
Mezinárodní zahradnická výsta-
va Flora Olomouc 2020 byla uspo-
řádána společností Výstaviště Flo-
ra Olomouc, a. s., společně s Čes-
kým zahrádkářským svazem, 
Svazem školkařů České republiky 
a  Unií výtvarných umělců Olo-
moucka. Akce se konala pod zášti-
tou primátora statutárního města 
Olomouce Miroslava Žbánka, 
hejtmana Olomouckého kraje La-
dislava Oklešťka a ministra země-
dělství Miroslava Tomana.

Ústřední expozice výstavy Za-
hrada za zdí instalovaná v hlav-
ním výstavnickém pavilonu 
A  svojí koncepcí a  ztvárněním 
odkazovala na nosné téma za-
hradnické akce. Cílem stylizova-
ného městského vnitrobloku 
osázeného dřevinami a  květina-
mi podle návrhů Ing. Marie Do-
ležalové bylo poukázat na skrytý 
potenciál městských prostorů, 
jako jsou vnitrobloky, dvorky ne-
bo stavební proluky. Tento neza-
stavěný, často neudržovaný a ne-
vzhledný prostor lze velice snad-
no proměnit na zelené městské 
oázy, parčíky, místa k  oddechu 

a  relaxaci, setkávání se sousedy 
a přáteli. 

Květinové UNESCO
Na unikátní expozici Zahrada 

za zdí navazovala výstava statu-
tárního města Olomouce věnova-
ná památkám na území Čech, 
Moravy a  Slezska zapsaných 
na seznam světového dědictví 
UNESCO. Prostřednictvím ale-
gorických výjevů, typických atri-
butů či siluetním provedením da-
ných architektonických skvostů 
zde bylo ztvárněno všech 14 his-
torických objektů. Mezi nejpůso-
bivější patřil výjev poutního kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře nedaleko Žďáru nad 
Sázavou. Symbolem Lednicko-
-valtického areálu se stala silueta 
proslulého minaretu umístěná do 
výsadby dřevin komponované ve 
stylu anglického parku. Sloup 
Nejsvětější Trojice v  Olomouci 
naopak doslova vyrůstal z pestro-
barevné směsi kvetoucích květin. 
Řezané i  hrnkové růže, erbovní 
symbol Rožmberků, vévodily zá-
tiší věnovanému Českému Krum-
lovu. Předzahrádka s  typickými 
venkovskými květinami, zeleni-

novým záhonem a  ovocnými 
stromy výstižně navozovala at-
mosféru jihočeských Holašovic.  
Nepřehlédnutelným se stalo pa-
norama pražských Hradčan 
s  královskou cestou lemovanou 
rozkvetlými plamenkami.

Živá věda
Flora Olomouc neplní funkci 

pouze výstavnickou, ale i vzdělá-
vací. Populárně-naučná expozice 

Výzkumná laboratoř rostlin v pa-
vilonu H s praktickými ukázkami, 
workshopy i  poradenstvím z  ob-
lasti semenářství a  výživy rostlin 
zaujala jak malé, tak i dospělé ná-
vštěvníky výstavy. Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, v. v. i., se 
zde prezentoval názornou ukáz-
kou semen a  jednosemenných 
plodů zeleniny, léčivých, aroma-
tických a kořeninových rostlin.

(Pokračování na str. 25)

Arnošt Jílek

Flora Olomouc předčila očekávání 
Nosným tématem naší letošní největší zahradnické výstavy Flora Olomouc se stala městská zeleň. Křehká krása rostlin se návštěvníkům akce představila 
jak v podobě umělecké, tak i rovině vědecké. V rámci doprovodného programu nechyběly ukázky aranžování květin, vzdělávací semináře a workshopy. 
Přestože se akce konala za přísných hygienických opatření, v průběhu čtyř dnů ji navštívilo přes 15 000 návštěvníků. 
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Investice, které společnost Inn-
vigo vkládá do vývoje a  inovací, 
poté přináší některé doslova uni-
kátní formulace, které nejsou na 
trhu obvyklé. To vše při zachová-
ní vysoké kvality, funkčnosti a za 
ekonomicky velice příhodných 
podmínek.  

Ozimá pšenice – 
Saper + Cevino + dárek

Ke konci loňského roku vám 
Innvigo přineslo herbicid na bázi 
účinné látky flufenacet, k  pod-
zimnímu použití v pšenici ozimé 
– Cevino 500 SC. Představuje 
účinnou zbraň hlavně proti jed-
noděložným plevelům (chundel-
ka, psárka, jílky, sveřep jalový, 
částečně i  svěřep stoklasa). Pů-
sobí téměř z  90 % přes půdu 
a  dávka 0,3–0,35 l/ha zajistí 
opravdu dlouhé reziduální půso-
bení, až tři měsíce.

