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Rast produkcie obilnín i olejnín a pokles cien
Systémy hospodárstva, rovnako tak aj so‐
ciálne, sú na svete veľmi rôznorodé. Všetky
ale spája záujem o kľud medzi obyvateľstvom.
Preto musia byť potraviny čo najlacnejšie a

pokiaľ možno dostupné v širokom sortimente
všetkým. Preto agrárne suroviny zdražujú
najmenej zo všetkých komoditných skupín
(tab. 1).

Tab. 1. Zmeny cien komoditných skupín za svet. Podľa FAO – Index mundi 2005 = 100
Skupina (približný rast zdraženie, v
sledovanom medziobdobí)

December 1989

Február 2013

Komodity celkom (3,6x)

53*

190

Agrárne surovinové komodity (1,4x)

98

133

Potraviny (1,9x)
Nápoje (1,9x)
Potraviny+Nápoje (1,9x)
Priemyslové vstupy (2,1x)
Kovy (2,9x)
Energetické vstupy (5,7x)
Neenergetické vstupy (2,1x)
Nafta (5,6x)

96*
78
94*
82
71
35*
82
36

181
152
178
175
205
199
176
203

Aj keď sa nám ceny v poslednom roku
zdali byť vcelku dobré, pokiaľ rastovým
indexom porovnáme napr. cenu rudy (že‐
lezo apod.) s cenou pšenice, musela by
táto stáť asi 500 €/t. Pri porovnaní
s rastom cien energií by potom cena rov‐
nakej pšenice bola 1000 €/t. To, že sa
ľuďom zdajú byť ceny potravín vysoké,
platí. Primárne je to ale spôsobené tým,
že nás o peniaze najskôr pripraví sústava
energií, vody, nájomného, komunikačných
služieb, bánk a poisťovní, rôznych poplat‐
kov atď., vrátane zdanlivo lacných náhrad
potravín v supermarketoch.
V roku 2013 sa na svete i v EÚ zdá byť
slušná úroda (tab. 2) a to i napriek veľ‐
kému suchu v USA, ktoré postihlo pšeni‐
cu.

Poznámka
* údaj za január 1992
marec 1983 bolo 52. Teraz sú
historicky najdrahšie.
* údaj za január 1992
* údaj za január 1992

* údaj za január 1992

Tab. 2. Odhad zberu obilnín a semenných
olejnín v máji 2013. Údaje v mil. ton. Podľa
USDA - zaokrúhlené
Komodita
Svet
Rok
2012*
2013**
Pšenica
656
701
Kukurica a
1128
1253
iné obilie
Ryža lúpaná
470
479
Obilniny
2254
2434
celkom
Olejnaté
469
491
semená
* predpoklad **odhad

2012*
132

EÚ27
2013**
139

143

152

2

2

277

293

27

29

Tab. 3. Veľkoobchodné ceny v Nemecku. (€/t).
Orientačne – rôzne zdroje.
Komodita
Pšenica potravin. B
Žito potravinárske
Jačmeň sladovnícky 12% bielk.
Repka
Slnečnica

2012 – cena
v dobe zberu
250
220

2013– cena
v dobe zberu
210
175

265

240

500
435

420
410
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Na tento zhruba 8% rast produkcie obilia
vo svete a 6% v EÚ, respektíve 5% u olejnín
sveta a 7% v EÚ, trh reaguje poklesom cien
o 6 – 26%. Pretože sú ale zásoby na veľmi
nízkej úrovni a prudko rastie spotreba a
životná úroveň v Ázii a južnej Amerike, po‐
kles cien nie je až tak dramatický (tab. 3).
Navyše sa očakával už od jesene. To využilo
mnoho pestovateľov a predali. Z našich
komodít očakávam i rast cien a to špeciálne
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u sladovníckeho jačmeňa, maku a horčice.
Ostatné komodity do žatvy pravdepodobne
ešte mierne oslabia.
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

