listu do konce odnožování,
1,25-1,5 l možno míchat s DAM 390, fluroxypyrem
0,75-1 l a clopyralidem;
teplota při aplikaci 10–23 oC
1,25-1,5

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč
oset, pryskyřníky, penízek rolní

střední

konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka rolní,
kopretina osenní, šťovíky,

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi fluroxypyru

Cena ošetření: 795-1 000 Kč/ha

herbicid

dávka
na ha

aplikační poznámky

Starane 250 EC

0,8 -1 l

Tomigan 250 EC

0,8 – 1 l

aplikace od 4. listu trav do počátku sloupkování;
do TM s MCPA a clopyralidem, nebo Gleanem nebo
Granstarem
teplota při aplikaci 10-23 oC

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, hluchavky, rdesna, šťovíky, zemědým
lékařský, kopřiva žahavka, starček obecný, ptačinec žabinec, pampeliška
lékařská

střední

heřmánkovec přímořský, pohanka opletka, konopice, penízek rolní,
pomněnka rolní, lilek černý

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi clopyralidu
herbicid

dávka
na ha

Cliophar 300 SL
Lontrel 300

Cena ošetření: 890-1 310 Kč/ha
aplikační poznámky

0,3-0,4 l

aplikace od 4 listu do počátku sloupkování;
zanechává rezidua v půdě a posklizňových
0,3–0,4 l
zbytcích; teploty pro aplikaci 10-23 oC;
do TM s MCPA a fluroxypyrem;
Cena TM – 2 360 Kč/ha

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osení, turan kanadský,
lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, regenerující
vojtěška setá;

střední

rdesna (malá stádia), mrkev, pohanka svlačcovitá

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi tribenuron-methylu
herbicid

dávka
na ha

Granstar 75 WG

15-25 g

Cena ošetření: 302-504 Kč/ha

aplikační poznámky
aplikace v období odnožování; neaplikovat na
stresované porosty;
optimální teploty pro aplikaci (5) 10-23 oC;
povolen pouze do jílků, KČ, BL, SL, LL, LH, LB, LS, MT, PT,
OV a TŽ
Použít smáčedlo Trend (0,1 %)

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

heřmánky, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, pcháč oset, ředkev
ohnici, hořčici rolní, penízek rolní, mák vlčí, rmeny, merlíky, silenku, mléč
rolní, zemědým lékařský a šťovíky

střední

svízel přítula, pampeliška lékařská

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi chlorsulfuronu

Cena ošetření: 208-416 Kč/ha

herbicid

dávka
na ha

aplikační poznámky

Glean 75 WG

10-20 g

aplikace v období odnožování; teplota při aplikaci
0-23 oC;
možno kombinovat s:
MCPA (15 g + 0,75 l MCPA – 567 Kč, nebo
fluroxypyrem (15 g + 0,125 l fluroxypyru – 808 Kč)
Pouze do KČ, SL, OV a TŽ

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, rmeny, heřmánky, svízel
přítula, ptačinec žabinec, rozrazil perský, hluchavky, pohanka opletka,
rdesna, konopice, pcháč oset (potlačení při jarní aplikaci), ředkev ohnice,
hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, mák vlčí

střední

violky, lipnice roční

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi amidosulfuronu

Cena ošetření: 394-590 Kč/ha

herbicid

dávka
na ha

aplikační poznámky

Grodyl 75 WG

20-30 g

aplikace v období odnožování; teplota při aplikaci
5-23 oC
možno kombinovat s:
MCPA (20 g + 0,75 l MCPA – 650 Kč, nebo
fluroxypyrem (20 g + 0,125 l fluroxypyru – 890 Kč)

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

svízel přítula, rdesna, kolenec rolní, pomněnka rolní, výdrol řepky a
slunečnice, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní,
ředkev ohnice, úhorník mnohodílný), konopice napuchlá, laskavce, pohanka
svlačcovitá

střední

heřmánky, rmeny, šťovíky, rozrazily, hluchavky, violky, merlíky, pcháč

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi carfentrazone-ethylu a MCPP-P
Cena ošetření: 400 Kč/ha
herbicid0

dávka
na ha

Aurora super SG

1,0 kg

aplikační poznámky
účinkuje i za nižších teplot (5-23 oC), aplikace v období
odnožování; neaplikovat po ranních mrazících
povolena pouze do jílků, KČ, BL, SL, LL a MRH

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

svízel přítula, rozrazil břečťanolistý, rozrazil polní, rozrazil perský, hluchavka
nachová, kokoška pastuší tobolka, kapustka obecná, starček obecný, mák
vlčí

střední

ptačinec žabinec, plevele heřmánkovité, hořčice rolní, zemědým lékařský,
šťovíky, pcháč

