Aktuální stav porostů (1/2020)
Neděle 15.03.2020 (Plzeňsko)

Dobrý den,
Téměř ve stejném čase jako vloni přináším opět první informace ke stavu a možnostem ošetření našich
porostů. Situace je oproti uplynulé sezóně značně odlišná. Máme za sebou téměř ideální průběh
podzimu. Porosty krásně a rovnoměrně vzcházely. I zima byla velmi příznivá, a to zejména na srážky.
V čem nám moc nepřála byly teploty. Porosty sice vegetovaly po celou dobu ale…
Problém pozorujeme již dnes, a to zejména ve velmi hustých porostech. Po zkušenostech z let minulých
jsme všichni (a to naprosto chápu) „trošičku“ přidali na výsevcích. To se nám teď projevuje nastupující
infekcí, která je mnohdy v porostech již od podzimních měsíců 2019. Častým dotazem je, co s tím.
Hlavním bodem je výživa. Správně reagovali Ti, co mají 1 - 2x přihnojeno a granulovaná hnojiva se
luxusně rozpouští a přístup k rostlinám je téměř ihned. V dalších týdnech samozřejmě nevíme, co
přijde, ale teploty, zejména přes den porostou, a srážek má ubývat. Co víme určitě, že budou přízemní
mrazíky a tady pozor na aplikaci CCC a podobně působících regulací. Před i po aplikaci by neměly
teploty klesnout pod nulu! Tady se často chybuje a nedočkavci nadělají více škody než užitku. To samé
platí o fungicidech a časných herbicidech. Je značný výskyt jednoděložných plevelů v obilninách. Je to
hlavně chundelka a oves hluchý. Vlhko a teplo na podzim je vždy pro tyto plevelné trávy příznivý. Pro
fungicidní aplikace ještě nenastala správná doba, a tak zejména ozimé obilniny mají ještě chvilku čas.
Otázkou je, co s řepkou. Na některých
polích pozorujeme tak „vyspělé“
porosty řepky ozimé, že by se daly již
zregulovat a určitě příští týden přijde
čas na další přihnojení a aplikaci listové
výživy i dalších látek příznivě působících
přes list. Pokud nám to počasí umožní,
tak i já např. na pokusech koncem
příštího týdne přistoupím k aplikaci
např. Agro-Sorb Folium v dávce 1 - 1,5
l/ha. Co k tomu, ještě ukáže čas, a
hlavně zmiňované počasí a teploty.
Pokud přituhne, tak určitě ještě
počkám.
Pro
dobrou
účinnost
Agrosorbu a jemu podobných přípravků
musí být dostatečně narostlé nové listy a rostlina musí být tzv. aktivní.
Tím, že byla mírná zima, máme i minimum pozemků, kde je velké množství odumírajících listů. Velmi
rychle regenerují i ještě před týdnem žluté ječmeny. Hodně míst v našem kraji dostalo výrazné
množství srážek. Na zamokřených pozemcích je důležité sledovat paty stébel. Pokud by se objevil
problém, je možné chemicky ošetřit. Ale opět zdůrazním, že na většině pozemků je čas a infekce nemá
ideální klimatické podmínky (teplotu). Pokud budou hlášeny další srážky, věnujte úsilí aplikaci dusíku.
Včera jsem prošel pokusy a některé naše odrůdy řepek a dnes jsem se věnoval hlavně pšenicím. Vše
odpovídá tomu, co již dávno víme. Viriato je jednoznačně nejranější pšenicí, a i na obrázku můžete

vidět o kolik je napřed. Už ale vegetuje i RGTReform, který je naopak na úplném chvostu v ranosti mezi
našimi odrůdami. Řepky mají většinou krásné pevné kořeny a mnohdy již viditelné květenství.
V teplejších oblastech již vidíme první kvítky. To snad trošku zbrzdí noční teploty pod bodem mrazu a
konec příštího víkendu. Nehledě na to, že tyto změny teplot působí jako přírodní regulace porostů.
Určitě bych doporučil instalovat urychleně misky a sledovat nálety škůdců.
Příští týden se chystám objet ostatní pokusy
v ČR. Pokud objevím nějakou zajímavost či
problém, tak Vás o tom budu informovat. Teď
nám nastává období setí jařin. Doufám, že se vše
podaří a budeme mít co sít, a ještě trošku zaprší,
aby vše rychle vzešlo a neopakoval se minulý
rok, kdy na konci nebyla tak radostná sklizeň.
Ještě krátká připomínka a informace
k přípravkům na ochranu rostlin. Sklad
v Přešticích je připraven a snad bude i v dnešní
nepředvídatelné době fungovat doprava a
budeme včas dostávat od našich dodavatelů informace o stavu reálných zásob. Již dnes je možné
objednávat zboží. Kdo aplikuje hořkou sůl, bude také skladem. Prosím tedy o včasné zasílání
objednávek, a to zejména na zboží, které letos ukončí prodeje v ČR. O stavu a možnostech insekticidní
ochrany je toho asi už napsáno mnoho a budeme muset pracovat s tím, co nám zelená legislativa EU
dovoluje. Snad jednou z mála úlev je fakt, že se snížil okruh hlášení aplikací insekticidů včelařům z 5 km
na 2 km. V současné době se dokončuje ceník pro letošní sezónu. Předpoklad jeho vydání je někdy
přelom příštího týdne. K Vám se dostane buď elektronicky nebo v tištěné formě. Připravujeme i
novinku v exkluzivitách. O tom ale příště.
Možnosti aplikace přípravků i hnojiv sledujte bedlivě (velmi často během roku dochází ke změnách):
POR:
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1518552291518

HNOJIVA:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/hnojiva/registr-hnojiv.html

Přeji pevné zdraví a dobrou volbu při ošetřování porostů.

Příjemný den, Karel Sýkora a kol.

*za případné chyby v textu se omlouvám .o)

