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Svet obilnín a olejnín

Odhady  produkcie  obilnín  a  olejnín  sa  zni‐

žujú.  Spotreba  predstihuje  produkciu,  zásoby 

klesajú. Ceny  sú na vysokej úrovni. Dôvod  ich 

poklesu nie  je v EÚ, ani vo  svete. Veľmi prav‐

depodobne  všetko  potrvá  i  v roku  2012.  A 

môže byť ešte lepšie. 

Aj  keď  tento  rok  nemala  žiadna  z  výz‐

namných  agrárnych  oblastí  sveta  plošné  kli‐

matické  či  iné  katastrofy,  produkcia  obilnín 

a olejnín  spotrebe  nestačí.  Takže  svetové  zá‐

soby  klesajú  (tab.  1).  Kde  sú  tie  časy,  keď  sa 

uvádzalo,  že  na  zásobách má  byť  aspoň  20% 

spotreby.  Nenechajme  sa  zmýliť  nízkymi  per‐

centami  jednotiek.  Jedná  sa  o svet.  Takže  1% 

je  u obilnín  spolu  asi  24  miliónov  ton.  Celé 

Slovensko  vyprodukuje  okolo  3,3  mil.  ton 

obilnín, teda asi 0,14% zo svetovej produkcie. 

Hlavné  dôvody  toho,  že  prognózujeme  tr‐

valo  vysokú  úroveň  cien  agrárnych  komodít, 

vidíme dva: 

 mimoriadny  rast  životnej úrovne,  a tým 

i spotreby  potravín  v rozvojovom  svete: 

Čína,  Vietnam,  Brazília  a vlastne  celá 

južná Amerika, ale i časť Afriky atď. 

 vyčerpanie  možností  náhrady  drahých 

kalórií zo živočíšnej výroby  lacnými rast‐

linnými kalóriami – náhradami. Na  tejto 

finte svoj úspech postavili potravinárske 

a supermarketové koncerny. Skoro všet‐

ko  bolo  stále  lacnejšie,  stále  ošmeknu‐

tejšie.  Nenásytnosť  supermarketov 

devastovala  a ešte  stále  devastuje  hod‐

notu agrárnej produkcie. Asi to končí.  

EÚ si vedie dosť neúspešne  (tab. 2). Človek 

si  iste  uvedomí,  že  napríklad  gigantický  pre‐

pad  výnosov,  a tým  i produkcie  repky 

v Nemecku, má klimatické väzby – ten mráz na 

začiatku  mája  veľmi  uškodil.  Preto  napríklad 

časť  Čiech  na  rozdiel  od Moravy  a Slovenska, 

kde boli mrazy nižšie, má nízke výnosy. Neús‐

pech  EÚ  má  ale  dosť  samozrejmé  a logické 

príčiny: 

 poľnohospodárstvo  EÚ majetkovo  ustr‐

nulo  niekde  v 19.  storočí.  Farma 

o veľkosti  20  ha  tu  nie  je  pre  hobby  či 

špeciálny doplnok veľkovýmerového po‐

ľnohospodárstva. Je normálom 

 kde  inde si dovolia devastovať  túto ma‐

lovýrobu  smiešnymi  cenami  napríklad 

100  €  za  tonu pšenice  a  súčasne  to  vy‐

kupovať  odpustkami  vo  forme  dotácií, 

ktoré  sa  líšia medzi  členskými  štátmi až 

šesťnásobne. Je to ako v Česku a asi i na 

Slovensku.  Na  Pražáka  sa  zo  štátneho 

rozpočtu vydá 4,5x viac ako na vidiečana 

– tzv. rozpočtové určenie daní 

 na  všetkých  iných  kontinentoch  orná 

pôda pribúda.  Iba v EÚ ubúda. A kde  in‐

de si zelení ekológovia a kontrolní byro‐

krati  tak  dovolia  devastovať  prácu, 

tvorivú,  krajinotvornú  a obecne  pro‐

spešnú činnosť ako v EÚ. Že sa potraviny 

pália  (tab.  3)  nevadí.  Koniec  koncov 

v tom  ideme  – musíme  –  za  to  spálené 

dostaneme viac  

Tab. 1. Vývoj svetových zásob u vybraných 
komodít rastlinnej výroby. Zaokrúhlené. Podľa 

USDA, august 2012. 
Zásoby oproti spotrebe v % 

Komodita 
2009 2010 2011 

Pšenica 30% 28% 28% 
Kukurica 18% 14% 13% 
Jačmeň 26% 18% 16% 
Olejnaté 
semená 

17% 17% 15% 

Repka 13% 9% 6% 
Slnečnica 4% 5% 5% 
Rastlinné 

tuky 
9% 8% 7% 
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Tab. 2. Odhad svetovej produkcie (a spotreby) obilnín a olejnín v %. Podľa USDA, august 2012. 