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi tritosulfuronu a dicamby
Cena ošetření: 520 Kč/ha
herbicid

Arrat

dávka
na ha
0,2 kg

aplikační poznámky
aplikace v období odnožování;
teplota při aplikaci 7-23 oC
povolen pouze do jílků, KL, KČ, BL, SL, LL a Festulolií

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

laskavce, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, merlíky,
ptačinec žabinec, chrpa modrák, rdesna, hořčice rolní, ředkev ohnice,
penízek rolní, heřmánky, konopice rolní, hluchavky, opletka obecná, pcháče

střední

zemědým lékařský, mák vlčí, violka rolní

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi dichlorpropu
herbicid

Duplosan DP

dávka
na ha
1,5-2,0 l

aplikační poznámky
aplikace od 4 listu do počátku sloupkování;
(při výšce trav 15-30 cm);
nepoužívat v psárce luční

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

svízel přítula, ptačinec žabinec, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec,
hořčice rolní, ředkev ohnice, pcháč oset, penízek rolní, podběl obecný,
lebedy, svlačec rolní, kolenec rolní, vikve, merlíky

střední

rozrazily, šťovíky, zemědým lékařský, chrpa modrák, heřmánky, kokoška
pastuší tobolka, rdesno ptačí.

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi mecopropu
herbicid

Duplosan KV

dávka
na ha
1,5-1,8 l

aplikační poznámky
aplikace od 4 listu do počátku sloupkování;
(při výšce trav 15-30 cm);
nepoužívat v psárce luční

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

svízel přítula, ptačinec žabinec, rozrazily, brukvovité plevele, šťovíky,
zemědým lékařský, pcháč oset

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi bentazonu
herbicid

dávka
na ha

Basagran Super

2,0 l

Basagran

2,0 l

Cena ošetření: 1 916-2 100 Kč/ha

aplikační poznámky
aplikace v období od 4. listu do konce odnožování;
při teplotách 10-21 oC

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev
ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, mléč
zelinný, penízek rolní, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, drchnička
rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní

střední

pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý,
pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi florasulamu
herbicid

dávka
na ha

Azimut

0,1 l

Kantor

0,1 l

aplikační poznámky
aplikace v období odnožování;
časná jarní aplikace od 3 oC
možno použít v: JJ, JM, JV, KL, KČ, KO, SL, OV, LL, TŽ
a BL

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

heřmánkovec přímořský, heřmánky, rmeny, svízel přítula, kokoška pastuší
tobolka, pohanka opletka, rdesna, ředkev ohnice, hořčice rolní, ptačinec
žabinec, penízek rolní, chrpa modrák, mák vlčí

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi florasulamu a 2,4-D Cena ošetření: 462-485 Kč/ha
herbicid

dávka
na ha

Mustang

0,6 l

Pegas

0,6 l

aplikační poznámky
aplikace v období odnožování;
aplikovat při teplotách od 7-23 oC; i na vyšší stádia
plevelů (2-10 listů)
možno použít v: JJ, JM, JV, KL, KČ, KO, SL, OV, LL, TŽ a BL

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

heřmánkovec přímořský, heřmánky, rmeny, pcháč oset, brukvovité plevely,
svízel přítula, ptačinec žabinec, hluchavky (2-4 listy), mléč, mák vlčí,
laskavce, merlíky, ostrožka, ostropestřec, hlaváček letní, pohanka, rdesno
blešník, úhorník mnohodílný, řepka

dobrá

šťovíky, pelyněk, chrpa modrák, svlačec, vojtěška

slabá

violka, zemědým

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi triasulfuronu a dicamby
herbicid

Lintur 70 WG

dávka
na ha

150 g

Cena ošetření: 360 Kč/ha

aplikační poznámky
ošetřovat v rozmezí teplot 10 – 25 °C;
plevele ve stadiu 3 – 6 listů;
povolen do BL, KČ, LL, MT, OV, PT, SL a TŽ

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

laskavce, pomněnka rolní, ambrosie, mák vlčí, drchnička rolní, rdesna,
rmeny, šrucha zelná, pelyněk, pryskyřičník rolní, kokoška pastuší tobolka,
ohnice, chrpy, rožce, starčky, úhorník mnohodílný, hořčice, merlíky, mléče,
konopice polní, kolenec rolní, svízel přítula, čistce, výdrol slunečnice,
ptačinec žabinec, hluchavka nachová, penízek rolní, kapustka obecná,
kopřiva žahavka, heřmánky, vikve, tolice jetelová, pelyňky, vesnovka
obecná, mléč rolní

dobrá

opletka, rozrazil perský, šťovíky, pcháč oset

slabší

violka rolní,

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

Přípravky na bázi bromoxynilu
herbicid

dávka
na ha

Pardner 22.5 EC

1,2 l

Cena ošetření: 565 Kč/ha

aplikační poznámky
ošetřovat v rozmezí teplot 10–23 °C; vyšší dávky vody
plevele ve stadiu 2–4 listů;
povolen do jílků, BL, KČ, LL a SL

