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Poveternostné podmienky na jese v roku 2015 (vy
soké úhrny zrážok, vyššie teploty, poškodenie rastlín
škodcami) a po as miernej zimy boli vhodné pre rozvoj a
rozšírenie fómovej hniloby v porastoch repky ozimnej.
Preto je potrebné na jar porasty ošetri fungicídom.
Ve mi asto sa používajú fungicídy s morforegula ným
ú inkom. Použitie azolových prípravkov môže by v nie
ktorých prípadoch problematické a môže porasty repky
poškodi . Azoly by sa nemali aplikova na slabé porasty,
porasty silne poškodené nízkymi teplotami a ke je ve mi
sucho. Azolové prípravky dobre ú inkujú na silné rastliny
a aplikácia sa má urobi o najskôr na jar. Ak sa prípravky
aplikujú do výšky rastlín 20 cm výrazne sa podporí vetve
nie a nasadenie šešú , pri neskoršej aplikácii (výška rastli
ny 40 – 60 cm) sa stonka spevní a skráti sa asi o 5 –
10 cm. Podporí sa tým vyššia pevnos a rastliny nepolie
hajú. Dôležité je ošetrenie porastov kde hrozí silné rozší
renie fómovej hniloby (silný výskyt fómovej škvrnitosti na
listoch, poškodenie kore ov larvami kvetárky kapustovej
a pod.).

Ve mi dôležité je v as vykona insekticídne ošetrenie
repky ozimnej proti stonkovým krytonosom. Výskyt škod
cov bude pravdepodobne vyšší v porovnaní s rokom 2015,
ke po miernej zime s ve mi vlhkej jeseni boli výskyty
škodcov ve mi nízke. Po založení porastov na jese bolo
sucho a teplo a aj po as zimy sú zrážky podnormálne.
Tieto podmienky by mali škodcom viac vyhovova a preto
je možné o akáva ich vyšší výskyt.

Insekticídne ošetrenie proti krytonosom sa má vyko
na tesne predtým ako sami ky nakladú vají ka do rast
linných pletív a nie po objavení sa imág v porastoch.
Dobrá insekticídna ú innos sa dosahuje pri aplikácii
insekticídov 7 až 10 dní po za iatku náletu krytonosov.
Termín ošetrenia je možné ur i sledovaním náletu ston
kových krytonosov pomocou žltých vodných (Mörickeho)
misiek alebo žltých lepových lapa ov. Krytonos repkový
za ína nalietava od za iatku marca, ke teplota na po
ludnie stúpne na 8°C, neskôr nalietava krytonos štvorzu
bý. V roku 2015 sa prvé imága krytonosov na lokalite Hul
(okres Nové Zámky) objavili na lepových lapa och 12.
15.3.2015. Ako prah škodlivosti sa uvádza po et 6 imág

chytených za 3 dní na jednu misku alebo 2 imága za rov
naké obdobie na jeden lepový pás, pripadne pri vizuálnej
kontrole zistenie jedného imága na 40 rastlín.

Na ochranu repky proti stonkovým krytonosom sú re
gistrované pyretroidy, kombinácie organofosfátov a py
retroidov (Nurelle D) a systémové neonikotinoidy
(Biscaya 240 OD, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP). Každý
insekticíd z uvedených skupín má svoje výhody i nevýho
dy. Vä šinou sa na prvé ošetrenie používa kombinácia
ú inných látok chlorpirifos a cypermethrin (Nurelle D),
ktoré majú dobrú ú innos aj pri nízkych teplotách a
pomerne dlhý reziduálny ú inok. Pri použití pyrethroidov
(Karate Zeon 5 CS, Decis EW 50, Vaztak 10 EC ... ) je treba
zobra do úvahy kratšiu reziduálnu dobu a fakt, že pyret
hroidy nemajú h bkový ú inok. Pri neskorších ošetre
niach, v období predlžovacieho rastu, treba pamäta na
rýchly prírastok rastlinnej hmoty = zrie ovaci efekt prí
pravkov. V takýchto prípadoch je vhodné využi cenovo
menej náro né insekticídne prípravky. Ochrana sa robí
spravidla spolu s hnojením DAMom (Tank mix). Ochrana
proti stonkovým krytonosom je ve mi dôležitá aj
s h adiska zníženia rizika výskytu verticíliového vädnutia.