Ukazovateľ/rok 2009/10 2010/11 
2011/12 

Odhad júl 
2011/12 

Odhad  august 

Produkcia a (spotreba) obilnín celkom (svet) 
100,0 

(100,0) 
98,1 

(101,4) 
101,5 

- 
101,3 

(103,7) 

- kukurica (spotreba) 100,0 (100,0) 
101,0 

(104,1) 
107,3 

- 
105,8 

(107,0) 

- pšenica (spotreba) 100,0 (100,0) 94,7 (100,6) 
96,8 

- 
98,2 

(103,6) 

Produkcia a (spotreba) obilnín celkom (EÚ) 
100,0 

(100,0) 
93,6 

(99,4) 
93,8 

- 
93,9 

(99,2) 

- kukurica (spotreba) 
100,0 

(100,0) 
98,2 

104,7) 
104,1 

- 
105,5 

(105,0) 

- pšenica (spotreba) 
100,0 

(100,0) 
97,7 

(97,6) 
95,2 

- 
96,2 

(101,2) 
Produkcia hlavných olej. semien celkom 100,0 102,2 103,0 102,1 
Rastlinné tuky celkom 100,0 104,3 108,1 108,1 
Produkcia repky celkom 100,0 97,9 97,2 96,7 
Produkcia repky v EU 100,0 95,7 87,1 87,1 

 

Tab. 3. Trend rastu využitia rastlinných olejov v EÚ pre nepotravinárske účely. Podľa USDA, august 2011. 

Ukazovateľ/obdobie 2006/7 2008/9 2010/11 
Spotreba olejov celkom v mil. ton (%) 21,7 (100%) 23,2 (100%) 25,1(100%) 
Olej repkový celkom v mil. ton (%)  7,2 (100%)  8,7 (100%)  9,1 (100%) 
Olej celkom pre nepotravinárske použitie 39% 42% 47% 
Olej repkový pre nepotravinárske použitie 66% 68% 78% 

 
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., 

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. 
Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129,  

165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2534,  
e‐mail: Vasak@af.czu.cz 

 

Regulácia repky na jeseň 

Po několika letech se v ČR po zasetí řepky do‐

stavily opět monzunové deště, které zabezpečily 

její  bezproblémové  vzcházení.  Tyto  deště  však 

bohužel  nedorazily  na  Slovensko,  které  trpí  vel‐

kým  suchem.  Setkáváme  se  tak  s diametrálně 

odlišným  stavem  řepkových  porostů  v ČR  (ten‐

dence  k přerůstání,  již  se  ošetřuje  azoly)  a  v  SR 

(opožděné  a  problematické  vzcházení).  Proto  i 

podzimní ošetření se budou lišit podle aktuálního 

stavu porostů. 

Z  výsledků můžeme potvrdit,  že  stav porostů 

řepky na podzim (především kořenů) asi ze třeti‐

ny  ovlivňuje  dosažený  výnos  v následném  roce. 

Proto  by  naším  cílem mělo  být,  vedle  přípravy 

řepky na přezimování, vytvoření silného kořeno‐

vého  systému  s dostatkem  zásobních  látek.  Po‐

kud  řepka optimálně vzejde,  je pro ni  lepší sušší 

průběh  počasí  na  podzim.  Řepka  lépe  zakoření, 

kořeny rostou více do hloubky a mají vyšší obsah 

sušiny.  Naopak  nadbytek  vody  způsobuje  nežá‐

doucí přerůstání nadzemní biomasy na úkor  ko‐

řenů (např. vlhký podzim 2010 a slabé kořeny). 

Jak  je  z grafu 1 patrné, nejefektivněji  reaguje 

řepka  na  azolové  regulátory  ve  srážkově  opti‐

málních letech. Účinek azolů se snižuje za vlhka a 

v suchých  letech  je  dokonce  výnosově  mírně 

ztrátový. Doporučením pro suchem poškozené a 

nerovnoměrně  vzešlé  porosty  řepek  je  regulace 

růstu nikoli azoly, ale optimální výživou dusíkem. 