Pár vět o slovenské řepce na konci mája 2013
Řepku v SR jsem v máji viděl 6.5. (Luká‐
čovce o.Nitra), 7.5. (Kalná n.H.), 14.5.
(Palín o.Michalovce, 17.5. (Bučany o. Tr‐
nava), 27.5. Šenkvice o.Pezinok), 28.5.
(Očová o.Zvolen) , 29.5. (Dolný Ohaj
o.N.Zámky), 30.5. (Jacovce o. Topolčany),
31.5. (Hul o.N.Zámky). V několika přípa‐
dech to byly naše pokusy, které v různé
podobě zakládáme snad již 15 let (Arysta,
Syngenta, Duslo). Na těchto pokusech
přesně a stále stejně počítáme počty vět‐
ví, šešulí, poškození bylomorem, zaschlá
poupata, počty stopek.
Na základě těchto pozorování a zkuše‐
ností předběžně odhaduji:
o sever SR a východ SR (rámcově kraje
Prešov, Košice, B.Bystrica) mají řepky
průměrné. Každopádně horši než vlo‐
ni. Výnosy zde v průměru budu kolem
2,5 t/ha
o jih a západ SR (Podunají, Nitransko,
Trnavsko) má řepky výrazně lepší než
vloni. Výnosy by zde měly překročit 3
t/ha. Zřejmě bude řada podniků, co
sklidí více než 4 t/ha
o SR jako celek by měla dosáhnout 3
t/ha. V ČR i přes povodně, stále před‐
pokládám výnosy nad 3,5 t/ha. Výho‐
dou Česka bylo to, že mělo obecně
nižší teploty bez horúčav a lépe rozlo‐

žené srážky – nyní ale už ne ‐ povod‐
ňová kalamita (senáže a postřiky
ohromný problém)
o výhodou letošní řepky v SR (jih a zá‐
pad) je mírně více větví i šešulí. Ubylo
stopek (ne všude, někde byl gigantic‐
ký a opakovaný nálet blýskáčků a ně‐
kdy
v
horúčavách
nefungovaly
pyretroidy) a květenství často dokvet‐
lo až do konce. Velké rozdíly jsou
v kvalitě ošetření proti bylomoru
(vzorný podnik je Dolný Ohaj). Hlavně
se mi líbí velké a plné šešule. Skvělý
je i stále asimilující porost se skoro
úplným olistěním. Žatva se oproti
zvyklostem asi o týden opozdí
o ceny řepky stagnují až klesají. Zůsta‐
nou ale na stále dobré úrovni, když ta
ale bude o 15‐20% pod stavem roku
2012.
To co píši jsou pochopitelně jen vlastní
májové odhady. Všechno může být ještě
jinak. Znalci povídají, že zajíci se počítají
až po honu.
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
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Zdravotný stav porastov repky ozimnej na Slovensku
Aj napriek vyšším úhrnom zrážok na jar
tohto roku je v súčasnosti väčšina porastov
repky ozimnej v dobrom zdravotnom a kon‐
dičnom stave. Porasty sú husté, rastliny vyso‐
ké, so zelenými listami. Aj spodné listy na
rastlinách sú ešte zelené, čo v minulých
rokoch v júni už nebývalo. Daždivé počasie a
vyššia vlhkosť vzduchu prospievajú nielen ras‐
tu repky, predlžovaniu šešúľ a najmä zvyšova‐
niu hmotnosti semien v šešuliach, ale aj
rozšíreniu a rozvoju rôznych hubových ocho‐
rení.
K najobávanejším chorobám repky ozimnej
patrí biela hniloba, ktorú spôsobuje huba
Sclerotinia sclerotiorum. Podľa prognózy vý‐
skytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
urobenej na základe nakladania korunných
lupienkov je riziko výskytu bielej hniloby v
porastoch repky v tomto roku 2013 je oveľa
vyššie, v porovnaní s minulým rokom. Kým v
roku 2012 po naložení korunných lupienkov
na umelú živnú pôdu sme rast mycélia pato‐
géna S. sclerotiorum vyprovokovali len na 5
miskách (zo 440 použitých) z 5 lupienkov (zo
2200 naložených) čo predstavuje 0,2 %. Lupi‐
enky sme nakladali od 17. apríla do 11. mája.
V tomto roku sme začali opadnuté korunné
lupienky nakladať 24. apríla a skončili sme 24.
mája, keď už boli porasty repky ozimnej na
Slovensku prakticky odkvitnuté. V tomto ob‐
dobí sme odobrali 960 korunných lupienkov,
ktoré sme naložili na 192 misiek s umelou
živnou pôdou. Mycélium patogéna spôsobujú‐
ceho bielu hnilobu sme zaznamenali na 45
miskách, resp. korunných lupienkoch, čo
predstavuje 4,7 % z celkového počtu odobra‐
ných lupienkov. Hoci je infekcia oveľa vyššia
ako v minulom roku, tak podľa literatúry za
nízku infekciu sa považuje menej ako 45 %
infikovaných lupienkov, kedy je možné očaká‐
vať do 20 % napadnutých rastlín v poraste.
45–90 % infikovaných lupienkov predstavuje
strednú infekcii, pri ktorej sa predpokladá
napadnutie rastlín v poraste 20–40 % a pri
silnej infekcii, kedy je infikovaných viac ako 90
% lupienkov môže byť v porastoch napadnu‐
tých viac ako 40 % rastlín. Tieto opadnuté

