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P ESTOVATEĽOM

Medzimesačný pokles odhadu produkcie obilnín i olejnín
Výkyvy počasia snáď najviac na svete postihli
Európu, EÚ, Ukrajinu a európske Rusko. Zatiaľ
čo v EÚ bolo nečakané chladno, veľmi často i
extrémne dažde, východ kontinentu trpel tep‐
lom a suchom. To sa pochopiteľne odrazilo
v očakávanej produkcii (tab. 1). Tak ako Rusko, i
Ukrajina oproti minulému roku výrazne zvýšili
odhady zberu obilnín: Rusko o 35%. Nárast zbe‐
ru obilnín sa očakáva i v USA. Medziročne tam
má byť úroda väčšia o 81 mil. ton, teda o 23%.
U EÚ činí odhad medziročného rastu obilnín 14
mil. ton, tj. 5%. Platí, že na svete nie je výz‐
namnejší región, kde by sa tento rok urodilo
menej obilnín ako minulý rok. To platí
v miernejšej podobe i pre olejnaté semená.
Tab. 1. Produkcia obilnín a semenných olejnín. Odhad USDA (US ministerstva poľnohospodárstva)
13.6.2013. Zaokrúhlene

ObdoKomodita
bie
Odhad
2012
Obilniny
Máj
celkom (mil.
2013
ton)
Jún
2013
Medzimesačná zmena
(%)*
Odhad
2012
Olejnaté
semená
Máj
celkom (mil.
2013
ton)
Jún
2013
Medzimesačná zmena
(%)*

Svet

EÚ27

Ukraina

Rusko

2253

277

45

67

2434

293

57

93

2425

292

54

91

- 3,6

- 3,4

- 4,8

- 2,2

468

27

13

11

491

29

16

12

491

29

15

12

- 1,0

- 1,7

- 1,3

+ 3,3

Medzimesačná zmena je vypočítaná z nezaok‐
rúhlených údajov. Je veľmi typické, že pokiaľ me‐
dziročne narastie produkcia obilnín o 7,6%,
semenných olejnín o 4,9%, odráža sa to vo výz‐
namne nízkych skladových zásobách týchto ko‐

modít v cenách o 20‐25% nižších. Aj keď sú ceny
v porovnaní s inými rokmi (neplatí pre rok 2008 či
2012) celkom solidné, nepomer zmien produkcie
a cien je markantný. Ale stále viac platí, že rast
životnej úrovne a spotreby potravín v Číne, južnej
Amerike a Afrike je natoľko výrazný, že to nedo‐
voľuje ešte väčší pokles cien. Myslíme, že agrár‐
nym producentom čoskoro nastanú trvale
priaznivé roky vysokých cien a stále viac chýbajú‐
cej produkcie.
Tab. 2. Júnové odhady produkcie a výnosov
repky. Podľa USDA 13.6.2013
Zem
Svet
EÚ27
Ukrajina
Čína
India
Kanada
Austrália
Nemecko
Francúzsko
V. Británia
Poľsko
Česko
Slovensko
Maďarsko
Rakúsko

Výnos semien (t/ha)
2012
2013
1,75
1,85
3,07
3,07
2,15
2,00
1,88
1,86
1,01
1,03
1,55
1,90
1,29
1,30
3,62
3,78
3,38
3,34
3,38
3,19
2,64
2,78
2,77
2,98
1,99
2,32
2,40
2,41
2,64
3,30

Produkcia
(mil. ton)
63,1
19,7
2,0
13,0
7,0
14,5
2,8
5,45
4,95
1,90
2,30
1,23
0,33
0,47
0,19

V tab. 2. uvádzame produkciu a výnosy repky
vo svete a EÚ. Je jasné, že sa jedná iba o veľmi
približné odhady – konkrétne v SR i v ČR čakáme
priaznivejšie výsledky. Výnosy repky, a to v SR
pri podstatne väčšej ploche ako minulý rok,
prekročia asi 3 t/ha. V Česku sa zatiaľ odhaduje
výnos na 3,13 t/ha (minulý rok skutočnosť 2,76
t/ha) alebo na 113,4% a produkcia má nárast
o 18,4%. Očakávame ale ešte lepšie výsledky.
Nadpriemerné výnosy u najvýznamnejších pes‐
tovateľov repky EÚ sú i v Nemecku a Poľsku.
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Údaje z Francúzska nám chýbajú, resp. sú proti‐
chodné.
K tomu pristupujú turbulencie z hľadiska vý‐
voja trhu obnoviteľnej energie, čo sa čiastočne
týka i bionafty. Výsledkom je pokles cien, ktorý
sme prognózovali už od jesene. Cenový prepad
je ale ešte razantnejší, než sme čakali a to nie
iba tu, ale i v Nemecku. Nezostáva nič iného,
než sa zmieriť s faktom, že farmárska cena 350
€/t repkového semena – možno i menej ‐ musí
byť prijateľná. V Česku sa v súčasnosti ponúka
podľa objemu dodávky 360 – 373 €/t.
Domnievame sa, že rast cien nenastane ani
v ďalších mesiacoch. Síce sa dá špekulovať na‐
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príklad o zlom stave porastov roku 2013/14, ale
táto pravdepodobnosť je veľmi malá.
Skúsení obchodníci hovoria, že prvá strata je
najmenšia strata. Každý ale musí rozhodnúť po
svojom. A stratu ceny nahradiť rastom výnosov.
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

Řepka v júni 2013
V júni 2013 jsme několikrát navštívili na
Slovensku řepku. Byly polní dny v Húli
o.N.Zámky, Prašicích o.Topolčany, Litovském
Mikuláš, ve Velkých Kapušanoch o. Michalov‐
ce, a v Blatném o.Pezinok. Také jsme viděli
opravdu skvělé porosty v Lukáčovcích o.Nitra,
kde Ing. Margita Foltánová dokazuje, že je
možné dosáhnout u řepky výnosy kolem
6 t/ha semene. Výsledek zatím neznáme, ale
porosty byly zcela bez opadů a ve stavu, který
šesti tunám odpovídá.
Na Liptově bylo vidět více porostů, které
jako zmladily – často ani netvořily šešule. Pří‐
činou ale nebylo zmlazení. V hektickém jaru
2013 se přejíždělo z pšenic, z herbicidních
ošetření, na řepku s insekticidy, stimulátory,
fungicidy. I nepatrný zbytek sulfonylmočovin,
třeba i ve vypláchlém, ale nevymytém (např.
Agrocleanem) postřikovači způsobil dost velké
škody. Je potřeba na to příští rok dbát, zvláště
pokud jde o mixy s DAMem.