Doporučujeme  aplikovat  na  přelomu  septembra 

a októbra 40‐50 kgN/ha pro podporu růstu  (více 

viz  článek  „Regulace  slabých  a  pozdě  vzešlých 

řepek“).  Vhodnými  hnojivy  v případě  sucha  jsou 

močoviny  (nejlépe  stabilizované  –  nedochází  ke 

ztrátám, viz tab. 4), které se na povrchu rozpouš‐

tí  i  při  rose. V půdě  se  přeměňují  na  amonné  a 

posléze  pohyblivější  nitrátové  formy.  Pro  růst 

kořenového  systému,  který  potřebujeme  přede‐

vším podpořit, je vhodnější amonná forma. 
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Graf 1. Přírůstek výnosů (v t/ha) u azoly  
(Horizon a Caramba) ošetřovaných variant 
s řepkou ozimou na podzim k neošetřené  

kontrole dle srážkových podmínek. 

 

 

 

 

 

 

Výsledky přesných pokusů z Výzkumné stanice České zeměděl‐
ské univerzity v Červeném Újezdě (o. Praha západ, 398 
m n.m). 

Roky rozděleny dle sumy srážek srpen + září (normál je 111 mm) 
a průměrné teploty srpen až září (normál je 15,3 °C) 

sucho – podzim 2006 (26 mm, 19,2 °C),  
podzim 2009 (69 mm, 17,4 °C) 

optimum – podzim 2005 (95 mm, 15,7 °C),  
podzim 2008 (87 mm, 15,4 °C) 

vlhko – podzim 2010 (229 mm, 14,8 °C),  
podzim 2007 (146 mm, 15,4 °C) 

 

 

 

Tab. 4. Aplikace dusíku v hnojivech Urea Stabil (Alzon) a LAV, Výzkumná stanice Č. Újezd 2009/10. 
Na jaře Výnos semen 

Varianta 
(celkem kg N/ha) 

Počátek 
októbra 

(kg N/ha) 
1a (kg 
N/ha) 

1b (kg 
N/ha) 

2 (kg N/ha) 3 (kg N/ha) t/ha % 

1. (184 kg N/ha) 46 (US) 78 (US) 60 (US) 0 4,64 108 
2. (184 kg N/ha) 0 110 (US) 0 74 (US) 0 4,53 106 
3. (184 kg N/ha) 0 82 (LAV) 55 (LAV) 47 (LAV) 0 4,28 100 

Pozn. US – Urea Stabil (46 % N), močovina s inhibitorem ureázy, LAV – ledek amonný s vápencem (27,5 % N). 
 
 

Pokud  by  zapršelo  a  řepky  budou  mít  na 

konci  septembra  5‐6  listů  s tendencí  přerůs‐

tání  je  čas  aplikovat  regulátory. Nejčastěji  se 

aplikují  přípravky  na  bázi  azolův  SR  např. 

Caramba,  Horizont  250  EW,  Lynx,  Ornament 

250  EW, Orius  25  EW,  Prosaro  250  EC,  které 

mají  na  řepku  velmi  dobrý  a  razantní  účinek. 

Ve  vyšších  dávkách  účinkují  i  fungicidně  na 

fomu.  Proti  fomě  jsou  však  odrůdy  poměrně 

dobře  odolné  a  zpravidla  se  vyskytuje  pouze 

na  listech  a  nejsou  s ní  větší  problémy.  Dru‐

hou alternativou  jsou přípravky  s účinnou  lát‐

kou CCC (chlormequat‐chloride), jejichž účinky 

na řepku jsou méně výrazné.  

Aplikací  regulátorů  růstu  se změní habitus, 

podpoří  kořenový  systém  (tab.  5)  a  zvýší 

úspěšnost  přezimování.  Posledním  rokem, 

který  toto  prověřil  byla  zima  2002/03.  Tehdy 

nám v pokusech na kontrole přežilo 36 % rost‐

lin,  na  variantách  po  aplikaci  Horizonu  či 

Caramby 46‐68 %. 

 

Tab. 5: Růstové ukazatele a výnos semen po podzimní aplikaci regulátorů (průměr let 2005/06-
2009/10, Výzkumná stanice v Červeném Újezdě). 

Prům. koř. krčku Počet listů Délka kořene Délka listů Výnos semen 
Varianta 

mm ks cm cm t/ha % 
kontrola 6,3 7,1 15,7 18,9 4,57 100 
CCC (Stabilan) 6,2 7,0 16,1 17,9 4,76 104 
azol (Caramba, Horizon) 6,8 7,2 16,5 17,6 4,79 105 

Pozn. V sólo dávce ‐ Stabilan 5  l/ha, Caramba 1  l/ha, Horizon 250 EW 0,75 l/ha, v tank mix aplikaci (Caramba 0,8 l/ha, Horizon 
250 EW 0,5 l/ha a Stabilan 2 l/ha). 