lupienky zachytené na rastline repky predsta‐
vujú dôležitý zdroj výživy pre askospóry pato‐
géna S. slerotiorum, ktoré infikujú rastliny
najmä v mieste vetvenia. Symptómami bielej
hniloby v takomto prípade sú hnedé, vodnaté
škvrny, na ktorých sa môže vytvárať biely po‐
vlak vatovitého mycélia. Symptómy bielej hni‐
loby sme doteraz v porastoch repky
nepozorovali. V prípade infekcie rastlín by
rozvoj ochorenia pravdepodobne nebol výraz‐
ný, lebo predpokladaný termín zberu repky
ozimnej by mohol byť za 4 ‐ 5 týždňov. Rastli‐
ny budú pred zberom aj prirodzene usychať a
prípadný nízky stupeň poškodenia rastlín ne‐
musí spôsobiť výraznejšiu stratu na úrode
semien. Ochranu rastlín proti výskytu bielej
hniloby v období kvitnutia zabezpečuje aj fun‐
gicídne ošetrenie vykonané na začiatku kvit‐
nutia. Fungicídy sa odporúča aplikovať najmä
v rokoch keď sa očakávajú zrážky počas kvit‐
nutia, čo pestovatelia v tomto roku aj urobili.

Foto 1: Symptómy plesne kapustovej na listoch
repky

Ďalšou nebezpečnou chorobou je verticíli‐
ové vädnutie repky, ktoré patrí v posledných
rokoch k najrozšírenejším a najškodlivejším
chorobám v podmienkach Slovenska. Ochore‐
nie je nebezpečnejšie najmä v suchých
rokoch, keď sú rastliny stresované nedostat‐
kom vody. Najčastejšie sa ochorenie prejavuje
na rastlinách, ktoré boli poškodené na jar
stonkovými krytonosmi. Dobre zvládnutá in‐
sekticídna ochrana, proti týmto škodcom ‐
krytonosovi repkovému a krytonosovi štvor‐

PORADCA

PESTOVATEĽA

zubému, dáva predpoklad, že nízky počet po‐
škodených rastlín bude znamenať aj nízky vý‐
skyt verticíliového vädnutia v porastoch
repky.

Foto 3: Po naložení opadnutých korunných lupienkov sme v Petriho miskách oveľa častejšie
ako v minulom roku pozorovali tvorbu bieleho mycélia a sklerócií huby Sclerotinia
sclerotiorum.

Na niektorých lokalitách sa v porastoch
repky vyskytuje pleseň kapustová. Pleseň sa
prejavuje žltými škvrnami na listoch, ktoré
postupne celé žltnú a predčasne usychajú. Na
spodnej strane sa objavuje povlak spórangio‐
nosičov a spórangií huby. Škodlivosť choroby
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nie je veľká, nebezpečenstvo hrozí najmä pri
infekcii šešúľ, ktoré postupne zahnívajú.
Pri testovaní korunných lupienkoch sme
zistili pomerne vysoký výskyt plesne sivej.
Práve toto ochorenie spolu s čerňami môže ku
koncu vegetačnej doby spôsobiť poškodenie
šešúľ. Infekciu šešúľ môžeme očakávať v prí‐
pade daždivého počasia v období dozrievania
a zberu repky ozimnej, pričom primárne bý‐
vajú infikované šešule poškodené mechanicky,
ľadovcom alebo byľomorom kelovým. Proti
tejto infekcii už nemá pestovateľ možnosť
zasiahnuť aplikáciou fungicídov, ale dobre
zvládnutá insekticídna ochrana proti byľomo‐
rovi môže zabezpečiť zdravé a nepoškodené
šešule pri dozrievaní.
Na záver len konštatovanie, že porasty
repky ozimnej v tomto období vyzerajú veľmi
dobre, sú zdravé a treba dúfať, že do zberu sa
už neobjavia žiadne choroby a nepríde k ich
výraznejšiemu poškodeniu nepriaznivými po‐
veternostnými vplyvmi (silné búrky, ľadovec,
záplavy).
Ing. Peter Bokor, Ph.D.,
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra
e‐mail: Peter.Bokor@uniag.sk

