8. Ako ìalej vo fungicídnej ochrane obilnín
Dr. Ing. Ludvík TvarÛÏek, Zemûdûlsk˘ v˘zkumn˘ ústav KromûfiíÏ, s.r.o.
Ak má byÈ pestovanie obilnín zmysluplné, musí priná‰aÈ preukázateºn˘ ekonomick˘ efekt. Ten je dan˘ v˘kupnou cenou,
fixn˘mi a variabiln˘mi nákladmi, ktoré sú v ãase sejby v oblakoch a nikto nedokáÏe predpovedaÈ ich krátkodobé aj dlhodobé trendy.
Na ão sa môÏeme spoºahnúÈ? Rozhodujúci faktor tvorby úrody - poãasie - je extrémne premenliv˘ a teda prakticky
minimálne predvídateºn˘. Epidémie chorôb sú priamo späté s roãníkov˘m priebehom poãasia, ale nie je rok, ktor˘ by
neprial aspoÀ niektor˘m z nich.
Modelovanie v˘voja klimatick˘ch podmienok ãasto naráÏa na problém, ako si poradiÈ so stavmi a javmi, ktoré sa
doposiaº nevyskytli alebo je ich poãetnosÈ veºmi nízka. Myslím t˘m extrémne zráÏky ãi naopak dlhé suchá a chladné
obdobia, ktoré sa v priebehu roku vracajú, zdanlivo bez ohºadu na vÏité oãakávania, ktoré poloÏili základ ºudov˘m
pranostikám. Podºa údajov âHMÚ dosiahli napríklad zráÏkové úhrny v t˘Ïdni od 10. do 16. mája 2010 aÏ 800 %
dlhodobého priemeru (napríklad na Pfierovsku 312% a na Opavsku 185%) a v t˘Ïdni od 17. do 23. mája 2010 aÏ 415 %
dlhodobého priemeru (na Pfierovsku 486% a na Opavsku 296%). Za cel˘ mesiac apríl predo‰lého roku (2009) zase
napr‰alo v KromûfiíÏi iba 3 mm zráÏok.
Odrodové kolekcie obilnín sa kaÏdoroãne v˘znamne obmieÀajú, ão môÏe priná‰aÈ men‰ie problémy v schopnosti
orientovaÈ sa pri hºadaní poÏadovan˘ch vlastností. Na druhej strane je treba zdôrazniÈ, Ïe v˘sledky práce ‰ºachtiteºov
ponúkajú, aj z pohºadu zdravotného stavu, celú ‰kálu materiálov s dobrou odolnosÈou voãi rôznym chorobám. Je v‰ak
treba sledovaÈ predov‰etk˘m reakcie na také choroby, ktoré sú v na‰ich konkrétnych podmienkach zásadn˘m problémom.
Príkladom môÏu byÈ klasové fuzariózy, ktorej v˘skyt je v˘razne vy‰‰í v povodiach riek a v níÏinách.
Klasické urãenie v˘roby obilnín pre potravinárske úãely ostáva naìalej prioritou bez ohºadu na hºadanie alternatívnych
ciest vyuÏitia produkcie. V˘znamné analytické pracoviská v rôznych ãastiach sveta sa zhodujú na tom, Ïe dopyt
po potravinárskych obilninách v blízkej budúcnosti bude rásÈ.

Pokiaº chceme maximalizovaÈ úrodu a dosiahnuÈ dobrú kvalitu v takto dobre zaloÏenom poraste ozimnej p‰enice, je nevyhnutná
e‰te ochrana klasov proti fuzariózam. Veºmi spoºahlivého úãinku dosiahneme aplikáciou LYNXU v dávke 0,8 - 1,0 l/ha na zaãiatku
kvitnutia ozimnej p‰enice.