alším škodcom proti ktorému je potrebné ú inne za
siahnu je blyská ik repkový. Chemická ochrana sa usku
to uje po prekro ení prahu škodlivosti, ktorý v štádiu
zelených pú ikov predstavuje 1 chrobáka na 1 súkvetie.
V štádiu pred kvitnutím a na za iatku kvitnutia je prah
škodlivosti 2 – 3 chrobáky na súkvetie. Po et imág sa
zis uje na piatich súkvetiach ved a seba na 20 miestach.
Zvláš sa hodnotí okraj porastu a zvláš stred. Ak teploty
presiahnu 12°C hodnotenie je treba robi ráno alebo
podve er. Rovnako aj ošetrenie porastov treba vykona
ráno, prípadne podve er. Pri prvom postreku sa vä šinou
ošetruje len okraj porastu (50 m). Postrek sa oplatí kom
binova s DAMom alebo s prípravkom Atonik, prípadne
lisovými hnojivami.

Ing. Peter Bokor, Ph.D., SPU Nitra
Prof. Jan Vašák, CSc., Ing. David Be ka, Ph.D.,
eská zem d lská univerzita v Praze

P i p ezimování velmi záleží, kdy zima p ijde, jak dlo
uho trvá a jak silné (zako en né) jsou epky. Mimo ádn
d ležité jsou vláhové podmínky (zamok ení škodí, sucho
naopak) a hlavn jak velké jsou teplotní „šoky“. Výz
namn se zm nila technologie p stování. Již nevyséváme
6 8 kg/ha a nemáme 100 150 vytažených rostlin na m2.
Také jsme se nau ili používat azoly. Proto poslední roky
nejsou z pohledu p ezimování epky problémové.

Letošní stav epkových porost v esko Slovensku
uvedený v mapce 1 se výrazn liší od podzimu 2014 (ma

pa 2). epky nejsou tak p erostlé a hlavn výrazn lépe
zako en né. Nadzemní biomasa má v pr m ru o 40 %
nižší hmotnost, zatímco hmotnost ko en meziro n
klesla jen o 29 %. Na podzim roku 2014 nebyly výjimkou
p erostlé porosty s více jak 3 kg list /m2. Optimum p ed
zimou je 1 2,5 kg list /m2. O rok pozd ji (2015) jsme
pouze na t ech lokalitách (Jedlá, Hrotovice a Prašice), blíží
se i Humburky a L.Mikuláš, navážili (október) mírn p es
1,5 kg list na m2.
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Mapa 1: Stav epek na konci októbra 2015 v R a SR 

Pozn. Pr m ry z kontrol v R: PX 117 a Rescator, nebo SY Cassidy a Sidney, v SR: Arsenal, SY Cassidy nebo PX 113 a DK Exstorm. 

Mapa 2: Stav epek na konci októbra 2014 

Pozn. Pr m ry z kontrol v R: Ladoga, Sherpa, DK Exquisite nebo SY 
Cassidy, Sidney a v SR: Ladoga, Sherpa, DK Exquisite nebo Mara-
thon, Sidney. 

 
P i hodnocení epek (november 2015) je patrný vý

razn lepší pom r ko en k nadzemní biomase (o 38 %),
celkov vyšší sušina ko en (o 35 %) a p edevším delší
ko eny (o 47 %). Zatímco hmotnost nadzemní biomasy
odpovídá trnáctiletému pr m ru (tab. . 1). Pro srov
nání uvádíme i podzim 2011, po kterém p išly velké
holomrazy. Tehdy epka m la vyšší hmotnost list
(o 76 %) a p edevším ko en (o 156 %). Pokud se jedná
o pom r list ke ko en m a délku list jsou hodnoty
s podzimem 2015 srovnatelné.

Tab. . 1: Stav epek p ed zimou (podzim 2002-2015), 
Výzkumná stanice ervený Újezd, o. Praha západ 

Pozn. 1) ím nižší hodnota tím lepší. 

