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Jak efektivně regulovat plevele v 
kukuřici v období rozsáhlých 

restrikcí účinných látek?
doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
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Důvody restrikcí úč. látek pesticidů
 transport do povrchových a podpovrchových vod
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Záchyty úč. látek herbicidů v podzemních vodách
ČR v roce 2013 (ČHMÚ testoval 660 vzorku)

Úč. látka včetně metabolitů % pozitivních 
vzorků

% nadlimitních 
vzorků

chloridazon 30 27

alachlor 26 16

metazachlor 21 13

acetochlor 12 6

atrazin 10 3

metolachlor 7 3

bentazone 3 1

terbuthylazin 2 0,2

clopyralid 1 0,3

aminopyralid 1 0,5

metribuzin 1 0,3
Kodeš (2016)
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Důvody restrikcí úč. látek pesticidů
 transport do povrchových a podpovrchových vod
 pomalý rozklad a kumulace v prostředí (půda, vodní 

sedimenty, atd.
 toxicita pro necílové organizmy (včely, vodní 

živočichové, půdní členovci, atd.) 
 potencionální karcinogenita a mutagenita
 endokrinní disrubtory (narušují funkci živočišných 

hormonů)
 kumulace v živočišných tkáních
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Způsoby restrikce úč. látky
 úplný zákaz používání (acetochlor, alachlor)
 snížení dávkovaní (nicosulfuron, terbuthylazin, atd.)
 zamezení opakovaného použití (obvykle 1x za 3 roky)
 vyloučení z používání v ochranné pásmu vodních zdrojů 

(terbuthylazin, dimethenamid, nicosulfuron, atd.)
 omezení termínu a způsobu aplikace (např. předsklizňové 

aplikace glyphosatu) 
 vytváření minimálních ochranných pásem od povrchových vod 

(téměř všechny herbicidy)
 vytváření minimálních ochranných pásem od okrajů pozemků 

(škarpy, louky, meze, atd)
 vytváření ochranných pásem od obydlených oblastí 

(clomazone v SRN)
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Připravované restrikce úč. látek v kukuřici
 aclonifen (Bandur) 
 bromoxynil (Pardner, Bromotril, atd.)
 clopyralid (Galera, atd.)
 dicamba (Banvel, Arrat, Principal, atd.)
 dimethenamid (Outlook, Akris)
 flurochloridone (Racer)
 flufenacet (Aspect Pro)
 isoxaflutole (Adengo, Merlin)
metolachlor (Dual, Gardoprim, Lumax)
 nicosulfuron (Milagro, Nicogan, Samson, atd.)
 pendimethalin (Stomp)
 picloram (Galera)
 sulcotrione (Sulcogan, Sulcotrek)
 terbuthylazin (Akris, Bolton, Balaton, Aspect, atd.)
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Aplikační termíny

PRE C POST POST

• Nízká cena
• Eliminace plevelů od 

počátku vegetace
• Obvykle horší 

environmentální profil
• Vysoké riziko selhání 

účinnosti, zejména za sucha 
a na těžších půdách (v 
nižších polohách)

• Nepůsobí na vytrvalé 
plevele

• Často nutné opravy
• Na ústupu (především ve 

vyšších polohách nebo při 
dostatku srážek)

• Současný trend (vhodné do 
všech pěstebních oblastí)

• Lze použít herbicidy s 
kratším reziduálním 
působením

• Účinnost není tolik závislá 
na vlhkosti půdy (opravy 
pouze v některých letech 
nebo u některých herbicidů)

• Plevele jsou obvykle 
odstraněny pře jejich 
možným konkurenčním 
působením 

• Obvykle lepší 
environmentální profil

• Účinnost je méně závislá 
na vlhkostních podmínkách

• Obvykle vyšší cena
• Za sucha mohou být 

plevele odstraněny příliš 
pozdě (konkurence o vodu)

• Vhodné především do 
aridnějších oblastí nebo na 
pozemky zaplevelené 
vytrvalými plevely
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Aplikační termíny

PRE C POST POST
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Aplikační termíny

PRE
C POST

POST
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Výnos zrna kukuřice
Průměrné výnosy ve srovnávacích herbicidních pokusech
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Využití širokospektrálních půdních herbicidů 
PRE versus CPOST ošetření

 účinnosti na konkrétní  plevele
 závislosti účinnosti na vláhových podmínkách
 účinnosti při PRE a C-POST aplikaci

na trhu je velké množství kombinovaných půdních 
přípravků

jde o neoblíbenější (nejpoužívanější) skupinu herbicidů

hlavní výhodou je poměrně široký aplikační termín a 
spektrum působení

existují však velké rozdíly v:

 rozdíly zejména v účinnosti na ježatku v závislosti na její růstové fázi 
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účinnost na ježatku kuří nohu
Půdní herbicidy

pethoxamid a metolachlor

dimethenamid

isoxaflutole, mesotrione a sulcotrione

3-5 dní

3-7 dnů
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Porovnání účinnosti  širokospektrálních 
půdních herbicidů

výsledky z let 2010 až 2016

Ježatka kuří noha
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Merlík bílý