Řepka bude zrát o 7‐10 dnů později proti
normálu. Přesto že jsou i opačné názory, do‐
poručujeme ji 3 týdny před sklizní (rámcově
postřik na severu SR 5‐15.7.) desikovat plnou
dávkou glyphosátu + lepidlo.
Dalším problémem je pravděpodobná
pozdní sklizeň obilní předplodiny a pozdní
osev řepkou. Opět se to týká hlavně severu
SR. Z odrůd podle názoru společností, které
nám daly do pokusů odrůdy pro pozdní setí to
jsou:
Linie: Adriana, ES Alegria, Goya
Hybridy: Arsenal, Atenso, DK Exform, DK
Expower, Jenifer, PR 46 W 14, Rohan, Sherpa,
Sensation, SY Cassidy.
Zakořenění a přezimování velmi pomáhá
levné mořidlo Plontar.
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

Jaké odrůdy olejky nás letos zaujaly?
Vzhledem k dlouhé vegetační době řepky
se výnosové výsledky odrůdových pokusů do‐
vídáme často až po objednání osiva a někdy
dokonce až po setí. Víme tedy, jak dopadly
odrůdy v roce 2012, ale výnosy letošního roku

2013 budou zveřejněny nejdříve v srpnu.
V nevýhodě jsou tak především novinky
s minimem pěstitelských informací, hlavně
výnosu. Výnos je bezesporu nejdůležitějším
sledovaným znakem. Během vegetace si však
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můžeme u odrůd povšimnout řady dalších
znaků: bujnost růstu na jeseň, přezimování,
jarní start, počátek kvetení, větvení, počet a
velikost šešulí, zdravotní stav, tendence
k poléhání a mnoho dalších.
Na Slovensku jsou již tradičně zakládány
odrůdové pokusy s řepkou ozimou. V letošním
roce to bylo celkem pět míst ‐ Blatné (o. Pezi‐
nok), Hul (o. Nové Zámky), Liptovský Mikuláš,
Prašice (o. Topolčany) a Ždaňa (o. Košice).
Během roku jsme několikrát pokusy navštívili
a měli jsme tak průběžný přehled o chování
vysetých odrůd za vegetace.

Velmi bujný růst na podzim byl typický
především pro hybridy: Arsenal, DK Expower,
ES Danube, Marathon, PR46W14 a Sherpa.
Bujněji rostly také další hybridní odrůdy ‐ DK
Exwill, Inspiration, Jenifer, Jumper, PR44W29,
Rohan a SY Cassidy. Z linií jsme se s bujným
růstem setkali u ES Alegria, Goya, Orion a Sid‐
ney. Odrůdy jako Ladoga, PR44D06, Xenon,
které běžně nemají tak intenzivní růst na pod‐
zim, na některých lokalitách více narostly. Na
podzim jsme nejlépe zapojené porosty viděli
u DC 2050, DK Exwill, Marathon dále pak Ar‐
senal, Goya, Jumper, Rumba, Sidney, SY Cas‐
sidy a SY Kolumb.

Zima byla z pohledu přezimování velmi pří‐
znivá, výpadky rostlin žádné, omrznutí listů
minimální. Velmi silné rostliny po zimě měly ‐
Arsenal, Atenzo dále pak DK Exquisite, Inspi‐
ration, Jenifer, Jumper, Kodiak, Marathon,
PR44W29, Rumba a SY Kolumb. Odrůdy DK
Exstorm a PR44D06 dlouho „seděly“ a pomalu
se probouzely. Krásně zapojené porosty jsme
pozorovali u odrůd ‐ Atenzo, DK Expower, DK
Exstorm, Jenifer, PR44D06, Sidney, Traviata a