Foto 2: Šešule poškodené byľomorom kelovým môžu byť neskôr infikované aj hubami spôsobujúcimi pleseň sivú alebo černe na šešuliach
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Regulace řepky, fungicidy a azoly na jaře 2013
Jaro 2013 přišlo velmi pozdě (tab. 4), prý
od rekordního roku 1946 nejpozději.
V nížinách se zahájilo setí kolem poloviny
února. Po 20.2. až do 8. (Čechy).‐15.4. (Mora‐
va a Slovensko) se všechny práce s půdou pro
mrazy, chladno, sníh a deště zastavily. Kdo

v únoru vysel jarní ječmen – nížiny SR – ten
zůstal 5‐6 týdnů naklíčený ležet v chladné
mokré půdě. Pak i přes škraloup vzešel, ale
velmi oslabený je žlutý, nevyrovnaný. Kde
bylo po 15.4. ještě sucho (východ SR) špatně
odnožil a jeho stav je nedobrý.

Tab. 4. Zahájení jarních prací s půdou na Slánsku (oblast podobná Topolčansku). Vlastní údaje.
Datum
6.4.1996
21.2.1997
16.2.1998
16.3.1999
1.3.2000
21.2.2001
3.3.2002
17.3.2003
15.3.2004
26.3.2005
6.4.2006
9.3.2007
22.2.2008
30.3.2009
19.3.2010
7.3.2011
14.3.2012
8.4.2013

Poznámka
Rok s velkým vyzimováním, jarní sucho.
Dubnové mrazy. Popraskaly stonky řepky.
Suché a teplé jaro, mírná zima.
Suché a teplé jaro, mírná zima.
Velmi mokrý březen
Pak zhoršení počasí a znovu od 13.3.
Super povodně v Čechách (srpen)
Po velmi zlé zimě „bez slunce“ s mimořádným vymrznutím ozimů
Rekordně úrodný rok pro skoro všechny plodiny. Chladné, vlhké jaro bez chorob, dlouhá vegetace
Mrazy a sníh v zimě, dubnové mrazové škody, popraskané stonky.
Extremně sněžná a dlouhá zima bez mimořádných mrazů a jarní povodně
Unikátně měkká zima s přezimovanou kvetoucí bílou hořčicí a super rané žně
A pak sníh a znovu obnova prací. Zima krátká a teplá. Extrémní rozvoj nadzemní biomasy a velmi mnoho
chorob
Ze zimy vstup bez jara do léta
Extrémní deště v květnu na Moravě a mimořádně kritické na většině území SR
Vrchních asi 7 cm půdy má OK strukturu, dole zamrznuto. Kdo zasel včas, udělal velmi dobře.
Krátká zima, v ČR super holomrazy kolem -20 až -25°C. V SR extrémní sucho od poloviny srpna 2011 do
poloviny září 2012
Mírná zima s velmi mrazivým a středně sněžným březnem a počátkem dubna.

Řepka vstoupila do jarní vegetace s velmi
silnými kořeny. Ty v mírné zimě 2012/13 vý‐
razně posílily (tab. 5) a tím eliminovaly vliv
pozdního vzejití olejky v SR, která zde začala
vzcházet až po 15.9.2012. I když vegetace za‐
čala velmi pozdě, bylo jasné, že nástup kvete‐
ní – ten primárně určuje délka dne – bude

skoro normální. To se i potvrdilo. Řepka vy‐
kvetla jen s týdenním zpožděním. Například
na o. Komárno, kde vykvétá kolem 10.‐15.4.
to letos bylo 20.4.2013. U Prahy bývá start
kvetení cca 25.4., letos to bylo 2.5.2013.
V roce 2006 po dlouhé zimě tam začala olejka
kvést až 4.5.2006.

Tab. 5. Hmotnost listů a kořenů ozimé řepky na podzim 2012 a na jaře 2013*.
Lokalita
Nížiny SR a ČR
(Hul NZ, Prašice TO,
V.Hoštice OP, Humburky HK)
cca 120-260 m n. m.

