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S FUNGICIDY FIRMY DOW AGROSCIENCES  
PROTI VŠEM CHOROBÁM JARNÍHO JEČMENE 

Petr VLAŽNÝ 
Dow AgroSciences 

Úvod  

Jarní ječmen v roce 2015 nedostál pesimistickým 
předpovědím o jeho postupném vytlačování jinými tržní-
mi plodinami a jeho plocha vzrostla o více jak 13000 ha. 
To je dostatečný důkaz toho, že jarní ječmen je stále jed-
nou z velmi dobře zpeněžitelných komodit. I přes značné 
sucho v závěru vegetace se podařilo udržet průměrný 
výnos nad 5,5 tuny, ale byla i řada podniků s výnosem 
této plodiny přes 8 a více tun z hektaru. Těchto výnosů by 
ale nebylo možno dosáhnout bez intenzivní pěstitelské 
technologie. Pěstování supervýnosných odrůd a vysoká 
míra hnojení, jež je pro vysoké výnosy nezbytná, s sebou 
ovšem přináší i problémy z hlediska napadení porostů 

houbovými chorobami a vlivem dostatku hnojení i ten-
denci porostů přerůstat. 

Zatímco nad problematikou plevelů a škůdců ag-
ronom díky Mustangu Forte, Nurelle D a Rafanu nemusí 
přemýšlet, větší variabilitu z hlediska přípravků i načaso-
vání má agronom právě ve fungicidní ochraně a 
v možnosti regulace porostu. Protože správná aplikace 
přípravku Fixator v prvním až pátém kolénku vyřeší i 
poléhání, pojďme se v příspěvku soustředit především na 
ochranu proti chorobám. 

Fungicid zvyšující počet plodných odnoží? Ano! 

Zatímco choroby v pozdějších fázích vývoje 
ovlivňují zejména počet zrn v klasu a HTZ, kvůli nedo-
statečné ochraně v počátcích vegetace můžeme přijít i 
o množství odnoží. Příčinou tohoto jevu je infekce 
padlím travním. Padlí travní je nejškodlivější choro-
bou jarního ječmene. Last (1962) již dávno dokázal, že 
padlí travní redukuje odnože a má vliv na velikost 
fotosynteticky aktivní plochy listů ječmene. Méně se 
ale citují práce jiných autorů, např. Walters a Ayres 
(1981), nebo Brooks (1972), kteří zjistili, že padlí trav-
ní ovlivňuje redukci kořenového systému mnohem 
více, než redukci odnoží. A jsme samozřejmě 
v začarovaném kruhu, kdy rostlina jež nemá kořeny, 
nemůže dát ani mnoho odnoží. A porost s nedostateč-

ným množstvím odnoží nedá ani požadovaný výnos. 
Včasné ošetření jarního ječmene proti padlí na počátku 
odnožování tak znamená vysoce návratnou investici. 
Pokud nezabráníme napadení porostu padlím, a to i 
u odrůd s vneseným genem rezistence proti padlí, dojde 
vždy k úbytku počtu odnoží, a tím i výraznému snížení 
výnosu. Toto tvrzení dokazuje i tabulka 1. Společnost 
Ditana ve svých pokusech na nejrozšířenějších odrů-
dách jarního ječmene pěstovaných v České republice 
aplikuje v počátku odnožování přípravek Atlas v dávce 
0,15-0,2 l/ha. V každém ročníku a v celém sortimentu 
odrůd docházelo po aplikaci Atlasu k výraznému zvý-
šení počtu klasů na 1 m2 a to i u odrůd s vneseným 
genem rezistence proti padlí travnímu (obr.1). 

Obr. 1: Zvýšení počtu klasů u jednotlivých odrůd jarního ječmene (tmavý sloupec) po včasné aplikaci Atlasu 
v dávce 0,2 l/ha (DC 25), hvězdičkou jsou označeny odrůdy s vneseným genem rezistence proti padlí travnímu 

(Ditana, 2015) 

 

Padlí travní významně 
redukuje počet fertilních 
odnoží jarního ječmene.   

Aplikace Atlasu 
v dávce 0,15-0,2 l/ha je 
účinným a ekonomickým 
opatřením. 
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Fungicidy pro komplexní ošetření listových chorob 

V současné době nabízí v segmentu jarního 
ječmene společnost Dow AgroSciences 3 přípravky 
proti komplexnímu spektru listových i klasových cho-
rob. U obou „listových“ fungicidů – Allegro Plus a 
Bell Pro - se jedná o naprostou špičku v možnosti 
ošetření proti listovým skvrnitostem, přesto je každý 
z nich trochu jiný a má svá specifika. Do klasu je proti 
klasovým fuzáriím nezastupitelný přípravek Lynx. 