dále pak Arsenal, DK Exquisite, Inspiration,
Kodiak, Rohan a Rumba.
Mnohem více, z pohledu výnosotvorných
prvků, jsme mohli ohodnotit v rámci polních
dnů konaných od koncem května do polovi‐
ny června. Odrůdy jsme bonitovali anonymně
a veškeré znaky jsme vztáhli ke kontrolní od‐
růdě Ladoga. Pro naše odhady výnosu jsme si
všímali především počtu větví a následně pro‐
pletenosti porostu, počtu šešulí, velikosti
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a délky šešulí a případných anomálií (opady,
fasciace a pod).
Velmi dobrého větvení a zapojenosti po‐
rostu jsme si všimli u Ladogy, kde je tato
vlastnost všeobecně známá, ale také
u PR44W29, SY Cassidy a Xenonu. Mimořádně
dlouhé šešule jsou typické pro PR44D06. Silné
(tlusté) šešule, jako známka vyšší HTS, byly
patrné u odrůd Goya, Marathon, Rumba, Xe‐
non, ale také Artoga, Inspiration a SY Kolumb.
Tak jak už je běžné, na každém pokusném
místě s jinými půdními a povětrnostními
podmínkami, jsme měli jiné favority.
V Blatném jsme výnosově nejlépe hodnotili ‐
Arsenal a SY Cassidy, v Huli ‐ Arsenal a Xenon
na Liptově ‐ Arsenal, Goya, Marathon, SY Cas‐
sidy a Xenon a v Prašicích ‐ Goya, Marathon,
PR44D06 a PR44W29. Z našeho celkového
hodnocení dáváme nejvyšší výnosové ambice
odrůdám ‐ Arsenal, Goya, Marathon,
PR44D06, SY Cassidy a Xenon. Velmi nadějně
vypadají i porosty Artogy, PR44W29, Rumby a
Sidney. V obdobných pokusech na osmi sta‐
novištích v ČR dáváme letos vysoké výnosové
naděje hybridům ‐ Müller 24 a DK Explicit.
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Velmi pěkné jsou také hybridy Arsenal, DK
Exstorm, Marathon, Marcopolos, PX106 a
Sherpa. Výnosově můžou velmi překvapit i
další odrůdy ‐ Cortes, DK Excellium, DK Ex‐
power, DK Sensei, ES Lauren, Galakti (CSZ
107.15), Inspiration, NK Grandia, Oceania,
Orion, Quartz, Rescator a Traviata.
V sortimentu zkoušených odrůd byly nej‐
vyšší ‐ Arsenal, Atenzo, DK Exquisite, ES
Danube, Jenifer a SY Cassidy. Naopak nízké
porosty měly ‐ ES Alegria, Ladoga, PR44D06 a
Rohan. Mohli jsme také posoudit odlišnosti
v ranosti odrůd. K velmi raným materiálům
můžeme zařadit odrůdy ‐ ES Alegria, Ladoga
dále pak Goya, Orion, PR44D06, Rohan, Travi‐
ata a Xenon. Naopak pozdností se vyznačovalo
především Atenzo dále pak ES Danube, Jum‐
per, Marstrip a SY Cassidy.
Teprve kombajny ukážou, jak byly naše vý‐
nosové odhady přesné. Pokud však vyberete
jakoukoliv odrůdu z námi doporučovaných,
chybu rozhodně neuděláte. Základem by měly
být ověřené jistoty a každý rok si vyzkoušet
několik novinek na ověření. Přejeme šťastnou
ruku při výběru odrůd.
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

Úvaha pred sejbou repky
Ozimá řepka by letos měla dát rekordní
úrody. Je to ale psáno 24.6.2013, před žněmi,
které přijdou proti „normálu“ asi o 10 dnů
později. Ceny klesly přibližně o 20% proti loň‐
ským farmářským cca 480 €/t. Ale i tak slo‐
venští pěstitelé zřejmě dosáhnou rekordní
tržby, protože i tato cena je proti víceletému
průměru (cca 300 €/t) podstatně vyšší. Také
úroda semen – odhaduji ji v SR na 3 t/ha ‐
bude proti běžným přibližně 2,3 t/ha pod‐
statně lepší. To a také skvělé výsledky řepky
na jihu SR, kde loni v katastrofálním suchu
výnosově propadla, povede k růstu výměry.
Očekáváme nový osev kolem 150 tis. ha.
V Česku už plocha řepky neporoste. Spíše se

vlivem nástupu kukuřice a bioplynových stanic
o něco sníží, o 5 – 10%, asi na 400 tis.ha. Je to
tím, že ekonomika řepky po zotavení cen obi‐
lovin a kukuřice už není tak výhodná jako dří‐
ve.
Řepka je pro vysokou předplodinovou hod‐
notu zatím plošně nezastupitelná. Je to tím,
že alternativní plodiny s vynikajícími vlast‐
nostmi v osevním postupu, jako jsou hrách,
jetel a vojtěška, brambory, cukrovka, kmín,
hořčice, mák – své výměry stále snižují. Před‐
plodinová hodnota řepky, se v praxi promítne
růstem výnosu následné pšenice nejméně
o 10% ‐ to je asi 0,5 t/ha, tedy 90 €/ha i vyš‐
ším obsahem bílkovin. Přesto by se měla
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v suchých oblastech jižního Slovenska – brati‐
slavský kraj ‐ místo řepky pěstovat slunečnice,
ještě lépe kukuřice. Na jihovýchodě košického
kraje by zase měla dále růst výměra sóje. Je to
podmíněno i tím, že je zde kratší den – sice
jen asi o 20‐30 minut – proti severnímu Slo‐
vensku či Česku. To ale dokáže o dost zvyšo‐
vat výnosy krátkodenní sóje a naopak snižovat
úrody dlouhodenní řepky. Naopak sever SR ‐
kraje prešovský, žilinský, bánskobystrický mají
pro produkci řepky skvělé předpoklady. Nit‐
ransko a Trnavsko se hodí pro řepku i sluneč‐
nici. Naše „krajské“ úvahy berme jen
povšechně. Kraje jen okrajově kopírují půdně
klimatické podmínky SR.
Další nespornou předností olejky je vhod‐
nost na půdy s nižší úrodností ve všech výrob‐
ních oblastech. Například nejvyšší olejnatost
dosahují pěstitelé na vysočinách a nížiny se
propadají. Pomocí řepky se skvěle daří dělit
pracovní špičku při setí i sklizni plodin a využí‐
vat běžnou techniku, kterou má každý země‐
dělský podnik. Řepka významně zvyšuje stavy
srnčí a jiné vysoké zvěře. Často k vlastní ško‐
dě.