Nadzemní biomasa (g/10 rostlin a %)
3.10.-25.10.2012 bylo 346 g/10 rostlin = 100%

Podzemní biomasa (g/10 rostlin a %)
18.10.2012 bylo 34 g/10 rostlin = 100%

15.3.-10.4.2013 bylo

15.3.-10.4.2013 bylo

177 %

410 %

17.10.2012 bylo 218 g/10 rostlin = 100%

17.10.2012 bylo 41 g/10 rostlin = 100%

11.4.2013 bylo

11.4.2013 bylo

136 %

319 %

Horské podmínky
Liptovský Mikuláš
(600 m n. m.)

*Jde o čerstvou biomasu včetně žlutých a pomrzlých listů. Stanoveno jako průměr z odrůd Ladoga, Rohan, Exquisite.

V praxi to znamenalo, že velmi silné kořeny
a prodlužování dne ženou řepku do silného
růstu, při kterém praskají stonky. Během 10
dnů řepka naroste o 50‐70 cm. Bylo velké rizi‐
ko, že vzhůru požene jen terminál. Ten pomo‐

cí auxinů bude mít dost sil, aby omezoval růst
větví. Přitom dostatek větví (v SR jich bývá 5‐
7, ve vlhčím Česku 6‐8) je základem rekord‐
ních úrod. V dobře vedeném porostu
s dostatkem vláhy činí podíl větví asi 70%
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z výnosu. Jednoznačně je žádoucí, aby se vět‐
ve ještě dále větvily. Naopak u hustých a sla‐
bých řepek činí podíl terminálu na ovšem
mizerném výnos 50‐70%.
Principem zemědělství je regulace – opti‐
malizace hustoty, počtu plodných orgánů.
Pomocí azolových regulátorů, děláme totéž,
jako když řežeme jabloně – nejvíce zakracu‐
jeme terminál – nebo nakličujeme brambory
na světle, případně sejeme mělce na cca 3 cm
jarní ječmen. Tím vším omezujeme vliv auxinů
(apikální dominance) – u ječmene a brambor

STRANA 6

pomocí světla, u jabloní řezem. Zvyšuje se
obsah opaku auxinů = giberelinů a ty podpo‐
rují větvení. Navíc azoly asi o 10 cm (5‐10%)
zkracují stonky, omezují poléhání a jsou účin‐
né i na suchou fómovou hnilobu (viz dále).
Azoly ale mají omezení. Nesmí se aplikovat
na retardované, zabrzděné a slabé řepky.
Konkrétně za sucha (graf.1) a u slabých rost‐
lin, jsou dokonce škodlivé (tab. 6). Dále škodí
přeregulace – tedy dva azoly za sebou. Logicky
i nadměrné dávkování.

Regulace růstu ‐ podzim

•
•
•
•
•

Pozn. Výsledky přesných pokusů z Výzkumné stanice FAPPZ 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. 6. Regulace řepky na jaře podle síly rostlin. Přesné pokusy ČZU.
Varianta
1
2
3
4

Termín aplikace
11.4.11 a 3.4.12
21.4.11 a 19.4.12
0
0
azol
0
0
azol
azol
azol

Letošní chladný a vlhký rok slibuje velmi
dobré úrody. Od některých poradců bylo ne‐
zodpovědné stavět se proti aplikaci azolů.
Naopak rok – extremně rychlý růst i nástup
kvetení po pozdním začátku jarní vegetace ‐
byl pro azoly jako stvořený. Naštěstí většina
agronomů rozumí rostlinám i vegetaci a tak
azoly aplikovala. Byl to skoro zázrak, protože
letos je problém všechno v krátké době po

Výnos semen v t/ha (%)
2011 slabé řepky
2012 silné řepky
3,74 t (100%)
3,34 t (100%)
3,32 t (89%)
3,59 t (108%)
3,59 t (96%)
3,64 t (109%)
3,30 t (88%)
3,05 t (91%)

výpadku nejméně měsíce – celý březen ‐, kdy
nebylo možné nic aplikovat.