Stav porost se b hem teplého za átku zimy mimo
ádn zlepšil. I slabé porosty se zapojily. epky v íjnu
ješt beznad jné, dostaly minimáln do jara ješt šan
ci. Ochlazení které nastoupilo 1.1.2016 a trvalo zhruba
týden, ani poklesy teplot v oblastech produkce polní
výroby až k 18°C na konci druhé dekády ledna 2016,
našt stí se sn hem, epky ani jiné ozimy nepoškodily
jsou krásn zelené. Po oteplení ve t etí dekád ledna
pokra uje r st ko en u pšenice i list . P esto lze letos
o ekávat vyšší zaorávky než v p edchozích dvou letech
(graf 1). D vodem jsou nevzešlé nebo špatn vzešlé
mezerovité porosty vlivem sucha. N které jsme zlikvi
dovali již na podzim, jiné správn ponechali do jara.

Nejhorší p ezimování nastalo v roce 2002/03.
Tehdy byl deštivý podzim, špatn zako en né epky a
kolísání denních a no ních teplot v p edja í. epka po
první dávce dusíku za ala ch adnout a mizet s polí.
Výsledkem byly zaorávky v R asi 33 % a v SR tém
70 %. Mimo ádné holomrazy v roce 2011/12 klesající
až k 25°C, spálily listovou plochu, srdé ko však z s
talo zelené. Zaorali jsme našt stí ne ekan málo ( R
8 %, SR 5 %). Utrp ly pšenice, kterých se zaoralo
kolem 30 %. epky p ežily díky výborným ko en m.
Výnosy ale rekordní nebyly ( R 2,76 t/ha = po roce
2002/03 nejnižší. Letošní epka, která není sice tak
narostlá, má velmi dobré ko eny a výborný pom r
list ke ko en m. Domníváme se, že i v silných holo
mrazech p ežije (tab. . 1).

Graf . 1:  Podíl zaoraných porost  epky ozimé 

Pozn. Rok 2016 zatím odhad, zima ješt  není u konce 
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Z pohledu p ezimování jsou ko eny mimo ádn d
ležité. Hmotnost ko en na podzim i na ja e, je ale jen
ve slabé, p ímé korelaci s výnosem semen. Závislost je
asi t etinová. Za 100% bereme výnosový potenciál
olejky a to 8,5 t/ha semen. Nelze tedy podle stavu
ko en i p i standardn kvalitní agrotechnice, p edpo
v d t výnos semen. epky se slabým ko enem mají
v teplé zim intenzivn jší r st ko en a mohou dosáh
nout i vyššího výnosu semen. Výnosy semen by ale
letos v pr m ru SR nem ly klesnout pod 2,5 t/ha se
men. Rozhodne po así asi od po átku dubna do konce
kv tna. Pokud bude zamra eno, vlhko, no ní teploty
budou n kde mezi 5 20°C, nep ijdou denní horka na
poli nad 30°C (ve stínu tak 20 až 25°C), m žeme bez
problém sklízet více než 3 t/ha semen.

Kritickým obdobím je p edja í s kolísáním teplot
den/noc. asto jsou epky pohnojeny první dávkou
dusíku a za ínají vegetovat. Tím se zvýší obsah vody
v pletivech a rostliny ztratí aktuální zimovzdornost
(z cca 20°C na cca 10°C). Takto poškozenou epku po
odezn ní stresu podpo it stimulátory, nap íklad po
drobn ov eným Atonikem. Letošní hluboce zako e
n né epky budou k výkyv m v p edja í mnohem
odoln jší. Ohroženy mohou být slabé, v íjnu vzešlé
epky, které mají na po átku února 2016 jen 2 4 listy.
Dlouhodobá p edpov na únor je ale p íznivá = po
m rn teplo a vlhko.

Ing. David Be ka, Ph.D., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.,
Ing. Juraj Béreš, prof. Jan Vašák, CSc.,
eská zem d lská univerzita v Praze

Zima 2013/14 bola z h adiska priebehu teplôt pre
repku ve mi prospešná. Ešte pred nástupom zimy po
mohol relatívne suchší a chladnejší priebeh jesene –
výrazný rozvoj kore ového systému (hlavne do h bky)
a naopak slabší rast nadzemnej biomasy (pre repku OK,
sta í 6 – 8 listov). Zima sa dá celkovo hodnoti takto:
ve mi suchá, teplá a hlavne bez snehu. Miernou nevý
hodou je nedostatok zrážok, snehu – slabá pôdna zá
soba na jar. Korene rástli takmer celú zimu, pôda
zamrzla na konci januára len na 14 dní, a to len v h bke
10 cm.