Rozhodnutí před výsevem
o

o
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Řepku nedáváme do osevních postupů, kde
jako plevel nejméně 4 následující roky ško‐
dí. Jsou to hlavně sledy s cukrovkou, hořči‐
cí, mákem, kmínem. Ohromné problémy
jako burina může způsobit Imi (Clearfield –
pulsarová) řepka. Mezi loňským řepkoviš‐
těm a letošním osevem má být asi 500 m
vzdálenost pro snížení náletu velké řady
škůdců. Také loňská řepka z výdrolu musí
být zaorána před vzejitím nové olejky. Ex‐
trémní výskyt škůdců a expanze chorob ma‐
jí počátek v zaorání výdrolu řepky až
v druhé polovině září, kdy již dojde k infekci
například od tak nebezpečné choroby jako
je Phoma lingam. O zaorání výdrolu je nut‐
no požádat i sousedy, nejméně v okruhu 2‐
5 km.
V suchých oblastech, na těžkých půdách a
v bezorebných systémech řepku poškozují
rezidua sulfonylmočovin (např. Ciral, Con‐
cert, Glean, Granstar, Grodyl, Harmony,
Husar, Lexus, Logran, Monitor, Pike, Seka‐
tor), tedy běžných herbicidů do obilí. Proto
u nich dodržovat dávkování.
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o

Nemá smysl pěstovat řepku, pokud do ní
neinvestujeme alespoň 600‐800 €/ha včet‐
ně režie. O úspěchu rozhoduje pěstitel.
Především jde o včasnost, kvalitu provede‐
ných prací a potřebnou dodávku agroche‐
mikálií. Hybridy zařadíme jen do intenzivní
produkce pro výnosy nad 3,5 – 4 t/ha
s náklady nad 850 €/ha.

o

Pěstitelé na severu SR, kde se olejka vysévá
mezi 10.‐25.8. musí pamatovat na výběr
vhodných předplodin. Těmi jsou ozimý ječ‐
men, velmi rané odrůdy ozimé pšenice typu
Bodyček, Avenue, někde i ozimé žito. Jarní
ječmen má velmi agresivní vydrol, půda
pod ním je devastována a výnosy řepky jsou
po něm horší než po pšenici či ozimém
ječmenu.

o

Vždy použijeme mořené osivo (od r.2014
budou s mořidly problémy), nebo udělá‐
me postřik insekticidy ihned při vzcházení.
Je nutné sebrat obilní slámu. Kde to není
možné, rozřežeme ji nakrátko a zaoráme
pohnojenou 20 t/ha kejdy nebo nejméně 30
kg N/ha. Sláma na povrchu brzdí klíčení i
růst. Půdu pro řepku máme vyhnojit ale‐
spoň draslíkem – cca 80 kg K 2 0/ha, na vět‐
šině území i MgO. Fosfor si řepka dokáže
opatřit – následná pšenice ale ne.

Strategie pěstitelské technologie
a výběr odrůd
Po nástupu pěstitelské technologie řepky
v úzkých řádcích s herbicidy – po r.1972 – byla
její prvou modifikací od r.1983 technologie
Systému výroby řepky. Principem bylo omezit
vliv faktorů redukujících výnos. Proto se za‐
vedly nízké výsevky 6‐8 kg/ha osiva, zakázal se
dusík na podzim, intenzivně se odplevelovalo,
hnojilo, zodpovědně se řešil nálet blýskáčků,
později i dalších škůdců. Tato technologie do‐
plněné o fungicidy a jiné vstupy se uplatňuje
až do současnosti. V SR i ČR zvedla výnosy
semen asi z 1,8‐2,0 t/ha na 2,5‐3 t/ha.
Počínaje nástupem hybridních řepek jsme
od roku 1998 sledovali vliv pěstitelské intenzi‐
ty – Systém výroby řepky intenzifikace. Šli
jsme cestou vysoké úrovně všech známých
vstupů. Výsledky nebyly příznivé. Ukázaly re‐
lativně malý vliv „nadvstupů“ do pěstitelského
systému, včetně výběru hybridních odrůd.
Naopak velmi zvýrazňují vliv agronoma –
správné termínování a výběr nezbytných
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vstupů. Přínos pouze vysokých vstupů byl cca
10% na výnosu semen, více v letech pro řepku
nepříznivých. Náklady ale byly vyšší než získa‐
ná tržba navíc. Tato cesta je chybná.
V současnosti jdeme cestou využití zimní
kryptovegetace, posílení kořenů a zlepšení
výživy. Fakticky jde o to, zadržet či získat co
nejvíce vody, protože ta je zvláště v podmín‐
kách Slovenska limitem výnosů olejky. Zna‐
mená to vyloučení mělkých minimalizací, co
nekvalitnější mořené osivo, výsev ve správné
době pokud možno do vlahé a studené půdy =
čerstvá příprava, Horsch Focus , použití azolo‐
vých regulátorů a hnojení 40‐60 kg N/ha ke
konci října. Tehdy noční teploty klesnou pod
+5 až +3°C a už nepřerůstá nadzemní biomasa.
Teploty v půdě jsou ale nad +2°C, což stačí pro
růst kořenů a zimní kryptovegetaci, která pak
olejce pomůže na jaře jak při získání živin, tak
hlavně vody.
Každý pěstitel nad asi 20 ha má mít více
odrůd. Jsou odrůdy pro sucho, pro chudé pís‐
ky, pro ranou sklizeň, pozdní setí, pro velmi
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intenzivní podmínky. Všechny odrůdy a hybri‐
dy řepky (tab. 3) ale dokáží v rukou dobrého
agronoma dosáhnout výnosy nad 4‐6 t/ha. Při
vlastním výběru odrůdy platí řada zásad. Na‐
příklad:
o hybridní odrůdy vysévám jen tehdy, po‐
kud cílím i dalšími investicemi s celkovými
náklady nad 700 €/ha na výnosy přes 3,5
t/ha
o na chudých půdách, na píscích, tam kde
jsou přísušky, nebo kde dám méně než
130 kg N/ha nevyséváme vzrůstné odrů‐
dy, ani hybridy
o nikdy se neorientujeme pouze na jednu
odrůdu, neboť neznáme budoucí počasí.
Vždy ale odrůdy členíme podle ranosti a
termínu setí – chudší půdy pro rané od‐
růdy, vzrůstnosti – mohutné odrůdy a
hybridy patří na úrodnější pozemky, často
i pro pozdní setí. Rozhodující podíl mají
mít odrůdy polorané až polopozdní, plas‐
tické, ověřené nejméně v předchozím ro‐
ce.

