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V priebehu vegetaãného obdobia sprevádza v˘voj rastlín cel˘ rad faktorov, z ktor˘ch znaãnú ãasÈ nie je v na‰ich silách
ovplyvniÈ. Vegetaãné obdobie po otvorení jari v r. 2010 bolo diametrálne odli‰né od predchádzajúcich rokov, hlavne
mnoÏstvom zráÏok.
Na abnormálne klimatické podmienky reagovali aj poºnohospodárske plodiny rozdielne aj vo vzÈahu k o‰etreniu
proti ‰kodliv˘m ãiniteºom. Vlastnosti pestovanej odrody a jej reakcia voãi jednotliv˘m chorobám je jedn˘m z dôleÏit˘ch
faktorov pre voºbu správneho typu o‰etrenia.
Jesenné obdobie po sejbe, t. j. október, november a december 2009, bolo ão sa t˘ka priemern˘ch teplôt v porovnaní
s dlhodob˘m normálom nadpriemerné. Viac zráÏok v porovnaní s dlhodob˘m priemerom sme zaznamenali v mesiaci
október a v decembri. V septembri bolo zaznamenané v˘razné sucho pribliÏne len 25 % zráÏok z dlhodobého normálu,
zároveÀ s vysokou priemernou teplotou.
Graf zráÏok a teplôt od septembra 2009 do júna 2010

ZráÏky v októbri a primeraná teplota podporili r˘chle povzchádzanie ozimn˘ch obilnín. Osivo bolo kompletne namorené
moridlom Vitavax 2000. Z tohto dôvodu sme nezaznamenali na Ïiadnej odrode na jeseÀ a tieÏ hneì po otvorení vegetácie
príznaky po napadnutí plesÀou sneÏnou (Microdochium nivale), aj keì sme mali dlhotrvajúcu snehovú prikr˘vku (v in˘ch
pokusoch s nemoren˘m osivom v˘skyt plesne sneÏnej bol zaznamenan˘).
Po otvorení vegetácie koncom marca pri prehliadkach pokusov (a celkove
porastov na Slovensku) ozimn˘ch p‰eníc sme kon‰tatovali v globále celkom
dobr˘ zdravotn˘ stav. V praxi boli aj lokality, kde boli v˘skyty steblolamu
(Pseudocercosporella herpotrichoides), septorie (Septoria spp).
V apríli uÏ zaãalo intenzívne zráÏkové obdobie s teplotou porovnateºnou
s dlhodob˘m normálom. V tomto období sa tieÏ v závislosti od lokalít
vyskytovala múãnatka (Blumeria graminis) a sepótoria (Septoria spp.).
V máji a v júni 2010 pokraãovalo nadnormálne zráÏkové obdobie. V máji sa
zároveÀ na listoch zaãali objavovaÈ nepravidelné, spoãiatku vodnaté, neskor‰ie
usychajúce ‰kvrny - fuzárium nivale (Microdochium nivale), (viì. foto). Pokraãovali
v˘skyty septorie (Septoria tritici) a zaznamenali sme aj bohat˘ v˘skyt fyziologick˘ch
‰kv⁄n. Fyziologické ‰kvrny sa v˘raznej‰ie prejavili na tvrd˘ch p‰eniciach.
Veºmi pozitívne vo vzÈahu k chorobám sa prejavila v˘Ïiva porastov. Dobre
vyÏivené porasty boli v˘razne menej napadnuté chorobami a hlavne aj fyziologickou ‰kvrnitosÈou. Po o‰etrení sa prejavili vlastnosti jednotliv˘ch odrôd
formou rôznych reakcií vo vzÈahu k zastavenia ‰írenia patogénov a ão je
najpodstatnej‰ie k vysokému nav˘‰eniu úrod.
V snahe získaÈ ão najviac skúseností a v˘sledkov z rôznych termínov
a kombinácií fungicídnych o‰etrení sme zaloÏili pokus (v príspevku zhodnotíme
4 vybraté odrody ozimnej p‰enice). Pokusy aj napriek sejbe 10.X. boli insekticídne o‰etrené (Decis 50 EW), nakoºko sme zaznamenali v˘skyt cikád.
V˘Ïiva - 120 kg N/ha.
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Hybrid HYMACK
Tento hybrid bol zo v‰etk˘ch zaraden˘ch odrôd najmenej náchyln˘ na napadnutie hrdzami a septoriou p‰enicovou,
preto sa ani cielené fungicídne o‰etrenie na listové ‰kvrnitosti neprejavilo tak v˘razne, ako pri in˘ch odrodách.
Pri fuzariózach v klase (Fusarium spp.) sme na neo‰etrenej kontrole zaznamenali 35 % napadnutie. Po cielenej ochrane
klasu hybrid najlep‰ie reagoval na o‰etrenie fungicídu Zamir 40 EW (prochloraz + tebuconazole). Za pov‰imnutie stojí
aj skutoãnosÈ, Ïe za takto nepriaznivého a daÏdivého poãasia aké bolo na jar v uplynulom vegetaãnom období, sa veºmi
priaznivo nav˘‰ením úrod zároveÀ s niÏ‰ím napadnutím chorobami prejavili aj varianty, kde boli k fungicídu pridané
Agrovital alebo Silwet L 77 (tab. 1).