Ing. David Bečka, Ph.D., 
Ing. Jiří Šimka 

Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 
165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2534,  

e‐mail: Becka@af.czu.cz 
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Regulace slabých a pozdě vzešlých řepek 

Aplikace  azolů  a  dusíkatého  hnojiva 

v podzimním  období  pozitivně  ovlivňují  růst, 

vývoj a habitus rostlin. Azoly zabraňují přerůs‐

tání  a  vyzimování  řepky,  posilují  růst  kořenů, 

zesilují  kořenový  krček,  zlepšují  ozelenění  – 

tzv.  green  efekt,  zpomalují  stárnutí  listů  a 

pletiv.  V plných  dávkách mají  také  fungicidní 

účinky. Dusíkaté hnojení  je základním předpo‐

kladem  pro  posílení  slabých  porostů  řepek  a 

je  vhodné  pro  rychlou  regeneraci  porostů  na 

jaře. 

Na  Výzkumné  stanici  ČZU  máme  pokusy 

s podzimní  regulací.  Pokus  na  liniové  odrůdě 

Californium  je  v pěti výsevcích  (nízký výsevek 

– 12 a 25 semen na m2; optimální výsevek ‐ 50 

semen na m2;  vysoký  výsevek  ‐ 100 a 150  se‐

men na m2)  ve 4  variantách a 4 opakováních: 

1)  kontrola  ‐  neregulována,  2)  azol  –  regulo‐

vána  azolem,  3)  dusík  –  regulována  dusíkem, 

4)  azol  + dusík  –  regulována  kombinací  azolu 

a  dusíku  (celkem  80  parcelek).  Dávka  dusíku 

činí  45  kg N/ha  v  LAV.  K regulaci  je  používán 

Toprex v dávce 0,3  l/ha. Aplikaci azolu a dusí‐

katého hnojiva provádíme v 5.‐6. pravém  listu 

řepky, tedy na konci septembera. 

V roce  2009/10  byl  september mírně  teplý 

a sušší. Růst řepky a stav porostu byl optimál‐

ní.  V  roce  2010/11  byl  september  naopak 

chladný  a  deštivý.  Řepka  měla  oproti  roku 

předchozímu  podstatně  menší  vzrůst.  Porost 

přesto byl v obou  letech  rovnoměrně vzešlý a 

zapojený. 

Výsev  a  vzejití  v optimálním  agrotechnic‐

kém termínu 

Jak  je  patrné  z tab.  6,  ve  vegetačním  roce 

2009/10  u  řídkých  porostů  dosahovala  řepka 

nejvyšších výnosů po společné aplikaci azolu a 

dusíkatého hnojiva. Naopak u hustých porostů 

byl  nejvyšší  výnos  po  aplikaci  azolu  stejně 

jako  u  optimálního  porostu  (výsevek  50  se‐

men/m2). 

Ještě  více  se  osvědčily  regulace  ve  vege‐

tačním  roce  2010/11,  který  nebyl  pro  řepku 

dobrý.  Na  nepříznivý  podzim  navázalo  suché 

jarní období únor‐duben  a dokonce  začátkem 

května přišly 3 dny chladného počasí, kdy tep‐

lota  ráno  klesala  na  ‐5  oC.  Řepky  v suchém 

počasí  jen  velmi  slabě  navětvily.  Výsledkem 

byl  prořídlý  porost,  který  byl  též  dobře  pro‐

stupný  světlu.  Takže došlo  k silnému  zapleve‐

lení řídkých porostů.  

Jak  je  patrné  z tab.  6,  po  všech  aplikacích 

nastal  nárůst  výnosu.  Se  stoupající  hustotou 

porostu  se  v roce  se  slabými  řepkami  též  na‐

vyšoval  výnos.  Nejvyššího  výnosu  bylo  dosa‐

ženo  u  výsevku  150  semen/m2  (na  1  m2  ale 

bylo cca 80 rostlin) po aplikaci azolu a dusíka‐

tého hnojiva.  

Dále  vychází,  že  zvláště  slabé  a  řídké  po‐

rosty  vyžadují  nejvíce  ošetření.  Ekonomicky 

nejjistější  je  aplikace  45  kg N/ha  na  přelomu 

septembra/októbra.  Pokud  se  k tomu  přidá 

azol,  máme  zajištěnou  větší  jistotu  přezimo‐

vání (viz článek „Regulácia repky na jeseň“). 