Priebeh zimy 2014/15 bol podobný tej predošlej.
Iný bol ale priebeh jesene – repka a škodcovia sa nám
tzv. ,,topili’’. Nadmerné jesenné zrážky spôsobili pre
rastanie listov a naopak slabý rozvoj kore ového sys
tému. To ale repke do nástupu zimy príliš nevadilo,
prvé celodenné mrazy prišli až na prelome roka. Zimu
môžeme hodnoti ako suchú, na niektorých lokalitách
veternú, teplú a opä takmer bez snehu (najvyššia
snehová pokrývka – 9 cm). Korene opä rástli takmer
celú zimu – dohnali stratu z jesene. Pôda v 10 cm za
mrzla opä len na krátku dobu – 18 dní (prelom roka a
v polovici februára). Priebeh rastu repky v oboch ro
koch je bližšie uvedený v grafe 2.

Graf 2. Dynamika rastu repky ozimnej – 2013/14 
a 2014/15 ( erstvá hmota, %) 

2013: 1. odber – 7. 10. 2014, 100% = korene – 2,8 g/10 rastlín, nadz. 
biomasa – 25,8 g/ 10 rastlín 

2014: 1. odber – 22. 9. 2014, 100% = korene – 5,4 g/10 rastlín, nadz. 
biomasa – 59,6 g/ 10 rastlín) 

 
Zima 2015/16 ešte zrejme nie je na konci, no zatia

ju môžeme pod a doterajšieho priebehu opä priráta
medzi teplé zimy. Úvaha nad alšou teplou zimou je aj

preto, že dnes 28. 1. 2016 je okolo obeda aktuálna
teplota vzduchu 11,5 °C (lokalita Praha – Suchdol,
nadm. výška: 280 m. n. m.). Pred tým než zhodnotíme
zimu, sa ešte nachví u vrátime k priebehu jesenného
obdobia.

Porasty repiek, ktoré na jese vzišli a popasovali sa
so suchom dobre zakorenili. Sucho a teplo nehnalo
úplne nadzemnú biomasu do bujného rastu. Do zimy sa
ale dos porastov dostalo aj s oneskoreným vzchádza
ním. Tieto porasty s troma až piatimi listami zatia nie
sú ohrozené. Aj napriek nízkym teplotám sa vä šina
repiek nachádzala pod vrstvou snehu, ktorá ich ochrá
nila.

Do 28. 1. 2016 je zatia zima pomerne teplá – Via
noce na blate, výraznejšie mrznutie až po novom roku.
Po et dní s teplotou vzduchu pod –10 °C boli na našej
lokalite len 4. Výraznejšie sneži za alo až 17. 1. 2016.
Snehová pokrývka sa dlho neudržala, rýchle oteplenie
prišlo 24. 1. 2015 a zatia drží teploty vzduchu nad
bodom mrazu. Pôda v 10 cm nám zatia zamrzla len na
8 dní (po novom roku a v polovici januára). Korene
mimo mrazových teplôt pôdy na alej významne rastú.
Po as snehovej pokrývky nám opadli 1 až max. 2 listy.
Zaujímavé je, že po oteplení (24. 1.) a zdvihnutí teploty
vzduchu nad 7 °C za ala nadzemná biomasa okamžite
rás (bližšie uvedené v grafe 3) Repka dokáže ve mi
rýchlo reagova na zmenu teplôt a využi vo svoj pro
spech.

Graf 3. Dynamika rastu repky ozimnej – 2015/16 
 ( erstvá hmota, %) 

2015: 1. odber – 22. 9. 2015, 100% = korene – 3,0 g/10 rastlín, nadz. 
biomasa – 27,4 g/ 10 rastlín) 

Lokalita ervený Újezd (za letiskom Praha Ruzyn ) 405 m. n. m. 
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Všetky makro i mikroprvky majú najvä šiu dynami
ku odberu na jar od fázy regenerácie srdie ka a listov
do fázy zelenožltých pú ikov. Iba síra a hor ík sa prijí
majú pozvo nejšie a to od jesene do zelenej zrelosti.
V teplých zimách posledných rokov sa obsah Nmin
v pôde po as zimy výrazne zmenšuje. Je to v aka kore
ovej sústave repky, ktorá tento dusík po as zimného

obdobia prijíma. Najhoršia situácia nastáva u porastov,
ktoré neboli neskoro na jese hnojené. Repka bude
po as zimy prežíva len z obsahu Nmin v pôde. A tým
pádom skoro na jar, kedy sa ešte nedostaneme na pole
bude repka erpa s malého množstva Nmin alebo do
konca ,,hladova ’’.