8.1. V˘Ïiva porastov
DôleÏitú, ba moÏno povedaÈ aj rozhodujúcu úlohu v systéme pestovania hrá v˘Ïiva rastlín. Do znaãnej miery ovplyvÀuje
aj zdravotn˘ stav porastov. Napríklad na jar minulého roku sme zistili prítomnosÈ vírusov˘ch ochorení obilnín (vírusy WDV
a BYDV) pribliÏne na 50 % porastov, ktoré boli virózami na jeseÀ infikované. V tom okamihu uÏ ale nebolo moÏné
virózami napadnuté rastliny ozdraviÈ, bolo v‰ak moÏné predov‰etk˘m v˘Ïivou zdravé rastliny podporiÈ k maximálnemu
vyuÏitiu ich potenciálu úrody.
V podmienkach vysok˘ch zráÏkov˘ch úhrnov minulého roku sa ukázalo, Ïe v mnoh˘ch oblastiach, kde úhrny zráÏok
v krátkom ãase hlavného rastu obilnín dosiahli aÏ 200 mm (na m2), spôsobili tieto nevídan˘ a rovnako tak neoãakávanú
stratu dostupného dusíka v pôde.
Z odobrat˘ch vzoriek bolo iba 6% vzoriek rastlín dostatoãne zásoben˘ch dusíkom. U zvy‰n˘ch porastov tvoril deficit
30 - 50 kg N/ha.
Je dôleÏité, aby boli porasty zásobené Ïivinami tak, aby sa nalievanie zrna nestalo postupn˘m hladovaním s predãasn˘m
ukonãením vegetácie rastlín. V opaãnom prípade existujú pádne dôvody pre biedny v˘sledok pestovania, kde navy‰e
choroby zniãia prakticky v‰etky celoroãné investície.
V roku 2010 sme vykonali dva experimenty s p‰enicou ozimnou, v ktor˘ch bola diferencovaná v˘Ïiva a fungicídna ochrana
do niekoºk˘ch termínov aplikácie. (tab. 1). Navy‰e boli vyskú‰ané systémy iba jedného alebo dvoch fungicídnych zákrokov.
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Tabuºka 1: Vplyv aplikácie N-v˘Ïivy a o‰etrovania fungicídmi a regulátormi rastu na úrodu p‰enice ozimnej - odroda
Cubus, Federer, 2010
odroda Cubus
neo‰etrené
variant I.
variant II.
variant III.
variant IV.
variant V.

NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
78 kg N
(DAM 390)
N T1=26.3.

R NT2
R NT2 FT2
R NT2
R NT2
R NT2 FT2
78 kg N
(DAM 390)
NT2=22.4.
FT2= 29.4.
R= 26.4.

NT3 FT3
NT3
NT3
40 kg N
LAV
NT3= 5.5.
FT3=21.5.

FT4
N T4 FT4
40 kg N
LAV
NT4=28.5.
FT4= 4.6.

úroda (t/ha)
5,36
5,70
6,46
6,91
7,46
8,19

odroda Federer
neo‰etrené
variant I.
variant II.
variant III.
variant IV.
variant V.

NT1
NT1
NT1
NT1
NT1
78 kg N
(DAM 390)
N T1=26.3.

R NT2
R NT2 FT2
R NT2 FT2
R NT2
R NT2 FT2
78 kg N
(DAM 390)
NT2=22.4.
FT2= 29.4.
R= 26.4.

NT3
NT3 FT3
NT3
NT3 FT3
NT3 FT3
40 kg N
LAV
NT3= 5.5.
FT3=21.5.

NT4
NT4
NT4 FT4
NT4 FT4
NT4 FT4
40 kg N
LAV
NT4=28.5.
FT4= 4.6.

úroda (t/ha)
4,38
4,02
8,03
7,53
7,60
8,13

Pozn: T1 - T4: termín aplikácie, F - fungicíd, N - dusíkatá v˘Ïiva,
R - regulátor rastu - Retacel + Moddus (1,5 l + 0,2 l/ha),
úroda je priemernou hodnotou získanou z 15 skú‰an˘ch fungicídnych programov