 

Tab. 6: Přehled výnosů (t/ha) různě hustých porostů řepky s různými variantami regulace 
 v letech 2009/10 a 2010/11  

Výnos % (t/ha) 
Porost Varianta 

Rok 2009/10 Rok 2010/11 
Kontrola 100 (3,62) 100 (1,67) 

Azol 113 135 
Dusík 112 128 

Řídký 
(do 35 rostlin/m2) 

Azol + dusík 114 125 
Kontrola 100 (4,37) 100 (2,88) 

Azol 103 112 
Dusík 101 116 

Optimální 
(35 - 60 rostlin/m2) 

Azol + dusík 101 123 
Kontrola 100 (4,25) 100 (3,44) 

Azol 101 101 
Dusík 99 104 

Hustý 
(nad 60 rostlin/m2) 

Azol + dusík 99 110 



 P O R A D C A  P E S T O V A T EĽA  SEPTEMBER 2011, ČÍSLO 3 STRANA 5 

Opožděný výsev (varianta pro SR 2011/12). 

Každoročně  dochází  díky  různým  vlivům 

(povětrnostní  podmínky,  pracovní  skluz, 

apod.)  k opožděným  výsevům  řepek. Otázkou 

je,  co  s takovými  porosty.  Proto  jsme  založili 

pokus se záměrně opožděným termínem výse‐

vu.  Pokus  jsme  vyseli  o  14  dní  později  (8.  9. 

2010)  oproti  optimálnímu  agrotechnickému 

termínu výsevu  řepky  (vzejití 15‐20.9.). Meto‐

dika  pokusu  je  totožná  s  předchozí.  Graf  2 

potvrzuje  nutnost  přihnojení  opožděných  vý‐

sevů  dusíkem  na  podzim. U  všech  hustot  po‐

rostů  dochází  po  aplikaci  samotného 

dusíkatého  hnojiva  či  dusíkatého  hnojiva 

v kombinaci  s azolem  k vysokému  nárůstu 

výnosu. Ovšem  každým  dnem,  kterým  posou‐

váme výsev za agrotechnický termín, dozajista 

snižujeme  výnosový  potenciál  této  plodiny. 

Průměrný  výnos  opožděného  výsevu  dosaho‐

val 2,1  t/ha,  což  je o 38,6 % méně oproti do‐

držení  správného  agrotechnického  termínu 

(u nás cca 28.8.).  

Tyto výsledky a doporučení  jsou pravděpo‐

dobně  vhodné  pro  SR  v letošním  roce.  Sucho 

způsobuje  na  Slovensku  pomalé  a  špatné 

vzcházení.  To  znamená,  že  i  výsev  ve  správ‐

ném agrotechnickém termínu můžeme označit 

opožděným a proto  je nutné upravit podzimní 

regulaci porostů řepek dle následujících dopo‐

ručení. 

Graf 2. Vliv podzimní regulace po opožděném výsevu (8. 9. 2010) na výnos (t/ha)  
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Doporučení pro praxi 

 U  řídkých porostů  (do 35 rostlin/m2)  je důležité podzimní regulaci nevynechat.  Jak regulace 

azolem, dusíkem či jejich kombinace vysoce navýší výnos v každém roce. 

 U hustých porostů (nad 60 rostlin/m2) se vyplatí zcela upustit od podzimní regulace. Aplika‐

ce azolu sice zvýší výnos, ale zisk z vyššího výnosu nepokryje vynaložené náklady. Sníží se ale 

riziko vyzimování. 

 U  optimálního  porostu  (35‐60  rostlin/m2)  je  vhodné  aplikovat  azol. U  slabších  porostů  na 

podzim  s dostatečným  zastoupením  rostlin na m2  je vhodné  také přihnojit dusíkem  (letošní 

rok). 

 U opožděných výsevů  či pozdě vzešlých  slabých porostů  se vyplatí, bez ohledu na hustotu 

porostu, aplikovat  jak azolový regulátor (proti vyzimování), tak dusíkaté hnojivo (pro posíle‐

ní). Aplikace dusíku  je nejpohotovějším  regulátorem pro  vylepšení habitu  rostliny před ná‐

stupem zimy. 