Přípravek Bell Pro je do značné míry skutečný 
univerzál na trhu. S výjimkou slabšího účinku na padlí 
travní je to přípravek s vynikajícím účinkem proti všem 
zbylým chorobám jarního ječmen – a to doslova. Velmi 
oblíbený je přípravek na západě jednak díky skvělé 
účinnosti na choroby pat stébel ječmene, ale i díky 
vysoké ochraně proti listovým skvrnitostem. Je prav-
dou, že choroby pat stébel zatím nejsou u ječmene moc 
významné, nicméně vždy platí, že porost ošetřený 
kvalitním fungicidem již v termínu T1 (BBCH 31-32) 
snižuje tlak chorob v pozdějších fázích a právě jako 

benefit umí toto ošetření zastavit i „neviditelné“ choro-
by typu stéblolam aj. Účinná látka boscalid je ostatně 
hodnocena jako nejlepší možná ochrana proti choro-
bám pat stébel i u pšenice. Pokud si ale šetříte exklu-
zivní přípravky zejména na ošetření praporcového listu 
(BBCH 39-49), tak právě zde vám přípravek Bell Pro 
ukáže svou „pravou“ sílu. Díky vysokému obsahu obou 
účinných látek dostane pěstitel dlouhotrvající ochra-
nu před všemi listovými skvrnitostmi – tedy hnědou 
skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí, před rzemi, 
ale díky boscalidu se tento přípravek stává velmi dob-
rým pomocníkem i proti ramulariové skvrnitosti. 
Boscalid je navíc látka doposud v obilninách nepouží-
vaná a tedy vhodná do intenzivních oblastí s vysokým 
podílem obilnin jako součást produktu, který zabrání 
vývoji rezistence listových chorob na vašich polích. 
Přípravek je samozřejmě možno kombinovat i se stáva-
jícími fungicidy. Některé výsledky z pokusů ve Velké 
Bystřici a Kroměříži můžete shlédnout v tab. 1. 

 

Tabulka 1: Nárůst výnosu (v% oproti kontrole) po aplikaci přípravků Bell Pro a Allegro Plus  
v různých vývojových fázích 

Varianta DITANA KROMĚŘÍŽ 
T1 Atlas (0,2) - T2 Bell Pro(1,2) - T3 Lynx (0,8) 121 111 
T1 Atlas (0,2) - T2 Bell Pro(0,75) + Allegro Plus (0,5) - T3Lynx (0,8) 127 118 
T1 Bell Pro(0,75)+Atlas (0,15) - T2 Allegro Plus (0,8) - T3 Lynx (0,8) 122 110 
Kontrola 100 100 

Pokud jsou porosty ječmenů na výborné úrovni 
s potenciálem velmi vysokého výnosu a nedovedete 
pěstování jarního ječmene představit bez ošetření pří-
pravkem se strobilurinovou složkou, pak je Allegro 
Plus v dávce 0,8l/ha skvělou volbou. Tato unikátní 
kombinace azolu, strobilurinu a morfolinu zajistí dlou-
hotrvající ochranu proti všem běžným chorobám jarní-
ho ječmene včetně padlí.  

O samotném prodeji pak rozhoduje i kvalita 
sklizeného zrna. Sledovanými parametry jsou např. 
Obsahy mykotoxinu produkované např. houbami rodu 
Fusarium. Řešením je možnost aplikovat v době květu 
ječmene (tedy ihned při metání) přípravek v dávce 
0,8 l/ha na fusária a braničnatky v klasech. Nesnížíme 
tak kvalitu pěstovaného produktu. 

 

Závěr 

Kvůli menším výnosům silážní kukuřice v 
roce 2015 možná letos část pěstitelů opět sníží 
zásev jarního ječmene, což ale znamená dobrou 
příležitost pro ty, kteří plochy nechají na stávající 
úrovni. Cena by se mohla kvůli celkové nižší pro-
dukci držet na vysoké úrovni, což umožní pěstite-

lům za předpokladu intenzivní pěstitelské techno-
logie maximalizovat zisk. Jsme rádi, že i díky 
přípravkům firmy Dow AgroSciences Vám mů-
žeme dopomoci k vyšším výnosům i ziskům. Pře-
jeme Vám v roce 2016 mnoho úspěchů v osobním 
i profesním životě. 
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