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Úvod  

V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb. o 

rostlinolékařské péči byl pro tyto účely zaveden program ověřování účinnosti vybraných biologických 

přípravků či pomocných rostlinných přípravků pro minoritní plodiny jako zdroj informací pro rozhodování 

pěstitelů (především zeleniny). Tato iniciativa vznikla za účelem zavádění prvků integrované ochrany 

rostlin (IOR) definované § 5 téhož zákona.  

Cílem zaváděných opatření je z pohledu EU regulovat používání rizikových pesticidů a zároveň 

zachovat efektivnost pěstebních opatření uplatňováním cíleného managementu zaměřeného na účinnost 

ochranných opatření a omezení nezdůvodněných aplikací. Tato snaha by měla rozšířit stávající zdroje 

informací o biologické účinnosti vybraných přípravků na ochranu rostlin a zároveň podpořit implementaci 

IOR do současných technologií pěstitelů minoritních plodin v České republice.  

Ověření biologické účinnosti přípravků či jejich kombinací probíhá na pokusných plochách Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), konkrétně na pracovišti referátu zkušebnictví 

Odboru diagnostiky v Olomouci. Referát zkušebnictví dodržuje pravidla správné pokusnické praxe (GEP). 

Metodiky zakládání pokusů i hodnocení se řídí metodikami European and Mediterranean Plant Protection 

Organization (dále jen „EPPO“). Výsledky generované na pokusných plochách jsou zpravidla výsledky 

jednoletého, je– li nutno zopakovat kombinace, i dvouletého testování. V případě, že dojde k extrémním 

výkyvům počasí na pokusných plochách, je tento fakt brán v potaz. Výběr přípravků pro pokusy vychází z 

dostupnosti a indikace. Kombinace chemických a biologických, případně biologických a pomocných 

přípravků vychází z fyzikálních a biologických možností přípravků (mísitelnosti, kompatibility apod.). 

Výsledkem pokusů je mimo hodnocení efektivnosti testovaných přípravků či jejich kombinací i 

jednoduché finanční zhodnocení (zpravidla náklady na jedno ošetření). Pěstiteli je tak předkládán stručný 

přehled účinnosti zkoušených přípravků a porovnání finanční náročnosti jednotlivých opatření. 

 

http://pp1.eppo.int/


Metody  

 Charakteristika pokusného území 

 Pokusná plocha využívaná Referátem zkušebnictví se nachází na rovinatém pozemku na Hané 

(49°34´33´´N, 017°17´04´´E) o nadmořské výšce 210 m n. m. Jedná se o výrobní oblast řepařskou (T2). 

Výměra využívané plochy cca 5,2 ha. Půda je zde středně těžká typu nivní (fluvizem modální - FLm). 

Obsah přístupných živin v mg/kg: P 104, K 118, Ca 5590, pH 6,8 – 7,4. Teplotní normál 7,4 °C a srážky 

kolem 722 mm. 

 Materiál  

 Volba odrůdy: NORA F1 hruboostná - hybrid s převážně samičím květenstvím. Má velmi kvalitní pomalu 

přerůstající a málo deformující plody s bílým hrubým ostnem a tupým koncem. Vzhledem k bujnému růstu 

a bohatému kořenovému systému dobře snáší i méně příznivé klimatické podmínky a intenzivně 

regeneruje. Je rezistentní k černi okurkové a CMV. 

 Volba přípravků: chemické - DITHANE DG NEOTEC (mancozeb) je kontaktní fungicidní přípravek ve 

formě ve vodě dispergovatelných mikrogranulí proti širokému spektru houbových chorob, biologické - 

ALGINURE (24 % výtažek z mořských řas) přípravek zvyšuje odolnost rostlin proti houbovým chorobám, 

plísním, strupovitosti a padlí. Po aplikaci prostředku dochází v rostlině ke zvýšení obsahu fytoalexinů a 

dalších látek, které zvyšují obranyschopnost rostlin vůči houbovým chorobám. Prostředek působí jak 

preventivně, tak kurativně, KOCIDE 2000 (53,8 % hydroxid měďnatý) je kontaktní měďnatý fungicid. Na 

rostlině vytváří viditelný, jemný, modrozelený, rovnoměrně rozprostřený pokryv, který je odolný smývání 

deštěm. 

