LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Jak zvládnout dalí zaplevelení porostù cukrovky
po první aplikaci herbicidù
HOW TO HANDLE FURTHER WEED INFESTATION OF SUGAR BEET STAND AFTER THE FIRST APPLICATION OF HERBICIDES

Frantiek Fier

Druhá aplikace herbicidù v cukrovce

jako v T1 (1, 2). Jsou-li vak dvoudìloné plevele mírnì pøerostlé, musíme dávky herbicidù zvýit.
K druhé aplikaci herbicidù pøistoupíme v porostech cukHubení plevelù v tomto období je pøedevím záleitostí
rovky, má-li ji øepa dva a více pravých listù, výjimeènì dìloní
chemické ochrany. Volba herbicidù musí vdy vycházet ze skulisty se základem pravých listù. Nacházejí-li se v porostu po
teèného výskytu konkrétních plevelných druhù tam, kde je vzeúspìnì provedené první aplikaci herbicidù (T1) opìt plevele
lý porost øepy (cukrovka ve fázi dìloních listù a po vyvinuté
ve stejném stupni vývoje, pouijeme totoné dávky herbicidù
dva max. ètyøi pravé listy). Plevele mají být ve fázi dìloních
listù a se základem tøetího páru pravých listù. Cílem zásahu je opìtovné
odstranìní vzelých dvoudìloných
Tab. I. Druhá aplikace herbicidù v cukrovce proti dvoudìloným plevelùm
plevelù, obdobnì jak bylo provedeno
Herbicid
Dávka (l, kg, g/ha)
v první aplikaci T1. Nacházejí-li se
v porostu cukrovky jetì øepné rostliny
Betanal Expert + Pyramin Turbo
1,5 + 1,5
ve fázi dìloních listù (a potøebujeme-li
Betanal Expert + Burex 430 DKV
1,5 + 2,0
je k dosaení optimálního poètu rostBetanal Expert + metamitron
1,5 + 1,0
lin na hektar), musíme volit jen takové
Betanal Expert + Flirt
1,5 + 1,5
dávky registrovaných herbicidù do cuBetanal Expert + Safari 50 DF (Trener 50 DF)
1,5 + 30 g
krovky, které tuto konkrétní situaci doBetasana Trio + desmedipham + Pyramin Turbo
1,0 + 1,52,0 + 2,5
volí zvládnout bez rizika moného výBetasana Trio + desmedipham + Burex 430 DKV
1,0 + 1,52,0 + 3,0
padku malých rostlin cukrovky (viz
Betasana Trio + desmedipham + Flirt
1,5 + 1,52,0 + 1,5
doporuèení T1). Následná aplikace
Mix Double + Stemat Super (Ethosat 500) + Pyramin Turbo
1,5 + 0,2 + 2,5
herbicidù by pak mìla následovat nejMix Double + Stemat Super (Ethosat 500) + Burex 430 DKV
1,5 + 0,2 + 3,0
døíve za ètyøi dny, nejpozdìji do sedmi
dnù  stejným pøípravkem èi tank-mix
Mix Double + Stemat Super (Ethosat 500) + Flirt
1,5 + 0,2 + 1,5
(TM) kombinací v pøípadì pøerostlých