Ukázalo sa, Ïe samotné pouÏitie jediného fungicídneho zásahu v poãiatku steblovania zv˘‰ilo úrodu takmer o jednu
tonu na hektár pri porovnaní s neo‰etren˘m porastom (odroda Cubus). ëal‰ie moÏnosti nárastu úrody v‰ak spoãívali uÏ len
v kombinácii faktorov dodatkovej v˘Ïivy dusíkom a súãasnej fungicídnej ochrany, kedy efekt dvoch o‰etrení oproti jednému
znamenal nárast úrody o tri‰tvrte tony.
Pri odrode Federer je dokonca zrejmé, Ïe v‰etky prostriedky, ktoré boli vloÏené do v˘Ïivy porastov nad rámec
regeneraãného hnojenia, boli premárnené a nepriniesli ani korunu zisku navy‰e v prípade, Ïe neboli súãasne doplnené
o intenzívnu fungicídnu ochranu. Naãasovanie fungicídnych zásahov a ich úspe‰nosÈ (úrodov˘ efekt) priamo kore‰ponduje
s podmienkami roãníku a je jednoznaãne v rukách v‰etk˘ch, ktorí na základe svojich znalostí o tomto rozhodujú.

Pri intenzívne pestovan˘ch potravinárskych p‰eniciach a sladovníckych jaãmeÀoch poskytuje úãinok na ‰iroké spektrum chorôb
aplikácia novo registrovaného, ‰irokospektrálneho fungicídu APEL. Vysokú návratnosÈ priná‰a aplikácia v priebehu steblovania,
najneskôr na plne vyvinut˘ posledn˘ list.
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8.2. Fungicídna ochrana jarného jaãmeÀa
V ãase keì je porast celkom zapojen˘ (nie je uÏ vidieÈ hol˘ povrch pôdy), Je vhodné uvaÏovaÈ o prvom fungicídnom
zákroku. DaÏdiv˘ a vlhk˘ priebeh poãasia môÏe spôsobiÈ r˘chly rozvoj hubov˘ch chorôb - pôvodcov listov˘ch ‰kvrnitostí. Také
porasty odrôd, ktoré sú viac náchylné na hnedú ‰kvrnitosÈ jaãmeÀa (Pyrenophora teres), je vhodné uÏ zavãas
fungicídne o‰etriÈ. Veºk˘ v˘znam má tento termín predov‰etk˘m pre fungicídne látky s preventívnym úãinkom. Ide najmä
o fungicídy na báze strobilurínov, ktor˘ch efekt je mimoriadny najmä pri preventívnej ochrane.
V tomto okamihu je moÏné pouÏiÈ aj redukované dávky prípravkov. ëal‰ia ãasÈ by mala byÈ aplikovaná následne
v odstupe asi dvoch t˘ÏdÀov. Vhodné je zlúãiÈ aplikácie s herbicídmi, kvapaln˘mi hnojivami a regulátormi rastu.
Pri odrodách náchyln˘ch na múãnatku je vhodné pouÏiÈ fungicídy s preventívnym úãinkom (Atlas a Talius), pri ostatn˘ch
prípravkoch odporuãen˘ch proti múãnatke je moÏné s o‰etrením poãkaÈ. Ak ale z najrôznej‰ích dôvodov nebol zaãiatok epidémie
múãnatky zachyten˘ a z porastu sa "len prá‰i", je treba voliÈ fungicídy, ktoré obsahujú dobrú kuratívne pôsobiacu úãinnú
zloÏku. Podºa na‰ich zistení, medzi také patria látky spiroxamín, metrafenone, a ìalej celá skupina morpholínov a fenpropidine.
V priebehu steblovania môÏu byÈ v optimálnych jaãmenárskych oblastiach porasty vìaka dostatku vlahy rastovo abnormálne
bujné, silno odnoÏené a môÏe u nich hroziÈ nebezpeãenstvo následného poliehania. Zásadn˘ v˘znam pre úspech pestovania
jaãmeÀa má správne zvolená regulácia rastu porastov, ktorá zásadne ovplyvní aj zdravotn˘ stav v období tvorby z⁄n.
Ak sa nachádzajú porasty vo fáze objavenia sa posledného listu (BBCH 37 - 39), môÏe dôjsÈ vo vlh‰ích a daÏdivej‰ích
rokoch k v˘voju epidémie rhynchospóriovej ‰kvrnitosti tak, ako tomu bolo v roku 2010. Proti chorobe je moÏné pouÏiÈ
preventívne i kuratívne aplikácie fungicídov z ostatn˘ch chemick˘ch skupín alebo ich zmesí s Qol fungicídmi (strobiluríny),
ak uÏ boli typické príznaky identifikované. Väã‰inou v‰ak nie je moÏné spojiÈ ochranu v tomto období s o‰etrením klasov,
ktoré je e‰te ãasovo relatívne vzdialené.