Tab. 3. Předpokládaný trend výběru odrůd řepky ozimé pro sezónu 2013/14
Doporučení

Odrůdy
linie: Asgard, Benefit, Californium, ES Bourbon, ES Nectar, Galileo, Jesper, Labrador,
Levné odrůdy, které nezklamou, i
Oksana, Ontario, Oponent, SW Gospel
do horších podmínek a levnějších
hybridy:
ES Alpha, ES Saphir, Exagone, Hornet, NK Octans, NK Petrol, NK Speed,
technologií
Sitro, Vectra
linie: Adriana, Arot, Buzz, Da Vinci, ES Alegria (ranost), ES Venus, Goya, Chagall,
Jimmy, Ladoga, Lohana, Mirage, NK Diamond, NK Morse, Sherlock, Totem
hybridy: Artoga, DK Expower, DK Exquisite, Dobrava, ES Mercure, Fantomas, NK
Linus, PR44D06, PR45D03, PR46W26, PR46W31, Pulsar, Rohan, Sherpa,
Traviata, Xenon
linie: Cortes, Slaki CS, Sammy a Tommy (obě superrané)
hybridy: Avenir, Cantate, DK Excellium, DK Exstorm, DK Secure, ES Alonzo, ES
Novinky na odzkoušení
Centurio, ES Danube, ES Lauren, ES Neptune, Inspiration, Jumper, Kapelli
CS, Müller 24, PT205, PX104 a PX106 (polotrpaslík), Primus, Rumba,
Sensation, SY Cassidy, SY Kolumb
linie: NK Grandia, Oceania, Rescator, Sidney
„Supernovinky“
hybridy: Arsenal, Atenzo, Avatar, Bonanza (jen SR), CSZ104.15, CSZ 107.15,
- zkoušíme v pokusech
CSZ1262, DK Explicit, DK Exwill, DK Sensei, Elmer CL, ES Domino, Frodo,
Granat, Hardi, Marathon, Marcopolos, PR45W34, Stepper, Quartz

Nosné odrůdy, plně k doporučení

Správně připravit půdu
Ozimá řepka se zcela zásadně liší od obilo‐
vin (tab. 4). Principem přípravy půdy pod řep‐
ku je co nejlepší vzejití a současně poškození
výdrolu obilní předplodiny (tab. 5). K tomu
slouží čerstvá orební příprava půdy bez pod‐
mítky – nebo s ní. Pak podmítáme, pak jen na
hloubku do 4‐5 cm. Jinak bude dlouhodobě a

postupně vzcházet výdrol obilí. Místo podmít‐
ky lze dát glyphosaty (Roundup, Dominator,
Clinic ap.). Pak ale orat až za asi 10 dnů, ora‐
nici okamžitě ošetřit a do 1 (2) dne secí kom‐
binací vyset. Čerstvou přípravu půdy
nahrazuje hloubkové kypření strniště a sou‐
časný výsev strojem Horsch Focus. Řepka zde
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tu škůdců, hlavně bejlomorky i chorob, přede‐
vším verticiliového usychání stonků a kořenů.
Podstatně příznivější výsledky pro růst kořenů
a výnos semen dává hluboké kypření na 15‐20
cm. Ale ani zde není dosaženo efektu fytohy‐
gieny. Kde je nezbytná bezorební příprava
půdy je nejlepší dělat „bezorebky“ těsně před
setím, většinou opakovaně a bez předchozí
podmítky. Základem úspěchu, nejen v bezo‐
rebních přípravách, je bezztrátová sklizeň obi‐
lí s rozmetači plev, nízké strniště, úklid slámy
a včasná aplikace graminicidů ve 2‐3 listech
výdrolu.

velmi dobře vzejde. Řádky jsou ale široké ko‐
lem 35 cm a snadno se zaplevelí úhorníkem.
Proto musí být u této technologie kvalitnější
herbicidní ochrana.
Volba orebního či bezorebního způsobu
zpracování půdy přes zdánlivou výhodnost
minimalizací má vyznít pro orbu. Výjimkami
jsou těžce zpracovatelné půdy se sklonem
k hrudovitosti, nebo naopak půdy velmi lehké,
mělké, kamenité. Tam kde není oráno, řepka
nevytváří kůlový kořen a při deštivém podzi‐
mu či suchém jaru silně trpí. Výsledkem mělké
minimalizace je propad výnosů a nárůst výsky‐

Tab. 4: Rozdíl v klíčení mezi řepkou a obilím
Ukazatel/plodina
Potřeba vody k naklíčení
(g/1000 zrn – semen)
Potřeba vzduchu pro klíčení (jednotky)

Obilí

Řepka

25

3

1

2
PROTO:

Hloubka setí (cm)
Zdroj vody ke klíčení
Vliv suchých hrudek (POZOR – tvoří se
již 2 dny po přípravě)
Následné zaplevelování plodinou
Reakce na čerstvou přípravu půdy

4–6
spodní, kapilární voda
prospívají
NE
(naklíčí a shnije v půdě)
klíčí špatně a opožděně

1-2
vzdušná voda, rosa
škodí
(vychladnou na rosný bod a sají vodu)
ANO
(v půdě málo vzduchu – neklíčí, neshnije)
klíčí rychle a intenzivně

Tab. 5: Výsledky tříletého přesného pokusu se způsoby přípravy půdy pro výsev oz. řepky
Varianta/ Ukazatel
Podmítka za kosou, orba seťová
Podmítka za kosou
Orba čerstvá
Podmítka za kosou, orba čerstvá
Podmítka za kosou, orba seťová, graminicid
Orba čerstvá, graminicid

Biomasa řepky (%)
100
73
184
107
144
264

Doporučení pro setí
Výsevek má zajistit optimálně řídký porost.
To je v optimálních podmínkách 20‐40 rost‐
lin/m 2 . Proto u vzrůstných typů (hybridy a
některé linie: DK Exquisite, Arsenal, SY Cassi‐
dy, Goya, Labrador, apod.) sejeme asi 40‐50
semen/m 2 . To platí zvláště pokud ještě má
odrůda intenzivní podzimní rozvoj (DK Ex‐
power, ES Alegria, Sherpa, Inspiration, ES Ale‐
gria apod.), či je velmi vzrůstná (hybridy typu
Jenifer, PR 46 W 14). Tam vystačíme se 40
klíčivými semeny/m 2 . U méně vzrůstných
hybridů (Rohan, polotrpaslíci, Muller 24
apod.) to obvykle bude 50 klíčivých se‐
men/m 2 . U nižších až středních odrůd (Quartz,
NK Grandia, Cortes) vyséváme asi 50‐60 klíči‐

