
Jak reagujeme na změny klimatu

Ing. Renata Salavová, Crop Field Expert Corn & DFC, Syngenta CZ/SK
Webinář Perspektiva ochrany rostlin v konvenčním zemědělství, 20. 10. 2020



Zemědělství čelí v posledních letech silným turbulencím 
a tyto podmínky se přes noc nezmění...

Různé výzvy dnešní doby změní během pěti let způsob našeho pěstování plodin:

➢ Stres suchem a změny počasí budou mít stále větší dopad

➢ Registrační opatření a politická rozhodnutí budou mít zásadní vliv na 
ochranu plodin (například zákazy používání důležitých účinných látek a 
přípravků na ochranu rostlin...)

➢ Digitalizace zemědělství a precizní zemědělství s mnohými nástroji 
změní způsob, jak plodiny pěstujeme

➢ Správné zvládnutí rezistence v boji proti plevelům a chorobám se stane 
extrémně důležitým faktorem - proto bude nutné zcela změnit současný 
model ochrany rostlin

➢ Zavádění nových technologií se významně zintenzivní (například 
biologická ochrana) 
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Syngenta bude i nadále přinášet pěstitelům přípravky 

prvotřídní světové kvality a nová agronomická 

řešení, zvyšující hodnotu zemědělské produkce

Moddus Flexi 

Unix

Archer

Amistar Gold

Force Evo

Taegro

Nová Era s přípravkem

ELATUS

navíc s novou  průlomovou 

inovací mezi fungicidy v 

obilninách

Uvedení

herbicidu Avoxa 

na regulaci 

plevelů a pro

zvládnutí 

rezistence

v obilninách



Portfolio obilniny 2020

30/31 32 37 39 49 51 55 61

PGR

HB FG

SC

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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REVOLUCE V PODZEMÍ 

NOVĚ I NA SLOVENSKU - VIBRANCE®

▪ SEDAXANE® - SDHI nová generace 

fungicidu, široké spektrum účinku

▪ Vyvinuto cíleně pro mořidla

▪ Jediné mořidlo proti Rhizoctonia cerealis

▪ RootingPower Technologie: silnější & 

zdravější kořeny

▪ Zvýšení odolnosti stresovým podmínkám –

základ vyššího a stabilnějšího výnosu 



Už žádné 

zlomeniny 

Novinka



5 patotypů stéblolamu – Unix účinkuje proti všem
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+
Fungicidní balíček na ošetření

100 ha pšenice nebo ječmene.

Spolehlivý a prověřený partner 

• Skvělý partner do tankmixů 

• Široké aplikační okno i indikace 

• Možnost aplikace do klasu 

Plodina
Škodlivý 

organismus

Dávkování, 

mísitelnost
Poznámky

Pšenice 

ozimá
Padlí travní 0,5 – 0,75 l/ha

Aplikace v BBCH 

plodiny od 30 do 

55, max. 2x

Ječmen 

jarní
Padlí travní 0,5 – 0,75 l/ha

Aplikace v BBCH 

plodiny od 30 do 

55, max. 2x

Účinná  látka Formulace 

fenpropidin 750 g/l EC – emulgovatelný koncentrát 

STOP padlí v obilí

• Nejsilnějši stop efekt na padlí

• Rychlý a spolehlivý účinek i za chladného počasí

• Široké aplikační okno

Plodina Škodlivý 

organismus

Dávkování Poznámky

Pšenice 

ozimá

Padlí travní, braničnatka 

pšeničná, rez pšeničná, 

rez plevová, fuzariózy 

klasů

0,4 l/ha + 

0,8 l/ha Plexeo

Aplikace v 

BBCH plodiny 

od 31 do 71, 

max. 2x

Ječmen 

jarní

Padlí travní, hnědá 

skvrnitost ječmene, 

rynchosporiová 

skvrnitost, fuzariózy 

klasů

0,4 l/ha + 0,8 

l/ha Plexeo

Aplikace v 

BBCH plodiny 

od 31 do 71, 

max. 2x

Účinná  látka Formulace 

metkonazol 60 g/l EC – emulgovatelný koncentrát 
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Nový 
regulátor 
růstu 
obilnin!
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Hlavní benefity regulátoru 
Moddus Flexi 

