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Správná strategie = špičkové výnosy
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e Pouze silný, vyrovnaný a správně ve-

dený porost dává všechny předpo-
klady pro vysoký výnos a perfektní 
kvalitu. K tomu nám vedle ostatních 
vstupů napomáhají regulátory růs-
tu. Innvigo vám nabízí tři produkty, 
svým charakterem použití do všech 
vývojových fází a navíc, každý z nich 
naprosto unikátní pro český trh. 

Morforegulace – pozor na 
koncentrace

K intenzivnímu pěstování obilnin, patří 
dokonalé řízení porostu – dostatečný 
kořenový systém, udržení a vyrovnání 
odnoží, zvýšení odolnosti k poléhání. 
Vhodná strategie pro první použití 
v BBCH 29–31 je produkt REGULATO 
300 SL, který je svým složením unikátní 
pro český trh a přináší zcela nové způ-
soby a možnosti. Účinná látka mepikvát-
-chlorid je v dávce 0,5 l/ha určena právě 
pro podporu a udržení odnoží, resp. pro 
„nastartování“ porostu brzy z jara. 
 Odolnost k poléhání, ale i zesílení stéb-
la vám zajistí přípravek TREGUS 500 SC. 
Trinexapak-ethyl je nejpoužívanějším 
nástrojem, ale pozor – naprostá většina 
produktů na trhu obsahuje jen 250 g/l 
účinné látky, TREGUS obsahuje obsahu-
je 500 gramů účinné látky v litru. 
Při intenzivním pěstování a pro zdo-
konalení celé strategie morforegula-
ce je vhodné následné použití účinné 
látky etephon, v přípravku KOREKT 
510 SL. I zde pozor na koncentrova-
nější verzi, unikátní pouze pro pří-
pravek od společnosti Innvigo. 

Výsledky 2019 a doporučení 
k efektivní regulaci

V roce 2019 byly zadány na pokusné 
stanici DITANA, Velká Bystřice (Ing. 
Alena Bezdíčková) pokusné varianty 
s různými strategiemi použití pří-
pravku Regulato 300 SL, Tregus 500 SC 
a Korekt 510 SL. 
Ječmen jarní: varianta č. 1 – Tregus 
0,2 l/ha představuje nejpoužívanější 
strategii, která porost „podrží“ za kaž-
dých podmínek (i za sucha), tzv. „apli-
kace na jistotu“. 
Varianta č. 2–3 – regulátory použité 
v sekvenci se hodí do intenzivnějších 
oblastí, kdy se dle míry intenzity volí 
pouze dávka účinné látky etephon. 

V sušším období a při dalších sezón-
ních rizicích se případně snižuje dávka. 
Varianta č. 4 – ukázala velice zajíma-
vé řešení, které obzvláště v sezóně 

2019 prokázalo nejvyšší navýšení 
výnosu (+ 33,07 %) oproti neošetře-
né kontrole. Jde o kombinaci obou 
regulátorů v pozdější vývojové fázi. 

Pšenice ozimá: Standardem se sta-
la aplikace přípravků na bázi CCC 
(chlormekvát) v dávce 1,0–2,0 l/ha 
v kombinaci s přípravkem na bázi 
ú.l. trinexapak v dávce 0,2 l/ha ve 
fázi BBCH 29 pro zlepšení kondice 
porostu.
Innvigo vám nabízí naprosto nové ře-
šení, efektivní a funkční. Kombinace 
REGULATO 300 SL + TREGUS 500 EC. 
V intenzivních oblastech zejména po-
tom aplikace přípravků ve sledu (viz 
varianta č. 2 a č. 3), spolu s přípravkem 
KOREKT 510 SL. 

Mollis 450 sc – unikátní 
fungicidní novinka do 
obilnin i řepky

Novinka – směs tří účinných látek 
tebukonazol + difenokonazol + 
azoxystrobin v přípravku MOLLIS 
450 SC. Nízké dávkování 0,9–1,0 l/ha 
a tři účinné látky dělají z produk-
tu velice silnou zbraň, která nemá 
na trhu obdoby a je povolena do 
obilnin i řepky olejky. V pokusných 
variantách se navíc MOLLIS 450 SC 
ukázal jako naprostá špička proti 
rynchosporiové skvrnitosti,   ❊
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REGULATO 300 SL    
mepikvát-chlorid 300 g/l

TREGUS 500 EC  
trinexapak 500 g/l

KOREKT 510 SL
ethefon 510 g/l
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