Mix Double + Stemat Super (Ethosat 500) + Safari 50 DF, (Trener)
1,5 + 0,2 l + 30 g
dvoudìloných plevelù.
Synbetan P Forte + desmedipham + chloridazon
1,5 + 2,5 + 3,0
Jsou-li dvoudìloné plevele ve fázi
Synbetan P Forte + desmedipham + metamitron
1,5 + 2,5 + 1,5
ètyø
pravých listù (merlíky, laskavce),
Synbetan D Forte + chloridazon
4,0 + 3,0
mùeme
pouít Betanal Expert. V tom
Synbetan D Forte + metamitron
4,0 + 1,5
pøípadì by na takto velké plevele plnì
Powerttwin + desmedipham + chloridazon
1,0 + 2,0 + 2,53,0
dostaèovala dávka 1,25 l.ha1 Betanalu
Powerttwin + desmedipham + metamitron
1,0 + 2,0 + 1,5
Expert v kombinaci s herbicidem na
Powerttwin + desmedipham + Safari 50 DF (Trener 50 DF)
1,0 + 2,0 + 30 g
bázi chloridazonu (1,01,5 l.ha1), pøíphenmedipham + desmedipham + ethofumesát + chloridazon
1,52,0 + 2,0 + 0,2 + 3,0
padnì metamitronu (1,0 l.ha1). Na pøephenmedipham + desmedipham + ethofumesát + metamitron
1,52,0 + 2,0 + 0,2 + 1,5
rostlejí rdesna sp. (46 pravých listù)
phenmedipham + desmedipham + ethofumesát + Flirt
1,52,0 + 2,0 + 0,2 + 1,5
je nutné pøidat Stemat Super (Ethophenmedipham + desmedipham + ethofumesát + Safari 50 DF (Trener 50 DF)
1,52,0 + 2,0 + 0,2 + 30 g
sat 500) v dávce 0,20,4 l.ha1.
desmedipham + ethofumesát + Safari 50 DF (Trener 50 DF)
3,54,0 + 0,2 + 30 g
Pøi pouití Betasana Trio by na
desmedipham + ethofumesát + chloridazon
3,54,0 + 0,2 + 1,5
dvoudìloné plevele ve fázi 4 pravých
listù (merlíky, laskavce) plnì dostaèodesmedipham + ethofumesát + metamitron
3,54,0 + 0,2 + 1,5
vala dávka 1,0 l.ha1 posílená herbicidesmedipham + ethofumesát + Flirt
3,54,0 + 0,2 + 1,5
dem na bázi desmediphamu (Demifan,
clopyralid
0,150,3
Synbetan D) v dávce 1,01,5 l.ha1
lenacil
0,150,5
a chloridazonu, pøípadnì metamitronu
ve stejných dávkách. Na pøerostlejí
desmedipham = Demifan, DMP Stefes, Synbetan D
clopyralid = Lontrel 300, Cliophar 300 SL
phenmedipham = Betasana SC, Femifan, Synbetan P
triflusulfuron-metyl = Safari, Trener
rdesna sp. (46 pravých listù) je nutné
ethofumesát = Stemat Super, Ethosat 500
lenacil = Venzar
pøidat Stemat Super (Ethosat 500)
chloridazon = Pyramin Turbo, Burex 430 DKV
chloridazon + Quimerack = Flirt
v dávce 0,20,4 l.ha1.
metamitron = Goltix Top, Golatron, Mitra, Tornádo
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Tab. II. Aplikace Safari 50 DF (Trener 50 DF) v cukrovce a krmné øepì
Plevel