Na o‰etrenie jaãmeÀov je od tohto roku na trhu nov˘ ‰irokospektrálny fungicíd APEL. Obsahuje 2 úãinné látky a pôsobí spoºahlivo
na hnedú i rhynchospóriovú ‰kvrnitosÈ jaãmeÀa, rovnako ako aj na ìal‰ie beÏné choroby. Aplikuje sa pri objavení posledného listu jaãmeÀa alebo v prípade skor‰ieho objavenia choroby uÏ poãas steblovania.

8.3. Klasové fuzariózy u jaãmeÀov
Spektrum fungicídnych látok, ktoré pôsobia proti rozvoju fuzariózy klasov je dosÈ ‰iroké, aby si mohol vybraÈ kaÏd˘ podºa
svojich cenov˘ch predstáv. Najhor‰ie moÏné rie‰enie pre prípad pokraãujúceho vlhkého zaãiatku leta je neo‰etriÈ vôbec.
Rovnako nie je rozumné hºadaÈ "fuzariohubn˘" efekt tam, kde nikdy nebol preukázan˘. Je treba braÈ do úvahy, Ïe porasty,
ktoré môÏu z rôznych príãin poºahnúÈ, alebo je u nich vysoké nebezbeãenstvo poliehania, budú v ãase tvorby z⁄n napádané
radom patogénov, ktoré uÏ fungicídmi nedokáÏeme úãinne chrániÈ a podºa toho je vhodné zameraÈ cielenú ochranu
predov‰etk˘m na nádejné porasty.
V dlhoroãn˘ch pokusoch sa prejavili ako vysoko efektívne napríklad tieto fungicídne systémy na báze úãinn˘ch látok
(je platné aj pre p‰enicu):
- prothioconazole a jeho kombinácie
- tebuconazole a jeho kombinácie
- metconazole a jeho kombinácie (pozor na dávku!)
- epoxiconazole a jeho kombinácie (pozor na dávku!)
- propiconazole len v maximálnej povolenej dávke a jeho kombinácie s triazolmi
- fungicíd Charisma v kombinácii s vy‰‰ie uveden˘mi triazolmi
- prochloraz v kombinácii s vy‰‰ie uveden˘mi triazolmi.
Fungicídy, ktoré sú preukázateºne úãinné pri potláãaní choroby, túto vlastnosÈ prejavujú v rozpätí aplikácie od obdobia
plného vyklasenia aÏ do konca kvitnutia. Oneskorené o‰etrenia v priebehu tvorby z⁄n, ku ktor˘m môÏu nabádaÈ napríklad
prvé príznaky napadnutia kláskov, sú z ãasového hºadiska jednak mimo zákonné predpisy (príli‰ neskoro na dodrÏanie
ochrannej lehoty do Ïatvy) a navy‰e uÏ niã v˘znamné nezmenia.
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8.4. Fungicídna ochrana ozimnej p‰enice
Skoro na jar sa ako prvé vyskytujú problémy s chorobami, ktoré napádajú rastliny v priebehu zimy. Najãastej‰ie sa
pritom vyskytuje pleseÀ sneÏná (Microdochium nivale). V˘znamné po‰kodenie porastov ozimín súvisí s dlhou dobou,
poãas ktorej boli rastliny pokryté snehovou pokr˘vkou, ktorá zaisÈuje fytopatogénnej hube optimálne podmienky v˘voja.
V mnoh˘ch prípadoch je napadnutie vy‰‰ie u skôr siatych a plne odnoÏen˘ch, poprípade prehusten˘ch porastov.
Ochranné a nápravné opatrenia je moÏné zoradiÈ do nasledujúcej logickej postupnosti:
1. Extrémne situácie - zvaÏujete moÏnosÈ zaorania alebo novej sejby, nie je záruka, Ïe momentálny porast bude
rovnomerne zapojen˘ a bude tvoren˘ oãakávan˘m minimálnym poãtom zdrav˘ch rastlín (jedincov)
2. Povzbudenie rastu - vo v‰etk˘ch ìal‰ích prípadoch je prv˘m prístupom „prebudenie“ rastlín k Ïivotu. Treba poskytnúÈ