Biomasa výdrolu (%)
100
252
121
109
5
10

Výnos semen řepky (%)
100
46
111
115
108
153

vých semen/m 2 . Za každý týden po agrotech‐
nické lhůtě se přidává 10 semen/m 2 až do 70
semen/m 2 .
Doporučení výsevků kolem 40‐50 se‐
men/m 2 které velmi často zmiňujeme platí.
Ale jen v optimálních půdně klimatických
podmínkách. Něco jako na severu Německa.
Speciálně na Slovensku takovýchto skvělých
lokalit bude velmi málo – namátkově např.
Topolčansko. Většina území SR – méně, ale
také v ČR ‐ je devastována stresy: sucho, těžké
půdy, sklon k zamokření, hrudovitosti, škra‐
loupu. Podmínky většinou odpovídají naší vý‐
zkumné stanici (405 m n.m., těžké hrudovité
půdy se škraloupem, srážkový stín). Víceleté
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pokusy (tab.4) ukazují, že obecně máme volit
takové výsevky, aby počet rostlin činil kolem
50 kusů/m 2 . To bez ohledu na dělení hyb‐
rid/linie chce výsevky cca 60‐70 semen/m 2 ,
pokud ovšem nejde o vzrůstné typy s inten‐
zivním podzimním rozvojem (Goya, DK Ex‐
power, DK Extorm, ES Alegria, PR 46 W 14,
Arsenal, SY Cassidy, Inspiration, Sherpa, Jeni‐
fer: tam jen 50 semen/m 2 ). Nové výsledky,
které ukazují nejvyšší výnosy řepky při husto‐
tách kolem 50‐60 rostlin/m 2 jsou v tab. 6. Po‐
kud
ovšem
přijde
rok
s předčasným
výsevem, rychlým vzejitím, intenzivním pod‐
zimním rozvojem, pak by neměly výsevky pře‐
kročit 50 semen/m 2 . A naopak může být
nejvhodnější výsevek 70 semen/m 2 . Každý
musí uvážit sám podle konkrétních podmínek
a odrůdy.
Optimální meziřádková vzdálenost je kolem
12,5 (25,0) cm. Ta zajistí rovnoměrné rozmís‐
tění rostlin na 1 m 2 . Hloubka setí je 2 cm, na
lehkých půdách při riziku dešťů a obvyklém
použití preemergentního herbicidu typu
Command až 3 cm. Pokud ale vyséváme po
agrotechnické lhůtě sejeme mělce na 1 (2) cm.
To platí i pro těžké půdy s rizikem dešťů. Hlu‐
boké zasetí omezuje vzcházení a oslabuje
rostliny. Osivo bude letos naposledy ještě
namořené neonikotinoidy typu Cruiser, Chi‐
nook, Elado. To pomáhá proti dřepčíkům, kte‐
ří vedle toho že ničí klíčence, jsou jednou
z možností otevření krčků rostlin pro nástup
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fómy. Také jsou pravděpodobnou příčinou
metlovitého až zakrpatělého růstu rostlin
od dubna do sklizně. Od roku 2015 bude nut‐
né ošetřovat vzcházející řepku klasickými in‐
sekticidy. Širší řádky mírně snižují výnosy
semen a podstatně snadněji se zaplevelí,
zvláště horníkem.
Termíny setí (tab. 7) jsou podle výrobních
oblastí a pěstitelského systému od 10.8. do
5.9. Dobré je i předčasné setí asi týden před
agrotechnickou lhůtou. Jasnou podmínkou
pak ale je snížení výsevku na asi 40 semen/m 2 .
Naopak při výsevu o týden později proti lhůtě
v tab. 7, se vyseje 70 semen/m 2 bez ohledu na
odrůdu. Kde je sucho, vyséváme kdykoliv
v srpnu podle předpovědi počasí a vláhových
podmínek. V závislosti na skutečném termínu
upravíme výsevek.
Kvůli slámě jsme se vrátili k hnojení dusí‐
kem (20‐40 kg N/ha), nově i sírou před setím.
Nejvhodnější na slámu je krystalický síran
amonný. Důvodem předseťové dávky N je
zhoršení výživného stavu půdy, velké množství
hrubé celulózy ze slámy v půdě – dusíkatý
deficit a minimální spady síry. Možnost hnojit
hlavně dalo snížení výsevků na 40‐70 klíčivých
semen na m 2 . Dříve jsme při 6‐8 kg/ha semen
vysévali 120‐160 semen/m 2 . Po výsevu je mi‐
mo vláhově optimálních případů a předpovědi
dešťů, potřebné řepku zaválet. Vhodné jsou
jen rýhované, kroužkové, válce.