Dávka

Poznámka

Heømánky sp.
Rmeny sp.
Vydrol øepky

Ve fázi 2 pravých listù jedna aplikace, max. ve fázi 46 listù jsou nutné dvì aplikace v intervalu 57 dní.

Vydrol sluneènice

30 g.ha1

Tetlucha kozí pysk

jako TM s ostatními
herbicidy

Mraèòák theofrastùv

Ve fázi dìloních listù jedna aplikace, ve fázi dvou pravých listù dvì aplikace v intervalu 57 dní.
Lepích výsledkù je dosahováno s herbicidy s obsahem oleje (Betanal Expert, Mix Double)
nebo jednoslokovými herbicidy + olej (Alimo, Ekol, Mero)

Laskavce sp.

Do fáze dvou pravých listù.

Tøetí aplikace herbicidù a hubení pøerostlých plevelù

zapojením porostu i po nìm a jetì zpùsobit následné problémy pøi sklizni. Velký význam má také odstranìní vech plevelných øep z porostu technické cukrovky.
Ve tøetím aplikaèním termínu zamìøeném proti dvoudìloným plevelùm je moné postupovat takto:
1. Mají-li rostliny øepy více ne 4 pravé listy (zpravidla 810
listù) a dvoudìloné plevele jsou ve fázi 2 pravých listù se
základem 3. a 4. listu, pouijeme stejné dávky herbicidù jako
v 1. aplikaci (doporuèení T1). Jsou-li dvoudìloné plevele
jen o málo vìtí, zvýíme základní dávku jednoslokových
herbicidù max. o 0,51,0 l.ha1 (phenmedipham, desmedipham).
2. Mají-li rostliny øepy více ne 4 pravé listy (zpravidla 810 listù)
a dvoudìloné plevele mají maximálnì 4 pravé listy se základem 5. a 6. listu, je tøeba aplikovat jednoslokové herbicidy na bázi PMP (phenmedipham) a DMP (desmedipham)
v celkové dávce 4,0 l.ha1. Mají-li vak laskavce více ne dva
pravé listy, je tøeba, aby podíl herbicidu s úèinnou látkou
DMP byl vìtí ne 3,0 l.ha1. Betanal Expert aplikovat v dávce
1,5 l.ha1, Mix Double v dávce 1,5 l.ha1 + herbicidy s úèinnou
látkou metamitron v dávce 1 l.ha1, nebo chloridazon v dávce
1,5 l.ha1. Betasana Trio v dávce 1,5 l.ha1 + 2 l.ha1 herbicidu
s uèinnou látkou DMP a metamitron nebo chloridazon ve stejných dávkách, jak je uvedeno výe. Místo herbicidu s úèinnou
látkou chloridazon je moné pouít také herbicid Flirt.

Hubení plevelù v tomto období je smìrováno pøedevím
na koneènou úpravu konkrétní plochy øepy tak, aby byly vytvoøeny co nejlepí pøedpoklady pro samotnou sklizeò. Velmi
malé zaplevelení vysokými plevelnými druhy pøi sklizni nevadí
(tj. asi 2 merlíky nebo laskavce na 1 ar). Proto je tøeba se orientovat kvalifikovaným odhadem pøi vyhodnocení skuteèného zaplevelení pøed tøetí aplikací herbicidù na to, co je tøeba jetì
bezpodmíneènì z plevelného spektra vyhubit aby byly minimalizovány problémy pøi sklizni øepy a nebyla zaznamenána
hospodáøská kodlivost plevelù. Volba herbicidù se musí podøídit skuteènému výskytu konkrétních plevelných druhù. V pøípadì
vìtího výskytu níe jmenovaných plevelù nás musí zajímat
výskyt a èetnost: merlíkù, laskavcù, heømánkù sp., rmenù, tetluchy kozí pysk, mraèòáku, bolehlavu plamatého, baanky roèní,
výdrolu øepky, sluneènice a jeatky kuøí nohy, aj. které nejvíce
mohou ztíit sklizeò. Neádoucí zaplevelení takového porostu
velice sniuje výnos a zvyuje sklizòové ztráty Cílem je pomocí
herbicidù znovu odstranit z porostu øepy takové problematické
plevele, které se mohou významným zpùsobem uplatnit pøed

Pokud se v porostu vyskytuje plevelná øepa, je nutné ji bezpodmíneènì z porostu cukrovky zcela odstranit. Nejlepí je její
mechanické vytrhání jetì pøed zaèátkem kvetení. Vytrhanou
øepu je nutné z porostu vyvést, nebo aspoò poloit na chrást
jiných øep, aby nebyla v kontaktu s povrchem pùdy a nemohla
tak znovu zakoøenit
Je-li porost øepy ve fázi kolem 616 pravých listù a vyskytují-li se v nìm pøedevím merlíky, heømánky sp. a rmeny, které
mají víc nì 620 listù, je tøeba uplatnit takové aplikace, které
zabezpeèí úspìné zvládnutí takového kalamitního zaplevelení.
Je nutné eliminovat dopad na tvorbu výnosu øepy, i kdy jistá
ztráta na výnosu ji vznikla, a vytvoøit pomínky pro sklizeò cukrovky s minimálními ztrátami výnosu a minimálními ztrátami pøi
vlastním zpracování suroviny. Pøi výskytu pøerostlých laskavcù
je tøeba z aplikace vyøadit sloku s úèinnou látkou PMP a zcela
ji nahradit herbicidem s úèinnou látkou DMP v dávce 4 l.ha1.
Doporuèený herbicidní zásah, vyskytují-li se v porostu cukrovky pøerostlé dvoudìloné plevele, merlíky, laskavce, svízel
pøítula, rozrazily sp. hluchavky aj., uvádí tab. III.