Fungicidy a fóma
V Palíně na o.Michalovce byl založen pokus
s aplikací fungicidu Alert S (carbenda‐
zim+flusiazole) spolu s Retacelem dne 16.4. a
návazně
Acanto
(picoxystrobin)
dne
26.4.2013. Pokus s řepkou byl záměrně zalo‐
žen po řepce. Výsevek byl extrémní a počet
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rostlin dosahoval v průměru 150‐200 jedin‐
ců/m 2 (požadavek 30‐40 kusů/m 2 ). Navíc byly
rostliny oslabeny extrémními podmínkami –
do 15.4. byla zima a přebytek vody. Pak se
výrazně oteplilo (horko do 2.5., pak chladno),
nepršelo a sucho trvalo až do 13.5.2013. Vy‐
tvořil se půdní škraloup a zabahněná zem su‐
chem popraskala. Při kontrole 14.5. řepka
dokvétala (max. 10% květů) s tím, že kvetla
velmi krátce, od 28.4. jen 3 týdny do očekáva‐
ného konce květu 17.5.2013.
Řepka tedy měla řadu stresů: mnoho vý‐
drolu řepky z předplodiny, přehuštěný porost,
pozdní jaro a chlad, horko a sucho. Vytvořilo
se infekční pole ideální pro fómu. Neošetřené
(fungicidně i insekticidně) kontroly vykazovaly
v průměru 20% rostlin, které se v krčku zlomi‐
ly a přibližně 10% rostlin rostlin vůbec netvo‐
řilo v přehuštěném porostu šešule. Kontroly
byly dostatečně široké (6m), stejně jako pruhy
s pokusy (18 m).
Pokusné parcely byly ošetřeny dvěmi fun‐
gicidními postřiky (viz výše) a třemi insekti‐
cidními aplikacemi. Kontroly nebyly fungi‐
insekt. ošetřeny, jen dostaly preemergentní
herbicid a byly stejně jako pokusné parcely
hnojeny N (40 kg na podzim, 180 kg N/ha na
jaře: 2 dávky). Díky extrémním podmínkám byl
celý pokus – tedy i parcely s postřiky ‐ silně
napaden fómou, ale ošetření fungicidy se uká‐
zalo jako velmi účinné (tab. 7 a fota 4‐6).
V pokusu bylo zařazeno několik odrůd. Jako
výnosově velmi dobré a s vysokou odolností
k fómě se ukázaly hybridní odrůdy Dobrava a
nově nastupující Arsenal od společnosti Li‐
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magrain. Každopádně jsem si opravil názor.
V roce 1974, když se pěstovaly jednonulové
německé řepky Rapora, Eurora ap. došlo
k velké fómové kalamitě – řepky uschly, jak se
zaškrtí kořenový krček. Pak se ve Francii po‐
dařilo vyšlechtit odrůdu Primor, která již byla
k fóme odolná. A tuto odolnost mají všechny
současné odrůdy. Některé ji mají dokonce
vynikající, jiné jen dobrou. Z toho jsem vychá‐
zel, když azoly beru jen jako regulátor větvení
a délky rostlin, ne jako fungicid. Fungicidy
považuji za jednoznačně správné rozhnodnutí,
protože na řepce je velmi mnoho chorob, kte‐
ré způsobují na neošetřeném porostu nouzové
zrání. Je zcela běžné, že 50‐70% rostlin má
v době sklizně suché stonky, když byl by měl
být i v době sklizně živý, zelenkavý.
Tab. 7. Vliv ošetření na porost napadený fómou. Palín o.Michalovce 14.5.2013
– končí kvetení.
Varianta/Znak
Neošetřeno fungi a
insekticidy
Ošetřeno 2x fungicid a
3x insekticid

Délka
rostlin
(cm)

Odhad
výnosu v %

105

77

120

107

Na tomto pokusu bylo jasně vidět riziko,
které u fómy stále čeká. Proto musíme zabrá‐
nit poškození: co nejvíce omezit vliv půdního
škraloupu, nepřehušťovat porosty, nepěstovat
řepku z výdrolu a po sobě, insekticidně ošet‐
řovat proti bylovým krytonosům a aplikovat
fungicidy. Jsou účinné!

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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Foto 4: Fomou silně napadené a fungicidy
neošetřené porosty výrazně zaostaly ve
výšce rostlin a v potenciální produktivitě.
Nalevo - neošetřený porost,
napravo - porost ošetřený fungicidem a
insekticidy.

Foto 5: Fungicidně a insekticidně neošetřené
porosty byly nejen nízké (porovnej s tabulí,
která je i na vedlejším ošetřeném porostu),
ale je vidět velké množství povalených rostlin, které se lámou v kořenovém krčku. Ten
se vlivem patogena silně zaškrtí a neunese
váhu ani takto slabých rostlin.