Tabuºka 1

Odroda BOHÉMIA
Je to vysoko úrodná odroda. V na‰ich podmienkach dosÈ náchylná na hrdzu p‰enicovú, zároveÀ v‰ak s veºmi dobrou
reakciou na fungicídne o‰etrenie. Napríklad po aplikácii fungicídu LYNX s pridaním Agrovitalu do‰lo k v˘raznému
obmedzeniu napadnutia sledovan˘mi chorobami (tab. 2).

Tabuºka 2
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Odroda PALOTAS
Prejavil sa siln˘ infekãn˘ tlak hrdze p‰enicovej a tieÏ fuzarióz v klase a septorióz. Po cielenej aplikácii fungicídov
sme zaznamenali v˘razné obmedzenie ‰írenia spomínan˘ch chorôb. Na variantoch, kde bol k fungicídom pridan˘ Silwet,
do‰lo k nav˘‰eniu úrod zároveÀ s niÏ‰ím napadnutím chorobami v porovnaní s aplikáciou samostatn˘ch fungicídov. V˘razné
obmedzenie napadnutia klasov fuzariami sme zaznamenali pri tejto odrode po aplikácii fungicídu Fandango 200
(prohtioconazole, fluoxastrobín) s pridaním Silwetu. Po odbere napadnut˘ch klasov a následnom naloÏení na Ïivnú pôdu,
sme zistili, prítomnosÈ Fusarium nivale v klase (tab. 3). UÏ v minul˘ch rokoch sme pozorovali po aplikácii fungicídu
s obsahom úãinnej látky strobilurín (picoxystrobin; trifloxystrobin; fluoxastrobin) dobrú úãinnosÈ na Fusarium nivale
(Microdochium nivale).
Tabuºka 3

Odroda BAROKO
V na‰ich podmienkach veºmi úrodná odroda s priemernou odolnosÈou voãi chorobám. V˘razné obmedzenie ‰írenia
sledovan˘ch chorôb s nav˘‰ením úrod sme pri tejto odrode zaznamenali na variantoch po aplikácii Duett Top 0,6 l/ha
+ Silwet L77 0,1 l/ha + Tango Super 1,0 l/ha; Lynx 0,8 l/ha + Silwet 0,1 l/ha a veºmi dobré reakcie odrody boli
zaznamenané po aplikácii fungicídu Fandango 200 a Fandango 200 + Silwet L77 na klasové fuzaria.
Tabuºka 4
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Záver
Ani jedno vegetaãné obdobie sa nepodobá tomu druhému. Na konkrétne prebiehajúce poãasie je naviazaná v na‰om
prípade aj reakcia odrôd na fungicídne o‰etrenie ozimn˘ch p‰eníc. Zo získan˘ch v˘sledkov je vidieÈ, Ïe pridanie zmáãadie
Silwet L 77 a Agrovitalu v tak nároãn˘ch podmienkach, aké boli v uplynulom vegetaãnom období ovplyvnilo ako v˘‰ku
napadnutia sledovan˘mi patogénmi tak aj v˘‰ku úrody.
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