 Za suchého počasí na podzim se aplikace azolů neosvědčují, neboť výnos semen snižují  (viz 

článek „Regulácia repky na jeseň“ – graf 1). 
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Foto 1: Řídký porost po přezimování (aplikace azolu – výnos 2,24 t/ha = 135% proti kontrole)  

 
 

Foto 2: Střední hustota porostu slabých řepek po přezimování  
(azol + dusík – výnos 3,53 t/ha = 123% proti kontrole)  
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Foto 3: Hustý porost slabých řepek po přezimování  
(azol + dusík – výnos 3,79 t/ha = 110% proti kontrole)  

 
 

Ing. Jiří Šimka, 
Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2672,  
e‐mail: Simka@af.czu.cz 

 

Repkové korene na jeseň – základ úrody 2012 

Je paradoxem,  jak ohromně se  liší podmínky 

pro vzejití a septembrový růst  řepky na Sloven‐

sku a v Česku. V ČR bylo babí  léto na konci au‐

gusta  a  v septembri  2011  ideální  pro  velmi 

dobré vzejití a rychlý růst řepky. Deště 24/25.8. 

a 5/6.9. zajistily vzejití  i  tam, kde se špatně za‐

selo. Na  řadě míst olejka vzcházela  již  třetí den 

a  nestačila  se  herbicidně  ošetřit.  Tam  bude 

hlavním  řešením  Galera  podzim  (Galera)  0,35 

l/ha, nejlépe  tank mix s azolovým  regulátorem. 

Např.  Lynx  či  Horizon  250  EW  v dávce  0,5‐0,7 

l/ha,  či  Toprex  0,3  l/ha  atd. Hlavní  podmínkou 

účinnosti Galery  i azolů  jsou noční  růstové  tep‐

loty.  Proto má být nejlépe  3 noci po  sobě  ale‐

spoň  +5  až  +8°C.  Je‐li  chladno,  účinnosti  jsou 

daleko slabší. To platí  i pro  jaro. Kolem 10.9. se  

porosty  začaly  ve  velkém  regulovat  proti  pře‐

růstání. Tak brzy – to tu dlouho nebylo.  

Naopak ohromné  sucho na  celém  Slovensku 

má  za  následek  opožděné  a  oslabené  vzejití  i 

růst.  Zatím  –  píši  to  12.9.  –  není  nic  ztraceno. 

Problémy by nastaly tak po 20. – 25.9., protože 

i kdyby řepka vzešla, přece  jen bude o tři týdny 

opožděná. Pokud ale do té doby vzejde, celkem 

o nic nejde. I taková dá při solidním pěstování 3 

– 4 t/ha úrody semen. Komu ale řepka už vzešla 

a  je  tam  sucho, může  se  těšit  na  velmi  slušné 

úrody. Skutečně optimální  je taková řepka, kte‐

rá má silné kořeny a jen střední nadzemní růžici 

listů,  které mají mít  před  zimou délku do  20  – 

25  cm.  To  ukazuje  v tab.  7  i  rok  1999,  nebo 

2000  či  2004  kdy  bylo  koncem  novembra  jen 

málo  nadzemní  biomasy  a  přitom  byly  výnosy 
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semen  dobré  až  vynikající.  Naopak  tomu  bylo 

v roce  2008:  super nadzemní hmota  a  jen prů‐

měrný výnos. Pěstitelská  technologie se přitom 

neměnila.  

To  jsou  ale  známé  věci.  Daleko  více  jde 

o přípravu  budoucí  úrody.  Jejím  základem  jsou 

asi  z 30%  podzimní  a  zimní  kořeny.  Proto  jsme 

již  v zimě  2010/11  tvrdili,  že úrody  řepky 2011 

budou  solidně průměrné – viz  řadu  seminářů a 

tab.  7. Mrazy  z konce  februára  sice  skoro  při‐

nesly  tragedii,  ve  větší  části  Čech  i  mrazy  na 

počátku plného květu 3.5. Vegetace ale byla až 

do  júla neobyčejně    zdravá, bez  chorob. Noci  i 

dny  chladnější,  v krizi  vždy  přišel  déšť.    Řepka 

měla, má a bude mít dobrou cenu a tak se zcela 

správně  investovalo.  Výsledkem  budou  slušné 

úrody kolem 2,3 t/ha v SR a 3,1 t/ha v ČR. Tedy 

mírně  nadprůměrné.  Pouze  naši  odhadci  se 

ještě  v júli  řídili mohutností  porostu  –  ten  byl 

slabší  –  a ne  kořeny,  technologií,  typem  jara  a 

léta, počtem šešulí apod. Chyba  činí kolem 400 

kg/ha.  Německo,  největší  a  současně  nejlepší 

pěstitel  řepky v EU, meziročně výnosově propa‐

dl  z 3,87  t/ha  na  3,13  t/ha  (dle  USDA).  Podle 

ještě  novějších  údajů  jen  na  2,85  t/ha  a  snížil 

produkci o 34%! 