Tabulka 6: Vliv podzimní aplikace dusíku a azolových regulátorů u různě hustých porostů
řepky ozimé, Výzkumná stanice ČZU v Červeném Újezdě, 2009/10-2011/12.
Porost

Varianta

Průměr 2009/10-2011/12
Výnos (t/ha)

Výnos (%)

kontrola
2,50
azol
2,91
dusík
2,92
azol + dusík
2,97
kontrola
3,55
Optimální
azol
3,74
(35 - 60 rostlin/m2)
dusík
3,69
azol + dusík
3,79
kontrola
3,72
Hustý
azol
3,81
(nad 60 rostlin/m2)
dusík
3,82
azol + dusík
4,03
pozn. Dusík i azol aplikovány na přelomu září a října, LAV (45 kg N/ha), Toprex (0,3 l/ha).
Řídký
(do 35 rostlin/m2)

100
116
117
119
100
105
104
107
100
102
103
108

Prům.
přírůstek
výnosu (%)
17,3 %

5,3 %

4,3 %
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Tab. 7: Termíny setí a výživa ozimé řepky
Hnojení dusíkem a sírou před
3)
setím (kg/ha)
Kukuřičný a řepařský
25.8. – 5.9.
20 – 40 kg N/ha (asi 1 kg N na
50 – 60
100 kg slámy). Dávka
Bramborářský
15-31.8.
(2,5-3 kg/ha)
S přibližně jako u N.
Ovesný a horský
10-20.8.
1) Při výsevu po doporučeném termínu se zvyšuje výsevek o 10 semen/m2 za každý týden zpoždění.
2) U velkosemenných hybridů (Rohan, Sherpa a pod.) s hmotností 1000 semen nad 6‐8 g je to asi 3‐5 kg/ha
3) Dusík se aplikuje vždy (20‐40 kg/ha), pokud se neuklidila sláma. Pokud zůstává, má se rozřezat na 3‐5 cm a musí být včetně
plev velmi dobře celoplošně rozhozená. Základními hnojivy jsou pro obsah síry síran amonný, DASA (Hydrosulfan), různé
SANy, případně i Amofos. Důležité na většině území SR je dohnojení hořčíkem (nejvíce ale 200 kg Kieseritu/ha) a stále čas‐
těji i draslíkem.
Výrobní typ

Termín setí

Základní výsevek v ks klíč.
2
1,2)
semen/m (cca kg/ha)

Vybrané poznatky k herbicidům
o

o

o

Výběr (viz Prípravky na ochranu rastlín –
zde jen velmi informativní a ne vždy zcela
přesné údaje) přizpůsobíme kvalitě přípra‐
vy půdy. Při špatné přípravě: hroudy, mno‐
ho posklizňových zbytků na povrchu, dáme
přednost postemergentům typu Galera je‐
seň (0,3 l/ha), méně často i Lontrelu, Clio‐
pharu či Galery +Salsa s možností aplikace
na podzim i na jaře. Účinky jsou ale vyšší na
podzim než na jaře, kdy se obvykle porost
zapojí než nastanou noční teploty nad
+8°C, které tyto herbicidy potřebují. U bez‐
orebky dáme preemergenty jen pokud je
pole bez významnějších posklizňových
zbytků. Obecně dáme přednost postemer‐
gentům. Naopak u kvalitní orebné přípravy
upřednostníme předseťové přípravky, pří‐
padně preemergenty.
Každý herbicid při vzcházení škodí. Proto
např. Butisany použijeme lépe preemer‐
gentně, nebo po vzejití řepky ‐ ne v době
vzcházení. Plevel musí být vždy do fáze dě‐
ložních lístků včetně.
Silné deště poškozují herbicidní film u jinak
spolehlivých preemergentních herbicidů ja‐
ko jsou Autor, Butisan 400 SC, Butisan Star,
Colzor Trio, Fuego, Quiz, Rapsan, Sultan,
Teridox.

o

o

o

o

o

o

Tyto „protirumanové“ herbicidy (Butisan
Star či Colzor Trio si vystačí sám) obvykle
kombinujeme TM s „protilipkavcovými“
clomazony (Command, Cirrus, Reaktor)
Naopak deště prospívají půdním herbici‐
dům. Zvláště Devrinol 45 F (1,75‐2 l/ha)
s aplikací do půdy, nebo preemergentní
směs Devrinol 45 F + Command 36 CS (1,5‐
2 l + 0,20‐0,25 l/ha) se v deštích velmi
osvědčí a silně potlačuje i výdrol obilí.
Postemergenty jako jsou Galera či Lontrel
300 (Cliophar), vyžadují pro dobrou účin‐
nost alespoň 3 teplé noci nad +8 °C za se‐
bou
Tam kde není jistota dobrého přezimování
a u pěstitelů s menšími zkušenostmi, nebu‐
deme používat herbicidy, které v případě
zaorávek komplikují následný osev obilo‐
vin. Jde o Devrinol 45F, Kerb 50W či o opa‐
kované vyšší dávky graminicidů.
Když nečekáme dobré vzejit řepky, nedáme
předseťové či preemergetntní herbicidy a
ochranu proti plevelům založíme na po‐
stemergentech (zpravidla herbicid Galera
jeseň).
Při nákupu herbicidů je výhodné využít tzv.
balíčky.

Další opatření v souhrnu
Roste výskyt podzimních škůdců –
v nížinách a za sucha a tepla v září osenice a
pilatka, za chladna a vlhka slimáčků. Stále
častější a v plošném rozsahu je výskyt květil‐
ky. Proto se musí řepka nejméně 2 týdny od
počátku vzcházení pozorně sledovat. Při po‐
škození zahájit intenzivní ochranu. To platí

hlavně u množitelských ploch i pro hraboše.
Těm napomáhá vzdálenost polí s jejich silným
výskytem – travina, jeteloviny – pod 200 m,
dále bezorebky a sláma. Řešením jsou návna‐
dy, případně posedy pro dravé ptáky.
Téměř s vysokou jistotou se vyplatí dát ke
konci září ve fázi asi 6 listů řepky azolové re‐
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gulátory (Capitan, Caramba, Caryx, Horizon,
Lynx, Ornament, Orius, Prosaro, Riza, Sparta,
Toprex). Nečekáme zde výrazné účinky na
fómu – ta je jen na povrchu – ale jde o lepší
zakořenění a omezení dlouživého růstu hypo‐
kotylu i listů. Účinkům napomůže i přídavek
CCC, například 2 l/ha Retacelu.
V této době jsou i vhodná listová hnojiva
(od společností Agrofert, Agra, Chemap, Fer‐
tistav apod.) s obsahem fosforu, často v mixu
s řadou stimulátorů, např. Atonik, Hergit,
Lignohumáty dobře působící Route atd.
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Od druhé poloviny října řepku při trvalém
poklesu nočních teplot pod +5°C (bude se
plošně ověřovat) přihnojíme 40‐60 kg N/ha,
nejlépe ve stabilizovaných formách N (Alzon,
Ensin, Sulfamo, Urea Stabil).
Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.,
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: Vasak@af.czu.cz