Foto 6: Vlivem řepkové předplodiny,
vysoké hustoty a nepříznivých
klimatických podmínek byly fomou infikované i ošetřené porosty. Díky velmi účinnému
fungicidu Alert a trojímu postřiku insekticidy byl ale dopad
choroby na rostliny daleko
menší.
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Předsklizňové ošetření řepky ozimé
V letošním roce vypadají porosty ře‐
pek v ČR i SR velmi nadějně, pravděpo‐
dobně budou atakovat rekordní úrody
z roku 2004. Řepky máme nahnojené,
nastimulované, zregulované, insekticid‐
ně a fungicidně ošetřené. O výnosech je
tedy prakticky již rozhodnuto. Z pozice
agronoma je však ještě jedno opatření,
kterým může zvýšit výnosy resp. snížit
sklizňové ztráty – a to jsou předsklizňové
aplikace.
Předsklizňovými opatřeními rozumíme
zalepení šešulí a regulaci dozrávání (desika‐
ci). Jedná se o zásah, který snižuje ztráty z
10 % (cca 300 kg/ha) na přijatelných 1 %‐
5 % (cca 30‐150 kg/ha). Zachráníme tak 150‐
270 kg úrody z hektaru. Při očekávaných
cenách 400 €/t jde o navýšení tržeb o 60‐
108 € na hektar. To zaplatí náklady na apli‐
kaci i přípravky (cca 50 €/ha). Vedle toho se
ušetří peníze a čas za sklizeň. Sklízecí mlá‐
tičky pracují rychleji, suchá hmota se snad‐
něji mlátí.

Jak letošní rok – lepit, desikovat?
Použití lepidel je účelné u výnosově na‐
dějných porostů, u porostů poškozených
kroupami (ľadovcom) a při špatné či neú‐
činné ochraně proti šešulovým škůdcům.
Lepit bychom tedy měli téměř všechny řep‐
ky s výjimkou těch méně nadějných. Vytvo‐
membrány
se
řením
semipermeabilní
vlhkost z šešulí dostává postupně ven ale
dovnitř nikoliv. Tato membrána také šešule
zpevní a nedochází k jejich otevření. Je to
velmi důležité pro šešule poškozené krou‐
pami a nebo šešulovými škůdci. Takto po‐
škozené a nezalepené šešule se celé
otevřou a zbytek semen vypadne. Ale i
zdravé šešule (nejdříve zrají na terminálu)
se mohou předčasně otevírat a semena vy‐
padávat. Zatímco šešule ve středním a hlav‐
ně spodním patru nepukají. Často stačí,
pokud několik dnů před sklizní přijde prudší

déšť nebo střídaní vlhčích a slunečných dnů
a šešule mají tendence se samovolně oteví‐
rat. Zalepené porosty nám také o cca 2 dny
oddálí termín sklizně.
Když se lepidla aplikují sólo pak 3‐4 týdny
před sklizní – šešule zelenožluté a ohebné.
Pokud se volí tank mix předsklizňového re‐
gulátoru a lepidla, přizpůsobíme se termínu
aplikace regulátoru, tj. 2‐3 týdny před skliz‐
ní. Ztráty v tomto termínu i při pozemní
aplikaci jsou malé a účinek spolehlivý.
Předsklizňově regulovat (desikovat) by‐
chom měli řepky zmlazené, zaplevelené,
vysoké a intenzivně pěstované. Předsklizňo‐
vou regulací (např. glyphosate) rozumíme
pozvolné několika týdenní ukončování vege‐
tace. Zatímco desikace (např. diquat či glu‐
fosinate) je rychlé a razantní zakončení
vegetace během několika dnů.
Vlivem deštivého počasí v květnu 2013
došlo v některých případech ke zmlazení
porostů. Takové řepky velmi často kvetly ve
dvou vlnách a budou ve sklizni nevyrovna‐
né. Také letošní vyšší až vysoké řepky bude
nezbytné zralostně sjednotit. Rozhodně ale
nečekáme, až dozraje zmlazená část. Roz‐
hodující výnos dá vždy prvá vlna zrání.
Intenzivně pěstovaná řepka silně větví,
porosty jsou husté s velkým počtem šešulí.
Spodní patra pak dozrávají o cca týden poz‐
ději než šešule na terminálu a v horním pat‐
ře.
K prodloužení
vegetace
a
nestejnoměrnému zrání přispívají ‐ vyšší
dávky dusíkatých hnojiv, fungicidy (zvláště
strobiluriny) a lepení šešulí. U intenzivních
porostů je potřeba správně zvolit termín
sklizně. To se ale musí určit v hloubce pole.
Okraje (souvratě) zrají vždy o 2‐5 dnů dříve.
Záleží na utužení půdy a sníženého příjmu
dusíku na uježděných okrajích.
Často nadějné porosty nedají výnos
v důsledku ještě nezralých spodních šešulí.
Ty pak projdou mlátičkou, aniž by se otevře‐
ly a semena v nich zůstávají. Pokusy ukáza‐
ly, že u intenzivních řepek oproti běžným
(standardním) stačí počkat 3 – 7 dnů a po‐
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rosty přirozeně dozrají (graf 1). Urychlit a
sjednotit dozrávání nadějných řepek je
možné právě aplikací předsklizňových regu‐
látorů (desikantů).
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Porosty ošetřené předsklizňovými regulá‐
tory (desikanty) po deštích i rose lépe osy‐
chají a podstatně snadněji se sklízí. Toto
ošetření také urychlí o 3‐5 dnů sklizeň a
sníží sklizňovou vlhkost semen o 2‐3 %.