v˘datnú a rastlinám prístupnú dusíkatú v˘Ïivu
3. Po zv˘‰ení priemern˘ch denn˘ch teplôt nad potrebnú úroveÀ (+8 °C) treba o‰etriÈ preriedené porasty regeneraãnou
dávkou regulátoru rastu s cieºom podpory odnoÏovania porastov
4. Fungicídna ochrana - proti pôvodcovi choroby sú registrované podºa dostupn˘ch zdrojov iba moridlá. Táto stratégia
vychádza z predpokladu, Ïe choroba je prená‰aná najmä osivom, ão ale nemusí byÈ vo v‰etk˘ch prípadoch pravda.
Zdroj infekcie je obsiahnut˘ aj v pôde. V konkrétnych a skôr v˘nimoãn˘ch prípadoch je moÏné fungicídne o‰etriÈ hneì,
ako dosiahnutá rastová fáza porastov zodpovedá priebehu odnoÏovania. Indikaãn˘m signálom môÏe byÈ súbeh faktorov:
- Predplodina: obilnina
- Predsejbová príprava: ostáva mnoho organick˘ch zvy‰kov (slamy) na povrchu
- Rastová fáza: BBCH 25 - 29
- Zdravotn˘ stav: minimálne 40 % rastlín po‰koden˘ch plesÀou sneÏnou.
Je treba voliÈ funficídy obsahujúce látky, ktoré sú úãinné proti pôvodcom plesne sneÏnej v rôznych fázach v˘voja.
Podºa vlastn˘ch testov Zemûdûlského v˘zkumného ústavu KromûfiíÏ, s.r.o. prejavili v˘bornú úãinnosÈ úãinnej látky
prochloraz a azoxystrobín (k dispozícii aj zahraniãné odborné publikácie). Epoxiconazole je jednou z ìal‰ích látok,
ktoré prejavujú vysok˘ kuratívny úãinok proti pôvodcovi choroby.
Toto vãasné „T0“ o‰etrenie môÏe znamenaÈ oÏivenie porastu priná‰ajúce viac flexibility v naãasovaní ìal‰ích
fungicídnych zákrokov.
V období, kedy porasty dosahujú fáze rastu BBCH 33 - 34, rozpätie leÏí medzi BBCH 32 - 37 (pripadá v produkãn˘ch
oblastiach na prvú dekádu mája), je treba dokonãiÈ vykonávanie prvého fungicídneho zásahu úãinného proti chorobám
pätiek stebiel a listov˘m chorobám. Vysok˘ fungicídny efekt strobilurínov˘ch prípravkov spoãíva v ich preventívnej aplikácii
a je vhodné ich zaradiÈ do systému ochrany aj u vizuálne doposiaº zdrav˘ch porastov. V níÏinn˘ch oblastiach ostávajú
do klasenia väã‰inou 3 t˘Ïdne, v závislosti na odrode. Toto obdobie je optimom, ktoré prebehne medzi dvomi aplikáciami
fungicídov. Preto v tomto období nastáva ãas na predposledn˘, maximálne efektívny zákrok.
Cieºom riadenej fungicídnej ochrany p‰enice je zachovanie horn˘ch listov˘ch poschodí a klasov ão najdlh‰ie zdrav˘ch.
A práve z tohto dôvodu je najv˘hodnej‰ie vykonaÈ ochrann˘ zásah v ãase, kedy rozvinut˘ posledn˘ list bude priamo
aplikovanou kvapalinou pokryt˘ a fungicídne o‰etren˘.
E‰te v‰ak nie je moÏné ãasovo zlúãiÈ vy‰‰ie uveden˘ fungicídny zákrok a ochranu proti klasov˘m fuzariózam s v˘nimkou
ojedinel˘ch, uÏ vyklasen˘ch porastov. V rizikov˘ch oblastiach a po rizikov˘ch predplodinách z pohºadu fuzarióz je treba
poãítaÈ s nasledujúcim o‰etrením klasov.
Ak sú porasty vo fázach objavenia sa posledného listu aÏ zaãiatku kvitnutia (BBCH 37 - 61), nastáva progres listov˘ch