 Metodika založení pokusu 

 EPPO metodika: při zakládání pokusu a hodnocení byla použita obecná metodika pro zakládání pokusů 

EPPO PP 1/152 (3) Design and analysis of efficacy evaluation trials a speciální metodika pro hodnocení 

pokusů EPPO PP 1/65 (3) Downy mildews of lettuce and other vegetables.  

 Testované varianty: varianta 1 – neošetřena kontrola, varianta 2 - Dithane DG Neotec 2 kg/ha,  

varianta 3 – Alginure 5 l/ha, varianta 4 –  Kocide 2000 3,5 kg/ha, varianta 5 – Alginure 5 l/ha 

+Kocide 2000 0,35 kg/ha 

 Termíny aplikace: 1. aplikace 15.7, 2. aplikace 22.7., 3. aplikace 30.7. 

 Termíny kontrol: 1. kontrola 22.7., 2. kontrola 30.7., 3. kontrola 6.8. 

 Hodnocení  

 Metodika hodnocení při hodnocení byla použita 9ti bodové stupnice (1 = žádné poškození, 9 = 

poškození porostu plísní nad 80 %). 

 Požívaný software: pro hodnocení účinnosti byl použit program UPAV GEP 
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Metodika pokusu:  

 Zpracování půdy:  3.3. smykovými branami urovnán 
povrch, 10.3. zavláčeno hnojivo, 28.3. vláčení před 
zasetím 

 Osivo okurky bylo dne 14.5. ručně vyseto do variant 
ve dvou řádcích ve sponu 100 cm x 10 cm do předem 
pro setí připravené půdy. Pokus s okurkami nebyl 
uměle zavlažován, varianty byly po vzejití ručně 
oplečkovány a okopány. Okurky začaly vzcházet 
25.5., úplně vzešlý porost byl kolem 2.6.2014.   

 První slabý výskyt plísně (Pseudoperonospora cubensis) 
na porostu okurek byl zjištěn 8.7. u jedné z variant při 
porostu ve fázi BBCH 51 – 73 (květní poupata až 
první plody do 30 % konečné velikosti).  

 K aplikaci přípravků na ochranu rostlin byl použit 
parcelní postřikovač HEGE 32 připojený na nosiči 
nářadí HEGE 76. Při aplikaci byly použity trysky 
Albuz API ISO 110-02 (žlutá). 

 U všech variant byla použita dávka vody 500 l/ha.  

  Celkem byly provedeny 3 aplikace přípravků na ochranu rostlin. První aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni 

okurky (Pseudoperonospora cubensis) byla provedena dne 15.7., porost okurek byl ve fázi BBCH 61 - 75 (počátek 

kvetení až 50 % plodů konečné velikosti), druhá aplikace byla provedena 22.7. (po 7mi dnech) včetně prvního 

hodnocení, které bylo provedeno před vlastní aplikací, kdy porost okurek byl ve fázi BBCH 69 - 82 (konec kvetení až 

pokročilé zrání plodů). Třetí aplikace byla provedena 30.7. (po 8mi dnech) s předchozím hodnocením, kdy byl porost 

okurek ve fázi BBCH 79 - 86 (plody konečné velikosti – pokročilé zrání). Třetí hodnocení účinnosti přípravků na plíseň na 

okurkách bylo provedeno 6.8.2014 (7 dnů po aplikaci), kdy byl porost rajčat z cca 60 % ve fázi BBCH 81 - 97 (počátek 

zrání plodů – opad/odumírání listů). 

 Při hodnocení bylo použito 9ti bodové stupnice (1 = žádné poškození, 9 = poškození porostu plísní nad 80 %). 