Graf 1: Procentické porovnání výnosu semene u intenzivně a standardně pěstované řepky dle termínu sklizně, Výzkumná stanice Červený Újezd, 2000/01-2001/02.

Pozn. 1. termín – sklizňová zralost (25.7.2001, resp. 22.7.2002), 2. termín sklizňová zralost +3 dny (2000/01) resp. +7 dnů
(2001/02).

Předsklizňovým ošetřením zvyšujeme výno‐
sy o 6 % až 11 % a současně snižujeme skliz‐
ňové ztráty až o 11 % (tab. 8). Výběr přípravků
nerozhoduje, rozdíly mezi nimi jsou malé: V
registru SR je pro rok 2013 uvedeno 17 gly‐
fosátů na předzběrovou aplikaci 3 desikanty
(Basta 15, Reglone, Quad‐Glob 200 SL) a 3
lepidla (Agrovital, Elastiq, Spodnam DC). Lepi‐
dla nebudeme aplikovat v mixu s Reglone a
Quad‐Glob, protože tyto se používají 5 dnů
před sklizní a lepidlo pro svoji účinnost potře‐
buje minimálně 2 (lépe 3) týdny do sklizně,
pokud se dá v mixu s glyfosátem. V sólo apli‐
kaci je dáme 4 týdny před sklizní. Důležité je
při aplikaci minimálně poškodit porost, tj.
použít širokozáběrové postřikovače. Z před‐

sklizňových regulátorů cenově a výkonnostně
jsou nejlepší glyfosáty, které likvidují i vytrva‐
lé plevele (pýr, pcháč aj.). Důležitý je termín
jejich aplikace – řepka se nesmí podtrhnout!!!
Podtržené řepky mají nižší HTS a tím i nižší
výnos. Glyfosáty aplikovat 14‐21 dnů před
očekávanou sklizní. Porost je žlutý, semena v
šešulích začínají hnědnout.
Razantní desikace 4‐5 dnů před sklizní po‐
mocí diquátu (Reglone, Quad‐Glob) se považu‐
je za výjimečný zásah a můžeme ji doporučit
jen při silném zaplevelení, velkém zmlazení
nebo u kalamitních porostů, které musíme
havarijně sklidit (polehlé, poškozené kroupa‐
mi).
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Tabulka 8: Předsklizňová regulace a lepení,
maloparcelkové pokusy Výzkumná stanice Červený Újezd, 2011/12.

Varianta
kontrola
lepidlo
lepidlo + glyfosát

Výnos t/ha (%)
3,60 (100 %)
3,83 (106 %)
3,99 (111 %)

Sklizňové ztráty g/m2 (%)
16,4 (100 %)
14,6 (89 %)
14,6 (89 %)

Foto 7: Smutný pohled na řepku po sklizni. O kolik jsme mohli sklidit asi více?
Ing. David Bečka, Ph.D.
Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.,
Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6‐Suchdol, tel. 22438 2531,
e‐mail: Becka@af.czu.cz
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