Výskyt chorôb v porastoch repky ozimnej počas dozrievania
Až teraz, ku koncu vegetačnej doby, počas
dozrievania repky ozimnej môžeme v poras‐
toch pozorovať symptómy najdôležitejších
chorôb repky: bielej hniloby a verticíliového
vädnutia. Počas celého roka boli porasty rep‐
ky prakticky bez výskytu chorých rastlín.
Vyššie úhrny zrážok v jarnom období a začiat‐
kom leta podporili rozvoj chorôb, ale dobrý
kondičný stav porastov a vykonané fungicídne
a insekticídne ochranné opatrenia oddialili
nástup chorôb až na obdobie dozrievania rep‐
ky ozimnej. Keďže sa choroby objavili až teraz,
škody nimi spôsobené nebudú v tomto roku
vysoké.
Oveľa vyššie škody na úrode semien repky
by sme zaznamenali v prípade ak by neboli
vykonané ochranné opatrenia. Toto tvrdenie
môžeme dokumentovať výskytom veľkého
množstva chorých rastlín z variantov v polo‐
prevádzkových pokusoch, kde nebola vykona‐
ná ochrana proti chorobám a škodcom repky.
Napríklad na lokalite Jarok pri Nitre bol na
fungicídne a insekticídne neošetrenej kontrole
napadnutých viac ako 60% rastlín. Pričom na
variantoch ošetrených bolo poškodených len
20 %. Najmä rastliny primárne poškodené
stonkovými krytonosmi boli sekundárne na‐
padnuté hubami z rodu Verticilium. Takto po‐
škodené rastliny sme zaznamenali aj
v ošetrených variantoch. Aj napriek tomu, že
insekticídne ošetrenia boli v tomto roku vyko‐
nané včas predsa sa našli rastliny s vyžranými

stonkami. Stupeň poškodenia stoniek nebol
veľký pretože rastliny veľmi rýchlo rástli a
mali veľký prírastok biomasy. Až po období
intenzívneho rastu a niekoľkých suchých
dňoch sa objavili choré rastliny. Rastliny ne‐
dozrievali núdzovo, na rozdiel od rastlín
v neošetrenom variante, kde už v tomto ob‐
dobí (asi 4 týždne pred zberom) boli úplne
suché, šešule pukali a dochádzalo v výrazné‐
mu vypadávaniu semien.
Podobne aj v ďalších hodnotených poras‐
toch repky ozimnej v oblasti juhozápadného
Slovenska boli choré rastliny, väčšinou so
symptómami verticíliového vädnutia. Sym‐
ptómy bielej hniloby na repke boli viditeľné
len na niekoľkých rastlinách a ich počet v po‐
rastoch väčšinou nepresiahol 5 %.
Na lokalite Hul v poloprevádzkových poku‐
soch bol rozdiel v počte napadnutých rastlín
vo variantoch bez fungicídneho ošetrenia, kde
bol priemerný počet napadnutých rastlín so
symptómami bielej hniloby 15 % a so sym‐
ptómami verticíliového vädnutia 5 %. Na oše‐
trených variantoch bol priemerný počet
napadnutých rastlín 4 % (biela hniloba) resp.
2,5 % (verticíliové vädnutie). Aj tu je vidieť
dôležitosť fungicídnych, ale aj insekticídnych
ošetrení, keď bolo zaznamenaných pomerne
málo rastlín so symptómami verticíliového
vädnutia v dôsledku účinnej ochrany proti
stonkovým krytonosom.
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Odlišná situácia bola na východnom Slo‐
vensku, kde bol všeobecne vyšší výskyt bielej
hniloby v porastoch repky. Táto situácia bola
spôsobená najmä pretrvávajúcim zdrojom
infekcie bielej hniloby v tejto oblasti, keď vý‐
skyt bielej hniloby tu bol zaznamenaný aj mi‐
nulom roku s nižšími zrážkami. Na lokalite
v blízkosti Veľkých Kapušian bolo zistených 20
‐ 30 % napadnutých rastlín aj napriek tomu, že
boli porasty fungicídne ošetrené. Aj v tomto
prípade škodlivosť ochorenia nebola veľká
lebo rastliny boli napadnuté neskôr, až vo
fáze dozrievania a vytvorili šešule aj semená,
ktoré v nich dozreli. Aj vysoké teploty v po‐
sledných dňoch zastavili vývoj patogéna, takže
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mycélium by nemalo ďalej prerastať na šešule
a rastliny by sa nemali v miestach napadnutia
lámať.
Niektoré porasty repky ozimnej boli poško‐
dené ľadovcom. Najmä na takto poškodených
šešuliach sa často objavujú černe, spôsobené
najmä hubami z rodu Alternaria. Najväčšia
škodlivosť sa prejavuje predčasným puka‐
ním, otváraním sa šešúľ a vypadávaním semi‐
en.
Ing. Peter Bokor, Ph.D.,
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra
e‐mail: Peter.Bokor@uniag.sk

Foto 1 - Zelené stonky rastlín, ktoré boli fungicídne aj insekticídne ošetrené na lokalite Jarok

PORADCA

PESTOVATEĽA

JÚL 2013, ČÍSLO 5

STRANA 12

Foto 2 Veľké množstvo poškodených rastlín na neošetrenej kontrole (lokalita Jarok)

Foto 3 - Dobre viditeľné suché šešule po núdzovom dozretí poškodených rastlín a žltozelené šešule nasadené na zdravých rastlinách (neošetrená kontrola, lokalita Jarok)
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Foto 4 - Silný výskyt bielej hniloby v časti porastu repky na lokalite pri Veľkých Kapušanoch
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