Chcete-li vak pouít herbicid Mix Double, potom by na
dvoudìloné plevele ve fázi ètyø pravých listù (merlíky, laskavce) plnì dostaèovala dávka 1,5 l.ha1 v kombinaci s herbicidem
na bázi chloridazonu (2,53,0 l.ha1), pøípadnì metamitronu
(1,01,5 l.ha1). Na pøerostlejí rdesna sp. je nutné pøidat Stemat
Super (Ethosat 500) v dávce 0,50,6 l.ha1.
V pøípadì, e máme vyrovnaný porost øepy ve fázi kolem
ètyø pravých listù se základem 5. a 6. listu, mùeme aplikovat
herbicidy proti dvoudìloným plevelùm, moné je øeení uvedené v tab. I. U merlíkù mùeme poèkat a do fáze 6 pravých
listù, u laskavcù do fáze 4 pravých listù, v pøípadì výskytu heømánkovitých plevelù do fáze plnì vyvinutých 6 pravých listù.
Dùleité je dodret podmínky správné aplikace herbicidù (1).
Proti ovsu hluchému, jeatce kuøí noze, bérùm sp. a pýru
plazivému lze úspìnì zasáhnout registrovaným graminicidem
v patøièné dávce. Tyto pøípravky je moné pøimíchat k jiným
herbicidùm jako TM bez rizika pokození porostu øepy jen
v dávce platné pro oves hluchý a prosovité trávy, nikoli v jednorázové dávce proti pýru plazivému. Novì registrovaný je v této
sezonì graminicid Garland Forte.
Výsledkem správného pouití jednotlivých herbicidù, pøípadnì jejich TM kombinací, bude nezaplevelený porost øepy.
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Tab. III. Herbicidní zásah T3  vyskytují-li se v porostu cukrovky pøerostlé dvoudìloné plevele
Herbi ci dy

Dávka (l , kg, g . ha1)

Ol ej

PMP + ETH + MET nebo CHLO (Fl i rt)

3,0 + 0,2 + 1,0 (1,5)



Jen merl í ky* bez l askavcù.

1,0 + 2,0 + 0,2 + 1,0 (1,5)



Laskavce a merl í ky*.

3,0 + 0,2 + 1,0 (1,5)



Laskavce a merl í ky*.

1,5 + 1,5 (2,0)



Laskavce a merl í ky*.

1,5 + 0,2 + 1,5 (2,0)



Laskavce a merl í ky*.

PMP + DMP + ETH + MET nebo CHLO (Fl i rt)
DMP + ETH + MET nebo CHLO (Fl i rt)
Betanal Expert + MET nebo CHLO (Fl i rt)
Mi x Doubl e + ETH + MET nebo CHLO (Fl i rt)

Poznámka

* s více ne 8 listy

Tab. IV. Opakovaná aplikace 47 dní po aplikaci T3 (tab. III.)
Herbicidy
PMP + ETH + MET nebo CHLO (Flirt)
PMP + DMP + ETH + MET nebo CHLO (Flirt)
DMP + ETH + MET nebo CHLO (Flirt)
Betanal Expert + MET nebo CHLO (Flirt)
Mix Double + ETH + MET nebo CHLO (Flirt)

Dávka (l, kg, g . ha1)

Olej

3,0 + 0,2 + 1,0 (1,5)



Jen merlíky*, bez laskavcù.

1,0 + 2,0 + 0,2 + 1,0 (1,5)



Laskavce a merlíky*.

3,0 + 0,2 + 1,0 (1,5)



Laskavce a merlíky*.

1,5 + 1,5 (2,0)



Laskavce a merlíky*.

