Aktuální stav porostů (4/2020)
Čtvrtek 07.05.2020 (Plzeňsko)

Dobrý den,
na většině míst v našem regionu alespoň trošku zapršelo. Rozložení srážek bylo ale velmi různorodé a
bohužel ani zdaleka nenaplnilo naše očekávání. Půda, a hlavně nižší vrstvy půdního profilu, zůstává
velmi suchá a v kombinaci s občasnými mrazíky, které budou i v průběhu května, to není ideální
kombinace. Scénář je dosti podobný konci dubna. Porosty ale pádí kupředu.
V současné době pozorujeme plně kvetoucí řepky. Pouze později seté porosty a porosty, kam bylo
v minulých týdnech aplikováno více dusíku jsou tak v polovině květu. Nastávají ideální podmínky pro
aplikaci fungicidů. Výběr je pestrý a tam, kde již opadaly květní plátky na terminálech, je nejvyšší čas
na postřik. Zda aplikovat i insekticidy je otázka. Pokud máte v porostech krytonosce, tak je to již možné.
S příchodem víkendu se má velmi oteplit a pokud se porost zapotí, tak nastanou i podmínky pro
bejlomorku. Poté jsou hlášeny zase dva chladné dny. Každým rokem upozorňuji na společné aplikace
insekticidů, fungicidů a např. lisových hnojiv. Vše pečlivě zvažte a dobře rozepište. Tím, že řepky prošly
opravdu zátěžovým testem (sucho, mráz…), určitě uvítají pomoc v podobě listové výživy (Quantum
UltraComplex, Hakofyt, Campofort apod.) nebo pomocných látek (Agrosorb Folium apod.). Výborně
fungují i přípravky jako je např. Atonik. Ještě nám řepka ani neodkvetla a přicházíme s nabídkou na
osivo řepky 2020. VP AGRO a ZNZ Přeštice vám opět nabízí nákup v tzv. Předsezonní nabídce. Nejprve
nabízíme exkluzivně naše materiály:

RGT Trezzor – vítěz SPZO 2019, odolnost suchu, výborný obsah oleje a perfektní zdravotní stav
Absolut – novinka LG, vynikající výnosy, gen viru žloutenky vodnice, Rlm7 - fóma, nepukavost šešulí
Allison – nejvýnosnější řepka ÚKZUZ 2014 až 2018, nutričně nejkvalitnější řepka 2017 až 2019 …
RGT Jakuzzi – novinka 2019, nepukavé šešule, odolnost fómě, plastická, perfektní zdravotní stav
Snežka – nejvýnosnější liniová řepka v ČR, české šlechtění, pozdnější a zdravý porost, odolnost mrazu
…dále nabízíme starší, ale stále velmi výnosné a zdravé odrůdy: RGT Dozzen, Silver a linii Rescator.

Všechny naše odrůdy jsou do konce měsíce v akci za velmi zajímavé slevy + výsevní jednotky zdarma.
Více naleznete v našem katalogu nebo mě kontaktujte, rád Vám pomůžu s výběrem vhodné odrůdy.

Nakupujte kvalitu za rozumné peníze:

Jarní obilniny „jsou venku“ a jejich kvalita opět záleží na místě a podmínkách, ve kterých rostou. Zde
se řeší hlavně herbicidní ochrana. Na tu je nejvyšší čas i v ozimech. Zvláště tam, kde jste se ještě
nedostali k opravám, je nejvyšší čas (Traton SX). Totéž platí i o regulacích. Letos se fáze rychle mění a
jsou velké rozdíly v termínech setí i v ranosti odrůd. Ječmeny již metají a rané, časně seté odrůdy jsou
již vymetané. Tady je už pozdě a polehnutí musíme nechat osudu. Poslední možností bylo použití
etefonu (Cerone apod.).
Choroby se vyskytovaly jen ojediněle a nebylo nutné na velké části lokalit plošně ošetřovat. Nyní se
objevuje ve větší míře padlí a různé listové choroby (DTR, braničnatky apod.). Dle informací čekáte ve
velké míře na praporcový list. Ten, kdo jste ošetřil v minulých týdnech širokospektrálními herbicidy,
máte čas. Pozor ale u neošetřených ploch, věnujte jim pozornost a včas zakročte. Problémy začínají
v hustějších porostech. Z naší dílny opět zmiňuji nový přípravek CAVANDO. Tento fungicid je z dílny
BASF (znáte jej pod názvem Osiris) a je ideální volbou do všech obilnin na většinu chorob, a to včetně
ošetření klasu. Od praporcového listu dále se jedná o ideální volbu.
Dávkování a použití naleznete v metodice či v přiloženém letáku. Já
osobně ho používám v pokusech. Zde mám již 10 dnů ošetřeno
širokospektrálním fungicidem a jakmile se objeví klasy raných pšenic,
tak budu aplikovat právě CAVANDO.
Poslední dnešní informaci bych chtěl směřovat k polním dnům.
Vzhledem k událostem a různě se měnícím nařízením, nabízím možnost
prohlídek porostů během vegetace. To není nic nového, to mnozí z Vás
využívají každý rok. Organizaci Přeštického polního dne řešíme a
budeme Vás včas informovat. Budeme se jej s kolegy snažit uspořádat
v původně avizovaném termínu i když v trochu jiné podobě a bez
zázemí. Prioritou je zdraví nás všech a prezentace porostu jako
takového. Snad nám bude do budoucna přáno a vrátíme se k původní
podobě. Jakmile bude provedena poslední chemická aplikace, tak
pokusy připravím a osadím cedule s popisem.

Přeji pevné zdraví a dobrou volbu při ošetřování porostů.

Příjemný den, Karel Sýkora a kol.

*za případné chyby v textu se omlouvám ☺