 Pro vyhodnocení účinnosti byla data upravena dle Abbotta a pro statistické zhodnocení byl využita ANOVA Tukeyho test 

pro určení rozdílu mezi testovanými variantami na hladině významnosti 95%.  

 V textu slovního zhodnocení jsou použity ikony hodnotící efektivitu nechemických metod. Čím usměvavější ikona je, tím 

lépe výsledky pro nechemické metody dopadly. 

 

 

 

Cíl pokusu:  
Cílem pokusu bylo sledování účinnosti vybraného sortimentu fungicidů na plíseň okurky – Pseudoperonospora cubensis za 

účelem následného doporučení pro praxi 



 Schéma pokusu 

Varianta 1 
neošetřená 
varianta 

Varianta 2     
Dithane 2 

kg/ha 

 

Varianta 3   
Alginure 5 l/ha 

Varianta 4      
Kocide 2000 
3,5 kg/ha 

Varianta 5       
Alginure 5 l/ha 
+ Kocide 2000 

0,35 kg/ha      
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Schéma aplikací 

1. aplikace 15.7.2014  

2. aplikace 22.7.2014 

3. aplikace 30.7.20141 
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Při prvním hodnocení 22.7. nebyly zjištěny na 

hladině významnosti 95 % statisticky průkazné 

rozdíly mezi kontrolou a zkoušenými 

přípravky.  Hodnocení bylo provedeno 14 dní 

od prvního zjištěného velmi slabého výskytu 

plísně okurky na jedné z variant.  

Při druhém hodnocení 30.7. byly zjištěny na 

hladině významnosti 95 % průkazné rozdíly 

mezi neošetřenou kontrolou a ošetřenými 

pokusnými variantami – u varianty 2 a 3 

(s účinností kolem  35,5 %), u varianty 5 byla 

zjištěna účinnost kolem 51,6 %. Slabá účinnost 

(kolem 9,7 %), téměř neprůkazná, byla 

zjištěna u varianty 4. 

Při posledním hodnocení 6.8. bylo patrné, že 

porost okurek byl silně napaden plísní okurky u 

všech variant, nejméně poškozeny byly 

varianty 5 (účinnost 31,3 %) a varianty 3 

(účinnost 25 %). U třetího hodnocení nebyl 

zjištěn průkazný rozdíl mezi kontrolou a 

variantou 2 a 4 (účinnost 9,4 a 0 %). Porost u 

varianty 4 byl poškozen plísní okurky z více 

než 80 %. 
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 Grafické zhodnocení 



 Obrázková dokumentace  

Porost okurek z19.6.2014 Porost okurek z10.7.2014 

Porost okurek z 29.7.2014 (kontrola) Alginure 5 l/ha + Kocide 0,35 kg/ha 

5.8.2014 

Kontrolní varianta 5.8.2014 Kocide 3,5 kg/ha  5.8.2014 

Výsledky pokusů 2014 
okurka & plíseň 



 

 Shrnutí 

Na základě tohoto pokusu by se dal doporučil k ochraně proti plísni okurky 

(Pseudoperonospora cubensis ) přípravek Alginure (5 l/ha) v kombinaci 

s přípravkem Kocide 2000 v dávce 0,35 kg/ha, u této kombinace přípravků 

byla prokázána nejlepší účinnost. Dobrou účinnost vykazovala i varianta se 

samostatným přípravkem Alginure v dávce 5 l/ha.  

  

 

 Finanční zhodnocení jedné aplikace  

 

Výsledky pokusů 2014 
okurka & plíseň 

Přípravek/kombinace  Cena přípravku (s DPH) Cena na ha 

(orientační) 

Dithane 2 kg/ha   450 Kč/kg  900 Kč 

Kocide 3,5 kg/ha  349 Kč/kg  1 222 Kč 

Alginure 5 l/ha + Kocide 0,35 kg/ha        328 Kč/l + 349 Kč/kg  1 344 Kč 

Alginure 5 l/ha   328 Kč/l  1 640 Kč 

* Ceny jsou orientační, čerpány z dostupných zdrojů   



Poznámky  

 



www.ukzuz.cz 