Najdôležitejším opatrením je v asné hnojenie dusí
kom. Z viacro ných pokusov nám vychádzajú pozitívne
výsledky s ve mi skorou dávkou dusíku (pod a možností
hne okolo 15. 2.), bližšie údaje v tab. 2. Zásadne však
neaplikova hnojivo na sneh i hlboko premrznutú
pôdu. Vhodné sú aj lietadlá alebo špeciálne pozemné
aplikátory. Na slne ných miestach po a sa na kore och
repky tvoria jemné biele korienky.

Tab. 2. Vplyv termínu prvej dávky N na výnosy semien 
repky ozimnej. Presné pokusy . Újezd 

Pokia nepoužívame špeciálny systém výživy N (sta
bilizované mo oviny a pod.) hnojí sa repka na trikrát:
o biele korienky = 80 – 100 kg N/ha
o zelená ružica = 40 – 70 kg N/ha (nová zele až za

iatok predlžovania)
o zelené až žlté pú iky = 30 – 40 kg N/ha (pú iková

dávka)

Celkovo v sume 150 – 210 kg N/ha, o má sta i na
3,0 – 4,2 t/ha semien.

Pokia pohnojíme do 1. marca rozdelíme dávky na
sledovne:
o biele korienky = 50 – 60 kg N/ha v LAV
o odstup 14 dní = 50 – 60 kg N/ha v DASA, Mo ovina,

LAV,
o LAD, DAM a pod. (fáza zeleného srdie ka)
o odstup 10 14 dní = zelená ružica a následne fáza

pú ikov

Na prvú jarnú dávku sa používa naj astejšie pevné
hnojivo – LAV, LAD, DASA. V pripade skorého nástupu
jari (do konca februára), je možné použi hnojivo Ensin.
Na 2. a 3. dávku DAM, SAM, mo ovina alebo skôr uve
dené pevné hnojivá (bližšie v tabu ke 3). Porasty
s hustotou nad 60 rastlín/m2 máme hnoji v sume len
cca 150 kg N/ha. Pokia u silných repiek dáme azolový
regulátor môžeme ís aj na dávky 200 a viac kg N/ha.

Tab. 3. Vplyv rôznych foriem N hnojív na výnosy repky 
ozimnej. Presné pokusy . Újezd 

*  SM = stabilizovaná mo ovina (Urea Stabil, Alzon) 
 

Pri praktickom hnojení dávame do repky najviac
40 kg S/ha, rámcovo ako listové hnojivo 1 – 5 kg Mg/ha
z MgSO4, okolo 0,2 – 1 kg K/ha (napr. K gel), 0,15 –
0,45 kg B/ha (napr. Borosan, Folit Bór a pod.). Listové
hnojivá (Mg, K, B, sa dávajú asi v 2 – 3 % koncentrácii
hnojiva vo vode – rôzne pod a etikety hnojiva.

Listové hnojivá prinášajú cca 3 – 10 % navýšenie
výnosu semien. Prakticky v každej oblasti bez oh adu
na obsah draslíku sa osved ujú draselné listové hnoji
vá. To platí aj pre Mg, Ca, B. Vždy sú vhodnejšie jedno
druhové listové hnojivá než rôzne mixy, odpady z výrob
a pod. V tabu ke 4 ako príklad listových hnojív so polo
prevádzkové výsledky 2013 – 15 z Dolného Ohája
(o. N.Zámky), O ová (o. Zvolen), Šenkvice (o. Pezinok)
Borosan Humine (105 %).

Tab. 4. Poloprevádzkové výsledky s aplikáciou listových 
hnojív a ich vplyv na výnos semien (t/ha) priemer za roky 

2013 - 15 

Ing. Juraj Béreš, eská zem d lská univerzita v Praze
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Aktuálne odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej 
proti škodlivým činiteľom 

 
Repka by mala v jarnom období dostať pri intenzívnom 

pestovaní 180-220 kg N/ha, a táto dávka býva rozdelená do 3-
4 aplikácií, pričom platí, že vždy je lepšie aplikovať dusík skôr, 
ako neskoro. Repka dusík z poľa nepustí ani pri daždivom 
predjarí a skorej jari. Nezabudnúť ani na prihnojenie ďalšími 
živinami, najmä sírou, bórom a horčíkom. 

