
ALIKACE PRODUKTU PHYTOCARE NA POROST ŘEPKY OZIMÉ 

AMAGRO s.r.o. -PROTOKOLU O PROVOZNÍM POKUSU 2018 - Ing. Buryan, farma Košík u 

Nymburka 

 

Společnost / 
farma: Farma Košík 

Adresa 
sídla: Košík u Nymburka 

Agronom: Buryan 
Telefon:  

Email: Buryanovi.kosik@seznam.cz 

Plodina: Řepka ozimá Odrůda:  

Výnos v 

t/ha: 
Kontrola  - 2,7 t/ha 

Olejnatost 

% 
Kontrola - 40% 

Výnos v 

t/ha: 

Ošetřená varianta  - 2,9  t/ha = 
+ 7% 

Olejnatost 

% 
Ošetřená varianta  - 42,5% 

Popis lokality:  

Druh půdy  Hlinitá, spíše lehčí Typ půdy hnědozemě  

Výrobní oblast řepařská 
Nadmořská 
výška  

250 mnm 

Expozice/ 

velikost honu 
Jižní, rovina 

Obsah 
přístupných 
živin v 
mg/kg: 

- 

  

 

Metodika: 

Varianta Termín aplikace Termín aplikace 

Na podzim omylem dána dvojnásobná 
dávka herbicidu Command a řepka 
zežloutla, tedy udělána regenerace 
LignoAktivátorem 0, 8 l/ha – 5.10.2017 

Na podzim ve fázi 4-6 listů řepky, 
v době aplikace regulačního 
fungicidu Tebuconazol 
 
 –  11.10.2017 

  

Kontrola LignoAktivátor 0, 8l Tebuconazol plná dávka – 1l/ha 
Bez Phytocare 

  

Phytocare 3x LignoAktivátor 0, 8l TM Phytocare 0, 3kg/ha + 
Tebuconazol ponížený o 50% - 0, 
5l/ha 

  

Z důvodu velmi suchého a horkého ročníku 2018 nebyl použit žádný další fungicid ani Phytocare  

proti houbovým chorobám. 

 

Cíl metodiky: 

 

• Posílení zdravotního stavu před zimou, v zimě a zejména po zimě i při snížené dávce 

fungicidu 

• Zlepšení přezimování 

• Zlepšení olejnatosti 

 

Porost netrpěl na podzim suchem, spíše naopak. Za říjen 2017 spadlo 100 mm srážek. 

 

 

 



 

Foto 1.11. 2017 – cca 3 týdny po aplikaci 

Phytocare 

 

Porost je po aplikaci Phytocare s poloviční dávkou 

Tebuconazolu více přisedlý, nižší a tolik nevytahuje do 

výšky v porovníní s Kontrolní částí pozemku se 100% 

dávkou Tebuconazolu. Tedy nebylo potřeba dodat do 

pokusné části pozemku další Tebuconazol. Také 

srdéčko a vzrostný vrchol je více přisedlý. 

 



Kontrola má v průměru o 1 velký list na rostlinu méně ( 4- 5 velkých listů ) než Phytocare ( 5-6 

listů ). 

 

Foto 4.3. 2018– po zimě, ve které řepka hodně omrzla z důvodu únorových mrazů – řepka regeneruje 

 

 

Rostliny v pokusné části jsou stále mohutnější, s větším množstvím listů. Nadzemní část je méně 

omrzlá. 

Celkově jsou rostliny větší než v Kontrole.  

 

 

 



Tabulky a grafy: 

 

 
 

Závěr: 
 

Ošetření Phytocare s poloviční dávkou 

Tebuconazolu zlepšilo krátící a fungicidní účinek 

Tebuconazolu,tedy  přezimování. V přípravku 

Phytocare je obsažel lignohumát, který podporuje 

účinnost spoluaplikovaných látek, tedy i 

fungicidního a zejména krátícího účinku Tebuconazolu. 

 

Byla ověřena hypotéza, že stačila poloviční dávka Tebconazolu před zimou. 

Ve žních se nakonec zvedla olejnatost o 2, 5% a výnos o 7%. 

 

Celkový přírůstek na výnosu je větší také díky tomu, že se ušetřily náklady na fungicid o 50% ( ušetřeno 

0, 5l/ha, tedy cca 400 Kč/ha ). 

 

Přírůstek na výnosu činil 0,2 t/ha tedy + 7 %  

Přírůstek zisku z 1 ha po odečtení nákladů činil 1 850 Kč. 
 

 

3.10.2018 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

 

varianta 
Výnos 
t/ha 

Olejnatost 
% 

Přírůstek 
výnosu % 

Přírůstek 
olejnatosti  % 

Náklady  na 
Phytocare 

Kč 

Náklady na 
Tebuconazol 

Kč 

Zisk po odečtení 
nákladů  při ceně 

řepky 9000- Kč  

Kontrola  2,7 40,0 100 100 - 800  

Phytocare na 
podzim  2,9 

42,5 107 102,5 350 400 1 850 

2,7

2,9

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

Kontrola Phytocare na
podzim

Výnos t/ha

40
42,5

38

40

42

44

Kontrola Phytocare na podzim

Olejnatost %