‰kvrnitostí do vy‰‰ích listov˘ch poschodí a následne potom do klasov. Dochádza k zr˘chlenému starnutiu spodn˘ch
listov˘ch poschodí a v teplej‰ích oblastiach sa uÏ intenzívne rozvíjajú epidémie hrdze p‰eniãnej (Puccinia recondita).
Stále platí, Ïe sa nemoÏno spoliehaÈ len na jedno o‰etrenie fungicídmi. O‰etrovaÈ treba akonáhle to poãasie dovolí;
v rade prípadov (tam, kde uÏ raz bolo úãinne o‰etrené) bude moÏné ochranu proti listov˘m i klasov˘m (fuzariózy) chorobám
spojiÈ. Porasty s uÏ zreteºn˘mi príznakmi napadnutia septoriózou p‰eniãnou Septoria tritici je treba o‰etriÈ triazolov˘mi
fungicídmi alebo kombinovan˘mi prípravkami s triazolovou zloÏkou.
8.5. Klasové fuzariózy u p‰enice
Pokiaº má byÈ fungicídna ochrana úãinná aj proti chorobám klasov, je treba, aby v ãase aplikácie boli klasy úplne
nasadené, inak nebudú proti fuzariózam chránené. Porasty s miernymi príznakmi napadnutia na niÏ‰ích listov˘ch
poschodiach je vhodné o‰etrovaÈ aj fungicídmi s Qol (strobilurínovou) zloÏkou.
"Nejaké nevyhnutné rutinné o‰etrenie" fungicídom bez odborne odôvodnenej voºby typu úãinnej látky podºa cieleného
‰kodlivého organizmu a v prípade, Ïe termín aplikácie bol uÏ skôr ako pre mesiacom, vyÏaduje v poslednej fáze v˘voja
porastu tú najintenzívnej‰iu moÏnú fungicídnu ochranu. V takej extrémnej poveternostnej situácii, aká sa vyskytovala
napríklad v minulom roku, nie je moÏné pouÏiÈ dvakrát v sezóne o‰etrenie, ktoré nebude stopercentné.
Problém nepatogénnych po‰kodení rastlinn˘ch orgánov
V dôsledku extrémneho priebehu poãasia a problémom s aplikáciami sa na porastoch v‰etk˘ch druhov obilnín môÏe
vyskytnúÈ mnoho ‰kv⁄n najrôznej‰ieho a to i nepatogénneho pôvodu. Na jarnom jaãmeni to sú mnohé nekrózy pripomínajúce
zaãiatok rozvoja hubov˘ch ‰kvrnitostí. Pri p‰enici sa na niektor˘ch lokalitách objavujú na ãepeliach listov drobné,
presvitajúce, Ïlté ‰kvrnky. MôÏe sa jednaÈ o reakcie rastlín na dopad veºkého mnoÏstva organick˘ch ãastíc, ãi uÏ peºov˘ch
z⁄n alebo aj zárodkov patogénnych húb. O úãinkoch fungicídov v potláãaní negatívneho vplyvu t˘chto ‰kv⁄n na v˘voj rastlín
sa vedú dlhoroãné diskusie. MôÏeme s istotou povedaÈ, Ïe úãinná fungicídna zloÏka, ktorá je prítomná v rastlinách
v ãase, kedy dochádza ku vzniku ne‰pecifick˘ch ‰kv⁄n, potlaãí následn˘ rozvoj mikroorganizmov s prevahou saprofytickej
mykoflóry, ktoré by mohli nekrotizáciu e‰te zhor‰ovaÈ.
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Poìakovanie
ëakujem touto cestou svojim kolegom, ktorí sa podieºali na pravidelnom sledovaní porastov v rámci projektu "MSD",
a ktor˘ch práca bola hodnotn˘m základom pre spracovanie tohto príspevku.

Fungicídna ochrana p‰enice by mala od tohto roku vÏdy zaãínaÈ aplikáciou novo registrovaného ‰irokospektrálneho fungicídu
LIMIT.
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