1,5 + 0,2 + 1,5 (2,0)



Laskavce a merlíky*.
* s více ne 8 listy

PMP (phenmedipham) = Betasana SC, Femifam, Synbetan Duo
DMP (desmedipham) = Demifan, DMP Stefes, Synbetan Duo
MET (metamitron) = Goltix Top, Gollatron, Mitra, Tornádo
ETH (ethofumesát) = Stemat Super, Ethosat 500
CHLO (chloridazon) = Pyramid Turbo, Burex 430 DKV
CHLO (chloridazon) + Quinmerack = Flirt

V pøípadì výskytu pøerostlých rdesen (èervivec, bleník)
je nutné zvýit dávku ethofumesátu (ETH) celkem na 0,50,6 l.ha1.
Jedná-li se pouze o výskyt pøerostlých rdesen sp., pouije se
dávka ETH 0,50,6 l.ha1 s olejem sólo a následnì, bude-li to
nutné, jetì 0,2 l.ha1. K uvedenému øeení extrémního zaplevelení se nedají pouít kombinované herbicidy s obsahem oleje
(Betanal Expert, Mix Double, Betasana Trio).
Aby byl herbicidní zásah proti takovému zaplevelení úspìný, je tøeba provést dalí aplikaci za 47 dní (jednou z variant
uvedených v tab. IV.).
Je-li porost druhotnì zaplevelen prosovitými travami, zejména hodnì rozíøenou jeatkou kuøí nohou (béry), neváhejte
i na zaèátku srpna pouít graminicid v pýrohubné dávce (Garland Fotre, Pantera, Agil, Targa, Fusilade Forte).

Závìr
Pøi správném pouití doporuèených dávek jednotlivých
herbicidù ve druhém aplikaèním termínu, pøípadnì jejich TM
kombinací, dosáhneme znovu nezapleveleného porostu øepy.
Je vak nutné dodrovat aplikaèní podmínky a správnì volit
úèinné látky podle skuteèného vyskytu plevelných druhù
v porostu øepy. Pouití jen registrovaných herbicidù v pøísluných
dávkách v optimální kombinaci bude zárukou vysoké herbicidní
úèinnosti.
Pøi tøetí aplikaci herbicidù má pìstitel k dispozici nìkolik
navrených zpùsobù dávkování herbicidù, ze kterých zvolí øeení podle konkrétního zaplevelení svého porostu øepy a výbìru pøípravkù, které má k dispozici (které mu mùe operativnì
dodat distributor). Bude-li aplikovat také i následné oetøení
proti pøerostlým plevelùm, bude spokojen se zachránìným výnosem (i kdy jistý pokles výnosu ji nastal) i s kvalitou skliznì
s minimálními ztrátami.
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Poznámka

Pro udrení nezapleveleného
porostu cukrovky je tøeba po
první aplikaci herbicidù (T1)
podle výskytu konkrétních
plevelných druhù s ohledem
na rùstovou fázi cukrovky
správnì zvolit druhý (T2)
a tøetí postøik (T3). Pøi výskytu
pøerostlých plevelù je tøeba
tøetí aplikaci doplnit dalím
oetøením. V èlánku jsou uvedeny pøíklady dávek a kombinací herbicidù pro dané
aplikaèní temíny.
Pouití vhodných úèinných
látek herbicidù v pøísluných
dávkách je zárukou vysoké
herbicidní úèinnosti a je pøedpokladem vysokého výnosu
a kvality skliznì cukrovky.
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Fier F.: How to handle further weed infestation of sugar
beet stand after the first application of herbicides
To maintain the sugar beet stand uninfested, it is necessary, after
the first application of herbicides (T1), to choose a second (T2) and
a third spray (T3) accordingly to the occurrence of individual weed
species regarding the growth phase of sugar beet. In the case of
outgrown weed it is necessary to complement the third application
by further treatment. The article mentions examples of dosages and
combinations of herbicides for given times of application.
Using appropriate effective substances in proper doses guarantees
high herbicide efficacy and is an important factor in promising high
yield and quality of sugar beet crop.
Key words: herbicides, weed control, weed biology, second (T2) and
third spray (T3), outgrown weeds.
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