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Travní a jetelové semenářství dnes – Zubří 22.2.2017

Regulace zaplevelení

Základní opatření v ochraně travosemenných porostů
- agrotechnická opatření
- ošetření herbicidy

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

2.880 Kč/ha
Osvědčená kombinace MCPA 750 g.ha-1
+ Lontrel 300 (clopyralid) 0,4 l.ha-1
+ Starane 250 EC (fluroxypyr) 0,8-1 l.ha-1

+ široké spektrum plevelů
+ dobrý účinek i na přerostlé plevele
- vysoká cena
- rezidua clopyralidu
g.ha-1

715 Kč/ha

Granstar 75 WG (tribenuron-methyl)
15-25
+ široké spektrum plevelů (heřmánkovité, brukvovité, šťovíky)
+ příznivá cena
- jen do vybraných druhů (jílky spp., bojínek, lipnice spp.,
kostřava červená, MT, OV, TŽ, PT, SL)
- slabší účinek na svízel a pampelišku
- neaplikovat na stresované porosty
- do 31.8.2017

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

399 Kč/ha

Aurora super SG (carfentrazone-ethyl + mecoprop)
1 kg.ha-1
+ účinkuje i při nižších teplotách
+ hubí svízel, rozrazily, violku, hluchavky
+ příznivá cena
- nižší účinek na šťovíky, heřmánkovité a brukvovité
- jen do vybraných druhů (jílky, KČ, BL, SL, Festulolium, LL)
- do 31.7.2017
551 Kč/ha

Mustang, Pegas (2,4-D + florasulam)
+ široké spektrum plevelů
+ příznivá cena
+ účinkuje i při nižších teplotách
- slabší účinek na šťovíky a violky

0,6 l.ha-1

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

536 Kč/ha
Arrat (tritosulfuron + dicamba) 0,2 kg.ha-1
+ široké spektrum plevelů, vč. svízele, heřmánkovitých, hluchavky
+ příznivá cena
- nižší účinek na violky, zemědým
- jen do vybraných druhů (jílky, kostřavy, BL, SL, Festulolium, LL)

647 Kč/ha

Grodyl 75 WG (amidosulfuron) 30 g.ha-1
+ široké spektrum plevelů vč. heřmánkovitých, šťovíku, svízele
+ příznivá cena
- slabší účinek na hluchavky, merlík, pcháč a violky

Regulace zaplevelení

Ochrana proti dvouděložným plevelům

401 Kč/ha
Lintur 70 WG (triasulfuron + dicamba) 150 g.ha-1
+ široké spektrum plevelů
+ příznivá cena
- plevele max. 6 listů
- slabší účinnost na šťovíky a violky
- jen do vybraných druhů (BL, LL, MT, OV, PT, SL, TŽ)
- do 30.4.2017

Stomp 330, Stomp 400 SC (pendimethalin)
5 (4,1) l.ha-1
+ široké spektrum plevelů
1.610 Kč/ha
+ hubí i plevelné lipnice
+ účinkuje i při nižších teplotách
- účinkuje jen na vzcházející plevele
- nutno osekat na co nejnižší strniště a dokonale vyhrabat
a odvézt posekanou hmotu
- vyšší cena
- dostupnost???

Regulace zaplevelení

Ochrana proti trávovitým plevelům
1.035 Kč/ha

Husar (iodosulfuron-methyl Na + mefenpyr-diethyl)
200 g.ha-1
+ široké spektrum plevelů, včetně plevelných lipnic
- pouze do lipnice luční a srhy laločnaté
- neaplikovat na stresované porosty
845 Kč/ha

Puma Extra, Duke (fenoxaprop-P-ethyl + mefenpyr-diethyl) 0,8-1 l.ha-1
+ hubí trávovité plevele (chundelka metlice, oves hluchý, ježatka
kuří noha, béry, čirok)
+ hubí plevelné trávy od 3 listu do 1. kolénka
- jen do jílků a kostřavy červené
- neaplikovat na stresované porosty

Regulace zaplevelení

Odzkoušené, zatím neregistrované přípravky

Biathlon 4D (tritosulfuron + florasulam) 70 g.ha-1
+ velmi široké spektrum plevelů, včetně rdesna
+ příznivá cena
+ nezávislost na počasí
- zatím pouze do kostřavy, jílky, srha a bojínek
- slabší účinnost na violky a rozrazil perský
- neaplikovat na stresované porosty

723 Kč/ha

Tomahawk XL (fluroxypyr + florasulam) 1,5 l.ha-1
+ svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice, heřmánky,
rmeny, pomněnka rolní, mák vlčí, penízek rolní, opletka
obecná, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, ředkev ohnice,
řepka olejka-výdrol
- slabší účinnost na hluchavky
- zatím pouze do kostřavy, jílky, srha a bojínek

Regulace zaplevelení

Odzkoušené, zatím neregistrované přípravky

873 Kč/ha
Beflex (beflubutamid) 0,5 l.ha-1
+ chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší
tobolka, violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, penízek
rolní, rozrazil perský, výdrol řepky olejky
- pouze do kostřavy luční a rákosovité
- vyšší cena
- slabá účinnost na pcháč a jiné vytrvalé plevele

Regulace zaplevelení výdrolem obilnin

Ochrana proti trávovitým plevelům
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Regulace zaplevelení výdrolem obilnin

Ochrana proti trávovitým plevelům

Vliv ošetření na výnos semen jílku vytrvalého
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Inovace ochrany vůči černé rzivosti trav

Inovace ochrany vůči černé rzivosti trav

Původce: Puccinia graminis, subsp. graminicola Urban 1967
Symptomy: Puchýřky s ložisky letních výtrusů rezavě hnědé až červené barvy se
vyskytují na stéblech v okolí kolének a na starších listech. V době
časné a silné infekce jsou ložiska patrná i na květní ose a pluchách.
Ochrana: Preventivní aplikace Amistaru (azoxystrobin) ve fázi BBCH 39-45

relativní výnos

Faktory podporující napadení jílku:
• noční teploty nad 15 °C (optimum 24 °C)
• ovlhčení listů v noci a ráno

Index zdravé asimilační plochy
v čase od metání do zralosti

Inovace ochrany vůči černé rzivosti trav

Inovace ochrany vůči černé rzivosti trav
Vliv fungicidního ošetření na napadení jílku vytrvalého černou rzivostí (Zubří, 2014-15)
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Optimalizace termínu sklizně

Vliv termínu sklizně na výnos a kvalitu osiva

Optimalizace termínu sklizně
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Výnos a vlhkost semen jílku mnohokvětého italského v různých termínech po odkvětu

Optimalizace termínu sklizně
Porost a vymlácené přírodní osivo semen jílku mnohokvětého italského v různých termínech po odkvětu

25 dnů po odkvětu (vlhkost 23 %)
17 dnů po odkvětu (vlhkost 43 %)

Optimalizace termínu sklizně
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Děkuji Vám za pozornost