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, rdesna, heřmánkovec přímořský,
lilek černý, durman obecný, penízek rolní, hořčice rolní, merlík bílý,
heřmánky, laskavce, řepka

dobrá

konopice polní, hluchavky, ptačinec žabinec, violka rolní, mák vlčí, svízel
přítula, rozrazily

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným a trávovitým plevelům

Přípravky na bázi pendimethalinu Cena ošetření: 1 132-1 845 Kč/ha
herbicid

dávka
na ha

Stomp 330 E

4,0-5,0 l

Stomp 400 SC

3,3-4,1 l

aplikační poznámky
aplikace na podzim na dobře osečené porosty;
vyšší dávky vody (600 l/ha);
na lipnici roční aplikovat v polovině září

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso
vláknité, proso obecné, lipnice roční a obecná, béry, čirok halepský ze
semene; mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce,
drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka
obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým
lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák
vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek
černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily,
violka rolní

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným a trávovitým plevelům

Přípravky na bázi iodosulfuron-methylu
herbicid

Husar

dávka
na ha

200 g

Cena ošetření: 885 Kč/ha

aplikační poznámky
Neaplikovat na porost oslabený suchem, mrazem či
naopak vysokými teplotami a podmáčením!
povolen pouze do lipnice luční a srhy laločnaté;

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

heřmánky, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, kopretina osenní,
laskavce, lebedy, ptačinec žabinec, rmeny, ředkev ohnice, svízel přítula,
výdrol slunečnice a řepky, drchnička rolní, hlaváčky, hluchavky, jetel,
merlíky, kolenec rolní, konopice, mák vlčí, mléče, pryskyřník plazivý,
ostropestřec mariánský, pěťoury, pcháč oset, pomněnka rolní, rdesna, slézy,
svlačec rolní, starček obecný, šťovíky, vikve a violky.

střední

lipnice roční, psárka polní, chrpa modrák, rozrazily, rdesno svlačcovité
a zemědým lékařský

Regulace zaplevelení

Ochrana proti trávovitým plevelům

Přípravky na bázi fenoxaprop-P-ethylu

Cena ošetření: 600-780 Kč/ha
herbicid

dávka
na ha

aplikační poznámky

Puma extra

0,8-1,0 l

bez adjutantů;
povolena do jílků a KČ

Duke

0,8-1,0 l

bez adjutantů;
povolen do jílků

ošetřovat v rozmezí teplot
10–25 °C; plevelné trávy
od 3 listu po 1. kolénko

účinnost:

plevelné druhy

velmi dobrá

chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, ježatka kuří noha, béry,
rosičky, lesknice, proso, čirok halepský

Regulace zaplevelení

Ochrana proti trávovitým plevelům

Přípravky na bázi Quizalofop-P-ethylu
Cena ošetření: 590-600 Kč/ha
herbicid

dávka
na ha

Targa super 5 EC

aplikační poznámky

1,0 l
povoleny pouze do kostřavy červené

Gramin

1,0 l

účinnost:

plevelné druhy

dobrá

pýr plazivý (retardace), jednoleté trávy

střední

lipnice roční

Regulace zaplevelení

Regulace poléhání

Přípravky na bázi chlormequatu (CCC)
herbicid

Celstar 750 SL

dávka na ha aplikační poznámky
6,5-8 l

Cena ošetření
na ha
715-880

povoleny do všech druhů

Stabilan 750 SL

6,5-8 l

715-880

Cycocel 460

10-13 l

1 130-1 470
pouze do KČ a TŽ

Retacel extra R68

6,5-8,5 l

Terpal C
(CCC+ethephon)

1,0 l l

650-850
jílek vytrvalý a mnohokvětý

499

Regulace zaplevelení

Regulace poléhání

Přípravky na bázi trinexapac-ethylu
herbicid

Moddus 250 SL

dávka na ha aplikační poznámky

0,8 l
2x 0,4 l

povoleny do jílků, KL, KČ, BL,
LL, SL, OV, TŽ a MRH
aplikace ve fázi 1-2 kolénka;
dělená aplikace: konec
odnožování a fáze 2. kolénka

Cena ošetření
na ha

1 450

Děkuji Vám za pozornost