Vhodným partnerem k použití 
na podzim je přípravek Saper 
500 SC s účinnou látkou diflufe-
nikan, účinkující proti širokému 
spektru dvouděložných plevelů, 
působící systémově přes listy 
i přes půdu, s dlouhou reziduální 
účinností. Plevele řeší od fáze 
děložních, maximálně pak do 
šesti pravých listů. 

Cevino + Saper = dokonalé 
spojení

Přípravky se v tank-mixu apli-
kují postemergentně, maximál-
ně pak do šesti listů dvoudělož-
ných a  do tří listů trávovitých 
plevelů. Praktické použití pří-
pravků v  TM je 0,25–0,3 l/ha 
Saper + 0,3–0,35 l/ha Cevino, 
dávky se volí podle druhu zaple-

velení, poraďte se s  obchodním 
zástupcem pro vaši oblast. 
U  svých distributorů nebo ob-
chodních zástupců žádejte ceno-
vě výhodný balíček na 33 hekta-
rů: Saper 10 litrů + Cevino 10 lit-
rů se slevou 16 %! Při odběru 
dvou balíčků (tj. 20 + 20 = na 
66 ha) vám s nákupem dodáme 
2 litry insekticidu Delmetros ja-
ko bonus (dodatečná sleva 6 %).

Na škůdce bez oznamovací 
povinnosti

Bohužel v  posledních letech 
trápí pěstitele obilí i řepky ohlašo-
vací povinnost u mnoha insekti-
cidů a výběr se tímto značně zu-
žuje. Innvigo nabízí řešení v pří-
pravcích Delcaps 050 CS (delta-
methrin) a  Delmetros 100  SC 
(deltamethrin). Jde o pyretroid-
ní přípravky cenné svojí oka-
mžitou kontaktní účinností 
(knock-down efekt), použitelné 
i v nižších teplotách, doslova za 
pár desítek korun na hektar. Pří-
pravek Delmetros je povolen pro 
podzimní použití v řepce ozimé, 
proti nebezpečnému dřepčíku 
olejkovému, účinný i proti pilatce 
řepkové či květilce zelné, v  plné 
dávce jen 0,05 l/ha.

Každý z nabízených insekticidů 
má pozitivní klasifikaci na včely, 
a proto není nutné jejich použití 
předem hlásit!

Dárek od Innviga – Bukat 
za tři sta na hektar

Jako poděkování za spolupráci 
a  dosavadní důvěru v  produkty 
vám Innvigo nabízí atraktivní 
dárek. Nyní můžete, až do vypro-
dání zásob, resp. do 30. listopa-

du 2020 využít zajímavé slevy 
20  % na fungicidní přípravek 
Bukat 500 SC (tebukonazol 
500 g/l). Je to další unikátní pro-
dukt z dílny Innvigo, svojí vyso-
kou koncentrací jde o  jedinečný 
produkt na trhu na bázi učinné 

látky tebukonazol, jeho použití 
v plné dávce je 0,5 l/ha. Z pohle-
du aktuálního povolení je přípra-
vek Bukat povolen pro aplikaci 
v  ozimé řepce pouze k  jarnímu 
použití, nicméně registrační říze-
ní o rozšíření povolení i na pod-

zim (regulace a  fungicidní zá-
sah) je téměř ve finále, což zna-
mená, že pro letošní podzimní 
sezónu 2020 bude ještě přípra-
vek povolen. Vedle použití do 
ozimé řepky je Bukat povolen 
i do obilnin, zejména potom jako 

vhodný kombinační partner. 
O rozšířeném povolení vás bude-
me včas informovat. 

Děkujeme, vážíme si spoluprá-
ce!

Radek Bubeník
Innvigo Agrar CZ s. r. o.

Podzimní nabídka přípravků s dárkem
Již pátou sezónu je s vámi na trhu společnost Innvigo Agrar CZ dodávající originální přípravky na ochranu rostlin. Nejde o souběžné dovozy, nýbrž 
o produkty povolené kompletními registračními procesy. Každoročně se vám snaží nabídnout něco nového a v mnohých případech i jedinečného. 

inzerce

Výzkumná laboratoř rostlin nabídla názorné ukázky projevů 
poruchy výživy na rostlinách Foto Arnošt Jílek

Hlavní výstavní expozice Zahrada za zdí poukazovala na skrytý 
potenciál městských prostorů – vnitrobloků, dvorků Foto Arnošt Jílek

Obchodní zástupci společnosti Innvigo Agrar CZ