Vztah mezi hmotnostVztah mezi hmotnostíí kokořřenenůů ((„„na Martinana Martina””) ) 
a výnosem semen. a výnosem semen. 
r = 0,6; Rr = 0,6; R22 = 34 %.= 34 %.

Výnos semen [%] = 120,676 - 773,04/Hmotnost koøenù na m2 [%]
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100%= 27,3 g 

 

Zpátky  ke  kořenům.  Sílu  jim  ubírá  rychlý 

nadzemní  růst  biomasy.  Ten    nejvíce  zbrzdí 

noční teploty pod + 5°C – tomu ale neporučíme 

a ani  to do konce septembra nečekáme. Pomá‐

há  i zkrácení dne. To  je spolehlivý vliv, ale platí 

jen u  řídkých porostů. Proto, kdo vysel více než 

50 klíčivých semen/m2 má daleko více starostí – 

musí  dát  azoly  a  i  tak  dojde  ke  snížení  úrod 

(u letošní pozdě vzešlé  řepky ale husté porosty 

nevadí – naopak budou výhodou). Stejně tak má 

nebetyčné  starosti  ten,  kdo  řepku  hnojí  před 

setím dusíkem. Ten pomůže  jen v letech  chlad‐

ného podzimu a v řídkých porostech. 

Tab. 7. Výnos semen a růstové ukazatele 
v druhé polovině listopadu pro ozimou řepku za 
roky 1999-2010 v %.1). Průměr 1999-2010 =100%. 

Hmotnost 
sušiny 

kořenů na 
1m2 v % 

Hmotnost 
nadzemní 

biomasy na 
1m2 v % 

Výnos 
semen v % 

27,3 g 120,2 g 4,024 t/ha 

Rok sklizně 

13,9 20,0 94,4 2000 
16,4 28,9 16,4 2003 
32,2 74,0 109,3 2002 
33,3 53,0 123,3 2004 
39,2 37,3 120,5 1999 
45,9 67,0 90,5 2011 
69,9 98,3 117,8 2007 
91,6 88,0 87,0 2005 
97,1 144,5 108,6 2010 

108,5 138,9 112,6 2006 
130,4 145,5 109,3 2001 
140,2 200,2 104,1 2008 
227,7 171,6 125,7 2009 
1) Zařazeny také výsledky z doktorské práce Bečky, 2004 

 
Doporučení 

 Hnojit kořeny, nikdy ne listy. 

 Proto  dusík  na  podzim  dávej,  ale  až  noční 

teploty  poklesnou  na  asi  3°C  a  zastaví  růst 

listů. To bývá kolem poloviny októbra. 

 Kořeny rostou ještě při +2°C. Takové teploty 

se  skoro  vždy  v půdě udrží nejméně do Vá‐

noc a znovu se obnovují od pol. februára.  

 Zpomal a prodluž působení N hnojiva. Proto 

jsou velmi vhodná močovinová hnojiva  jako 

Alzon  s inhibitorem  ureázy  a  Urea  Stabil 

s inhibitorem  nitrátreduktázy.  V nouzi  musí 

postačit standardní močovina, možná  i DAM 

(nezkoušíme). 

 Dávka N by měla být 30 – 45 kg N/ha a smí 

se dávat  jen na  řídké porosty  s počty do 50 

rostlin/m2  a nejdelší  list  i s řapíkem  nesmí 

mít více než 25 cm. 

 U takovýchto porostů se současně velmi vy‐

plácí  postřik  azoly.  Termín  aplikace  je  na 

přelomu september/október.  

 

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 
Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2534,  
e‐mail: Vasak@af.czu.cz 
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Odrůdové pokusy s ozimou řepkou 2011 v SR – zatím zběžně 

K dispozici  máme  šest  výsledků  polopro‐

vozních  pokusů  s řepkou  ozimou:  PD  Agroco‐

op Húl, RD Petrova Ves, Lúčnica s.r.o., Korpod 

Lesenice,  PPD  Prašice, MVL  Bánovce  n.B.  Vý‐

sledky  jako vždy, ať v ČR či SR, v roce tomto či 

jiném, mají ohromný rozptyl. Každý hodnotitel 

v nich najde to co chce. Přesto trendy, tedy že 

výkonnost  odrůd  se  rychle  lepší,  jsou  nezpo‐

chybnitelné.  Na  prodejích  osiva  je  obecně 

vidět  spokojenost  s odrůdami  a  růst  důvěry 

v hybridy.  I  když    zatím  nejsou  k dispozici 

přesnější  čísla, podíl hybridů  z osevu 2011/12 

v ČR bude  kolem  60%  a  v SR  40%. V obou  ze‐

mích  se  nejvíce  prodávají  hybridy  Exqusite, 

Rohan, Artoga  a  polotrpaslíci  (D)  od  Pioneer. 