Popri správnej dusíkatej výžive je potrebné sledovať aj 
zaburinenie porastov repky a tiež aj výskyt stonkových kryto-
nosov (krytonos repkový a krytonos štvorzubý). V súčasnosti 
sú pestované predovšetkým výkonné hybridy a líniové odro-
dy, ktoré svoju úrodu tvoria predovšetkým na bočných vet-
viach. V súvislosti s tým ešte výraznejšie narastá škodlivosť 
stonkových škodcov, pretože jedným z priamych následkov 
požeru lariev v stonkách repky je zníženie vetvenia napad-
nutých rastlín na základe priameho poškodenia larvami. 
Zanedbaním správnej ochrany proti stonkovým škodcom 
prichádza pestovateľ o podstatnú časť úrodového potenciálu 
výkonných líniových odrôd alebo hybridov, a to v redukcii poč-
tu vetiev. Následným skorším a silnejším rozšírením hubových 
chorôb najmä cez výlezové otvory lariev krytonosov zo ston-
ky, môže prísť pestovateľ aj o celé rastliny, pretože rastliny 
napadnuté pomerne skoro hubovými chorobami dozrievajú 
spravidla predčasne a semená z nich väčšinou vypadnú ešte 
pred žatvou alebo sa tieto rastliny prepadnú v poraste pod 
úroveň žacej lišty.  

Hĺbkový (translaminárny) účinok 
chlorpyriphosu v dávke 300 g/ha
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Pokiaľ sa v byli repky vyskytujú vajíčka alebo aj mladé larvy 
plytko pod povrchom, je potrebné okamžite a bez zbytočného 
odkladu aplikovať reziduálne pôsobiaci insekticíd NURELLE D 
v dávke 0,6 l/ha, ktorý pôsobí nielen kontaktne, požerovo 
a fumigačne, ale aj repelentne a hĺbkovo translaminárne, 
a teda dokáže veľmi úspešne zlikvidovať vajíčka a mladé 
larvy krytonosov pri dávke chlorpyrifosu 300 g/ha. Pokiaľ 
toto opravné insekticídne ošetrenie neuskutočníme, hrozí, že 
larvy vyžerú cievne zväzky a akékoľvek následné intenzifikačné 
opatrenie – ďalšie prihnojovanie (predovšetkým dusíkom 
a mikroprvkami), fungicídne ošetrenie, morforegulácia poras-
tu, a pod., nebude takto postihnutá rastlina schopná tieto 
zásahy využiť v prospech výšky úrody. 

Vstupná brána pre 
choroby...

 Škody spôsobené stonkovými škodcami sú v poraste 
repky menej nápadné, ako napr.: škody spôsobené šešuľo-

vými škodcami, avšak vlastné zníženie úrody ovplyvňujú vý-
raznejšie. Popritom je potrebné pripomenúť, že len vitálny a 
dobre navetvený porast je schopný vrátiť späť pestovateľovi 
všetky ďalšie intenzifikačné vklady. Ak boli v prvých apliká-
ciách insekticídneho ošetrenia použité prípravky s nedosta-
točnou rezidualitou alebo nebol správne zvolený termín pre 
aplikáciu, je možné pozorovať vpichy na byliach rastlín repky 
spôsobených stonkovými krytonosmi.  

