
   

Kvalita vody výrazně ovlivňuje účinnost postřiků! 
 

 

Kvalita vody může zásadním způsobem ovlivnit 

účinnost používaných postřiků. Jedná se o 

problematiku, která nabývá zmiňována 

v etiketách, avšak v konečném důsledku 

výrazně ovlivňuje výsledný efekt při použití 

pesticidů.  

 

Zvláště důležitá je hodnota pH. Bohužel ne všechny přípravky reagují stejně. 

Optimální hodnota pH pro většinu přípravků se pohybuje mezi 4,5-6,0.  

Působivým příkladem vlivu pH na účinnost herbicidu se ukázala například u 

přípravku Fenmedifam. Při optimální hodnotě ph 5,0 se snížila účinnost o ½ za 

50 dní, při hodnotě pH 7,0 se totéž stalo za 15 hodin a při hodnotě pH 9,0 se 

snížila účinnost j o ½ již za 10 minut!  

Připravuje-li se v nevhodné vodě například přípravek Betanal v množství 4 l/ha, 

tak po půl hodině zůstává účinnost stejná jako bychom použili množství jen 2 

l/ha.  

V zásadě se dá říci, že systemicky působící přípravky jsou při vysokém pH 

rostlinami hůře přijímány. Každý pěstitel by proto měl znát kvalitu své vody, 

kterou používá. Povrchová voda mívá pH v rozmezí 6,5-8,0, voda ze studny/vrtu 

může mít hodnoty v extrémním případě až pH 9,0. Nejlepší je použití dešťové 

vody jejíž pH se pohybuje na úrovní 5,0-6,0. Díky měkkosti je dešťová voda velmi 

vhodná pro použití.  

Tvrdost vody je dalším z faktorů, které hrají důležitou roli, protože mnohé 

přípravky vytvářejí vazbu s ionty obsaženými ve vodě. Tvrdost vody se např. 

v Holandsku udává ve stupních německé tvrdosti (°dH) takto: 

Tvrdost stupeň 0 (velmi měkká): do 30, °dH celkové tvrdosti 

Tvrdost stupeň 1 (měkká):  do 1,3 Milimol/litr, 3,1°- 7,0°dH celkové tvrdosti 

Tvrdost stupeň 2 (střední):  1,3-2,5 Milimol/litr, 7,1°- 14,0°dH celkové tvrdosti 

Tvrdost stupeň 3 (tvrdá):  2,5-3,8 Milimol/litr, 14,1°- 21,0°dH celkové tvrdosti 

Tvrdost stupeň 4 (velmi tvrdá): nad 3,8 Milimol/litr, nad 21,0°dH celkové tvrdosti 



   
 

 
Většina přípravků funguje optimálně při tvrdosti vody pod 12°dH. Přidá-li se do 
postřiku navíc listové hnojivo, mohou vzniknout stejné negativní účinky, které 
vznikají při použití velmi tvrdé vody. 
 
Přípravky, které jsou náchylné na příliš vysokou hodnotu pH (v závorce je vždy 
uvedena ideální hodnota pro přípravek): 
 

Aztec (4-7), Banvel 4S (5-6), Brabant Malathion (5), Captan (5), Curzate M, 
Daconil (<7), Decis micro/Splendid (4-7), Dimethoat (4-7), Dimilin (<7), Dursban 
(4-7), Euparen Multi, Betanal/Herbasan SC (4-7), Floramite (5-7), Fusilade Max 
(4-7), Gramoxone (4-7), Karate (4-7), Mancozeb (6), MCPA (4-7), Milagro/ 
Samson (7-9), Mitac (5), Orthene (5-7), Perfekthion, Rovral, (<7), Roundup (5-7), 
Lontrel >7. 
 

Přípravky, které jsou náchylné na tvrdost vody vyšší než 12° dH jsou: 
Aramo, Basagran, Finale 14 SL, Focus Plus, Galland 2000, Grammoxone, MCPA, 
Duplosan MCPP, 2,4 D-amines, Reglone, Roundup Econ/Max, Targa, Prestige, 
Titus, Topik. 
 

Co dělat, pokud kvalita vody není vhodná? 
Nejlepším řešením je použít jiný zdroj vody s lepšími parametry. Hodnotu pH lze 
snížit přidáním kyseliny fosforečné, vzniká ale nebezpečí, že již při mírném 
předávkování se hodnota pH extrémně změní. Lepší variantou je proto použití 
tzv. vodních kondicionérů jako např. X-Change, Intake nebo Easy-mix. Avšak i zde 
je potřeba dávat pozor na přesné dávkování. 
 
Poznámka: 
V články byly využity starší prameny, a proto některé z výše zmíněných přípravků 
nebo účinných látek již nemají platnou registraci pro použití. Dá se však 
předpokládat, že uvedená pravidla platí obecně, a proto by pěstitelé měli této 
problematice věnovat zvýšenou pozornost a konzultovat se svými dodavateli 
doporučené hodnoty pH a tvrdosti vody již před nákupem veškerých přípravků 
na ošetření rostlin.  
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