Z liniových  odrůd  v ČSR  dominuje  Padova, 

dost se šíří Goya při obecně velké výměře On‐

taria.  

Řepkový  rok 2010/11 měl  svá dost výrazná 

specifika: 

 slabé porosty už od podzimu a výrazné 

poškození  rostlin  mrazy  na  konci 

februára 

 mráz  na  počátku mája  způsobil  opady 

části generativních orgánů 

 porosty byly velmi zdravé – bez Sclero‐

tinie, Verticillia, Botrytis 

 ochrana  proti  škůdcům  byla  na  slušné 

úrovni 

 do řepky se solidně investovalo 

 

V tab. 8 ukazujeme naše velmi předběžná a 

obecná  hodnocení.  Jako  vždy  se  hybridy  ne‐

staly „bombou“  i když  jako celek vykazují mír‐

ně  nadprůměrné  výnosy.  Ve  skutečnosti  se 

nejlepší  odrůdou  stal  nízký  liniový  ES  Astrid, 

obecně citlivější k chorobám – ty  letos nebyly, 

ale  velmi odolný k opadům  šešulí po mrazech 

–  ty  naopak  byly.  Hvězdy  hybridního  nebe: 

Exqusite,  Rohan,  Artoga  vykázaly  z hlediska 

výnosu  semen  solidní,  ale  jen mírně  nadprů‐

měrné výsledky. Lépe se osvědčily „D“ polotr‐

paslíci  Pioneer  a  také  hybridy  PRW.  Ty  daly 

stejně  jako  Xenon  nebo Dobrava  velmi  dobré 

výnosy.  Z linií  vedle  ES  Astridu  vyšel  velmi 

dobře NK Morse,  Jimmy. Osvědčená  Ladoga  i 

Goya vykázaly podle očekávání solidní výsled‐

ky. Nikde totiž nepropadly na dno – to se hyb‐

ridním  hvězdám  i  stane  –  a  výnosově  jako 

jistoty  jsou  o  něco  lepší  než  je  průměr.  Co 

chtít více, když seji ve velmi různých místech a 

nikdy  v augustu  nevím,  jak  bude  v septembri. 

A to nemluvíme o zimě a žatvě.   
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Tab. 8. Povšechné hodnocení vybraných odrůd a skupin řepky ozimé. Šest poloprovozů SR 2011. 

Ukazatel 
Nejlepší 
hybrid 

Nejprodá-
vanější 
hybridy 

Hybrid „D“ 
Nejlepší 

linie Astrid 

Nejpěstova-
nější linie 
Ladoga 

Linie NK 
Morse 

Linie 
Jimmy 

Linie 
Goya 

Pořadí 
umístění* 

3-4/46 21-23/46 13/46 1/49 24/47 22/47 22/46 27/46 

Rozptyl 
umístění 

3x první, 
jednou 

druhý (ze 
6 lokalit) 

Od 3. do 
48. místa 

Od 5. do 
26. místa 

3x první 
(byl zařa-
zen jen na 

3 lokali-
tách) 

Od 4. do 48. 
místa 

Od 2. do 
48. místa 

Od 3. do 
54. místa 

Od 12. 
do 36. 
místa 

Poznámka 
Pokaždé 

jiný 

Shodně 
nestabilní 
výsledky 

Stabilní 
OK umís-

tění 

Tedy  
vždy první 

Solidní, mírně nadprůměrné a nikdy ne „katastrofické“ 
výsledky. 

* V čitateli je umístění, ve jmenovateli celkový počet hodnocených odrůd. Až na výjimky nebyly odrůdy zastoupené na všech loka‐
litách a proto se počet hodnocených odrůd mírně liší. Počet odrůd kolísal podle lokality od 34 do 56. 

 

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. 
Ing. David Bečka, Ph.D., 

Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 
165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2534,  

e‐mail: Vasak@af.czu.cz 
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