Porovnání účinnosti  širokospektrálních 
půdních herbicidů

výsledky z let 2010 až 2016
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Postemergentní (listové) herbicidy 
méně ohroženy restrikcemi

ochranu proti všem jednoletým i vytrvalým plevelům lze 
dosáhnout jedním vstupem

o při běžné úrovni zaplevelení
o správném odhadu aplikačního termínu
o výběru vhodného herbicidu

opravné zásahy při selhání účinnosti PRE či CPOST 
ošetření

existuje několik skupin herbicidů, které lze v tomto 
termínu použít
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Vliv vlhkosti na účinnost „listových“ herbicidů

Aplikace
o za sucha a horka zvýšené těkání, vypařování 

drobných kapiček

Stav plevelné rostliny
o hromadění vosků na povrchu listů
o omezená translokace vody a asimilátů

Stav plodiny
o stresovaná rostlina pomaleji metabolizuje
o herbicid prohlubuje stres 
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Laudis OD

poměrně dobrý environmentální profil

rychlé působení (bleaching)

působí i ve vyšších růstových fázích (na přerostlé 
plevele)

vysoká selektivita (používá se v semenářských 
porostech)

vysoké dávkování

cena 
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Laudis OD

5 dní po aplikaci
„bleaching“

2 týdny po aplikaci
„knock out“ efekt
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Sulfonylmočoviny
 nicosulfuron (Milagro, Samson, Nicogan, Kelvin, atd.)
 foramsulfuron (Eqiup, Maister)
 iodosulfuron (Maister)
 thifensulfuron (Refine)
 rimsulfuron (Titus, Hector, Principal, Arigo, atd.)

 florasulam (Mustang, Pegas, Story, Slalom)
 thiencarbazone (Maister Power, Adengo)

Další ALS inhibitory:
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Sulfonylmočoviny
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případné restrikce budou především v dávkování

ošetření je třeba vhodně načasovat 

za sucha je vhodnější časnější aplikace s půdním 
herbicidem – v opačném případě je kukuřice vystavena 
konkurenci plevelů po delší dobu, což se může projevit 
výnosovou depresí

Sulfonylmočoviny

 po příliš brzkých aplikací vzchází nové plevele
 pozdní ošetření nemusí mít dostatečnou účinnost, působí 
pomalu a zvyšuje se riziko poškození kukuřice
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Sulfonylmočoviny
Kombinace s herbicidy s rychlím a reziduálním působením

Maister + Aspect Pro
Bayer & Agroprotec

Nicogan + Sulcotrek
Adama

Samson (Equip) + Story
Dow AgroScience

Elumis + Gardoprim
Syngenta
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Sulfonylmočoviny
Kombinace s herbicidy s rychlím a reziduálním působením
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Sulfonylmočoviny
Proč použít smáčedlo

WG formulace je potřeba aplikovat společně se 
smáčedlem (tak jak je doporučováno výrobcem), které 
zvyšuje a urychluje příjem přípravku 

bez smáčedla nemusí být odrostlejší trávovité plevele a 
plevele tvořící ochranné bariéry na povrchu listů (merlík bílý, 
trávy) dostatečně potlačeny

použití smáčedla je obzvláště důležité, pokud aplikace 
následuje po delším bezesrážkovém období, kdy je vosková 
vrstva velmi silná
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Vliv adjuvantů na účinnost a selektivitu

Voda

Surfaktanty
(např. Trend 90)

Olejová smáčedla a 
EC formulace
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poškození kukuřice
Sulfonylmočoviny

výrazné rozdíly v citlivosti mezi hybridy (v některých 
hybridech se používaní sulfonylmočovinových herbicidů  
nedoporučuje vůbec)

v pokročilejších růstových fázích je kukuřice citlivější → 
ošetření je třeba provést do fáze 6 (8) listů kukuřice

extrémní povětrnostní podmínky (sucho, vysoké či nízké 
teploty, silný vítr, atd.) přispívají k vyššímu poškození
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Růstové herbicidy
 2,4-D (Esteron, Dicopur)
 fluroxypyr (Starane, Barclay, atd.)
 clopyralid (Galera)
 picloram (Galera)
 dicamba (Banvel, atd.)

Směsné přípravky se sulfonylmočovinami:

Arrat, Mustang, Pegas  
vyšší riziko fytotoxicity……….
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Růstové herbicidy
restrikcemi ohrožen především clopyralid 

především k regulaci vytrvalých dvouděložných 
plevelů, zejména pcháče rolního a svlačce rolního, 
případně přesličky 

s ohledem na obvykle pozdní termín aplikace → 
častá a výrazná fytotoxicita (odrůdové rozdíly, 
počasí po aplikaci)

problematické jsou především herbicidy 
obsahující úč. látku 2,4-D formulovanou jako ester = 
Esteron a Mustang
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Růstové herbicidy
poškození kukuřice
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Glyphosate?

možný konec předsklizňových aplikací v obilninách

konec neprofesionálního používání

problémem nadužívání je nízká cena

úplná restrikce by znamenala velké problémy při 
uplatňování půdoochranných  technologií (strip-till a 
přímé setí do nezpracované půdy)

na HT technologie (např. Roundup Ready) můžeme 
v Evropě definitivně zapomenout
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Roundup Ready kukuřice
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Nová kniha PLEVELE – Biologie regulace
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Děkuji za pozornost

E-mail: jursik@af.czu.cz
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