Zabraňuje 
polehání rostlin 

Perfektně se mísí 
s jinými přípravky i 

hnojivy

Mimořádně šetrný 
i za nepříznivých 
povětrnostních 

podmínek



Klíčové přednosti fungicidu 
ELATUS™ Era

Silnější, stabilnější, 
kompletnější

•Nejsilnější SDHI fungicid na trhu

•Dlouhodobý účinek

•Stabilní výnosy za všech podmínek 

•Kompletní ochrana listu proti chorobám 

•Zvýšení fotosyntetické aktivity - porost 

je zdravější, zelenější a lépe odolává suchu



Dlouhodobost účinku

Neošetřená 
kontrola

tebukonazol, 
prothikonazol 

1,0 l/ha

Elatus Era
0,8 l/ha

epoxikonazol 
1,5 l/ha

Foto Kroměříž 8.7.2019 

38 dnů 

po aplikaci 

T3 aplikace



Velká Bystřice, 26.6.2019, ječmen jarní Sebastian

4 týdny po aplikaci
1 aplikace v BBCH 33, 24.5.2019, foto 26.6.2019

Kontrola
Elatus Era 0,6 

+ Archer 0,4 l/ha
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podzim 

PRE, CPOST, 

POST aplikace

jaro

aplikace 

BBCH 21- 31, do BBCH 32

Syngenta možnosti  
v herbicidním ošetření 
obilnin/pšenice ozimé



Avoxa je nejlepší herbicid na předcházení vzniku 

rezistence (chundelka metlice)
Polní pokusy Česká republika, 2014-2019, n=16
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iododsulfuron +
mesosulfuron 1,2 l/ha
(+ thiencarbazone 0,2

l/ha)*

propoxycarbazone
0,06 kg/ha

aminopyralid +
florasulam +

pyroxsulam 0,2 kg/ha

iodosulfuron 0,2 kg/ha
(+ 2,4-D 1,0 l/ha)*

chlortoluron 2 l/ha* fenoxaprop-P-ethyl 1
l/ha

Avoxa 1,1 l/ha (+ TM
partner 2D)

Avoxa 1,35 l/ha Avoxa 1,8 l/ha



Přináší řešení sveřepů!

Kontrola
Avoxa 

1,8 l/ha



Řepka

Účinné látky:

125 g/l difenoconazole

125 g/l azoxystrobin

Dávka: 1 l/ha

Balení: 4 x 5 l, 20 l

Zlatá edice 
technologie Amistar



Hlavní benefity fungicidu Amistar Gold 

Spolehlivá cesta k profitu.

Vyšší výnos napříč pod-

mínkami. Osvědčený

výkon účinných látek.

Příznivá cena ošetření.

Bezpečný azol s nejsil-

nějším kurativním účinkem.

Výborná účinnost

na hlízenku,fomu i Alternarii.

Použití v mnoha plodinách.

Kombinace prověře-

ných účinných látek.

Bezpečnější použití 

s pozitivním

výhledem do budoucna.

PROVĚŘENO PRAXÍ SILNÝ KURATIVNÍ ZÁSAH PŘÍZNIVÁ CENA



Účinné řešení drátovců

v bramborách

Účinné látky:

0.5% Tefluthrin

+ minerální NP (10:41) + Mn 3% + Zn 2%

Dávka: 16 kg/ha

Balení: 10 kg

Formulace: mikrogranulát (denzita : 0.9)



Hlavní benefity insekticidu Force Evo 

SPOLEHLIVÝ ÚČINEK

NA DRÁTOVCE

INSEKTICIDNÍ 

OCHRANA PROTI 

ŠKŮDCŮM DRUHŮ 

Coleoptera, Diptera, 

Lepidoptera a Myriapoda

STIMULAČNÍ ÚČINEK

PŘI KLÍČENÍ = VYŠŠÍ

ODOLNOST ROSTLIN
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Přípravky
registrované do révy

Herbicidy Fungicidy Insekticidy

Touchdown

Quattro

Ridomil

Gold MZ

Karate 

Zeon

Topas

Dynali

Ampexio

Pergado F

Switch

Taegro
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Co je 

TAEGRO?

Mikrobiální 
biocidní 

přípravek, který 
se přirozeně 

vyskytuje 
v prostředí.
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Výhody  

použití

Chrání ovoce a 

zeleninu před 

padlím i plísní 

šedou.

Nízká aplikační 

dávka umožňuje 

větší komfort

při aplikaci.

OL 4 hodiny!

Skladování 

v pokojové 

teplotě. Použití 

v jakékoliv 

růstové fázi.



Classification: FOR INTERNAL USE ONLY

SYNGENTA ACQUIRES 

BIOLOGICALS COMPANY VALAGRO
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Valagro enjoys a “market-leading position” in biological crop protection, 

clocking $175 million in revenue last year. Founded in 1980, it now employs 

more than 700 personnel across eight production sites and 13 subsidiaries 

globally, with an established presence in Europe and North America and a 

growing footprint in Asia and South America
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Děkuji za pozornost