Stonkoví škodcovia nie sú ale jediní, ktorí obľubujú repku 
a vzhľadom na dlhodobé pomerne vysoké zastúpenie repky 
v oseve sa premnožili aj ďalší škodcovia. Pokiaľ chceme na-
plno využiť úrodový potenciál repky je v súčasnosti potrebné 
držať porast repky v jarných mesiacoch pod insekticídnou 
clonou. Najvyššiu návratnosť poskytujú v súčasnosti 2 ná-
sledné aplikácie dvojzložkového insekticídu NURELLE D 
v dávkach po 0,6 l/ha, keď prvú aplikáciu je vhodné uskutoč-
niť na začiatku najsilnejšieho náletu stonkových škodcov 
(spravidla je to na začiatku kvitnutia zlatého dažďa v blízkom 
okolí porastu repky) a druhú aplikáciu v období silného nále-
tu blyskáčika repkového, najneskôr však 3 dni pred za-
čiatkom kvitnutia repky, a to býva asi 3-4 týždne po prvej ap-
likácii NURELLE D (spravidla je to v období kvitnutia trnky 
v blízkom okolí repky), čím v podstate vytvoríme insekticídnu 
clonu. Druhá aplikácia insekticídu NURELLE D likviduje všetky 
oneskorené nálety stonkových škodcov, likviduje veľmi spo-
ľahlivo celú populáciu blyskáčika repkového (aj vrátane jeho 
rezistentnej časti populácie voči pyrethroidom), pričom tiež 
významne obmedzí výskyt krytonosa šešuľového, ktorý v tom-
to období uskutočňuje úživný požer, avšak taktiež potlačí rodi-
čovskú generáciu byľomora kelového. Takto ošetrený porast 
repky bude maximálne „navetvený“ s minimálnymi škodami 
spôsobenými stonkovými škodcami a blyskáčikom repkovým, 
a teda dostatočne pripravený pre zúžitkovanie ďalších inten-
zifikačných vstupov. Insekticídnu clonu je však potrebné pre-
dĺžiť aplikáciou systémovo pôsobiaceho insekticídu BARIARD 
v dávke 0,3 l/ha v období, keď z prvých odkvitajúcich kviet-
kov repky sa tvoria šešule. Práve v tomto období začínajú 
samičky byľomora kelového a krytonosa šešuľového klásť va-
jíčka do mladých šešúľ a je potrebné a najvhodnejšie, práve 
v tomto období aj najefektívnejšie, týchto škodcov likvidovať. 

Kompletnú insekticídnu clonu v repke predstavujú ná-
sledné aplikácie kombinovaného dlhodobo reziduálne pôso-
biaceho insekticídu NURELLE D v dávke 0,6 l/ha a do kvetu 
repky aplikácia insekticídu na báze neonikotinoidu, ktorým je 
prípravok BARIARD v dávke 0,3 l/ha. 

Nurelle D Nurelle DNurelle D Nurelle D

Kompletná ochrana proti jarným škodcom repky

Bariard

 Spoločne s kontrolou výskytu stonkových škodcov je 
tiež potrebné v porastoch repky ozimnej zhodnotiť výskyt bu-
rín. Pozornosť je potrebné venovať predovšetkým výskytu 
hospodársky významných burinových druhov, ktoré na jar 
repke konkurujú najviac a reagujú veľmi priaznivo na vysoké 



Aktuálne odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej 
proti škodlivým činiteľom 

 
dávky dusíka, ktorý repke na jar vo vysokých množstvách 
dodávame. Sem patria predovšetkým: rumančekovité buriny, 
lipkavec obyčajný, pichliač roľný, ale aj mlieče a niektoré iné, 
ktoré ktoré v jarnom období najviac konkurujú repke, 
podstatne znižujú jej úrodu a výrazne zvyšujú zberové straty. 
Tieto buriny likviduje veľmi spoľahlivo jarná aplikácia herbi-
cídu GALERA v dávke 0,35 l/ha, avšak aplikáciu je potrebné 
realizovať vtedy, keď denné teploty prekračujú + 12 °C a v noci 
neklesajú pod + 4 °C a tiež, keď takýto charakter počasia 
zotrvá po aplikácii aspoň 3-5 dní a nedôjde k zhoršeniu počasia 
(najmä teplotného priebehu). 

 
Systém odburinenia porastov repky je založený na jesen-

nej likvidácii trávovitých burín, a to ako výmrvu obilnín, jed-
noročných tráv a tiež aj pýru plazivého. Najefektívnejším se-
lektívnym graminicídom je prípravok GALLANT SUPER, ktorý 
vzhľadom na vysokú selektivitu je možné aplikovať vždy v ob-
dobí, kedy výmrv obilnín začína škodiť/konkurovať repke 
(odoberať živiny, vodu a tieniť), a to bez ohľadu na rastovú 
fázu repky. GALLANT SUPER sa proti výmrvu obilnín aplikuje 
vo fáze 2. až 3. list výmrvu obilnín v dávke 0,4 l/ha. V období, 
keď výmrv obilnín začína odnožovať (4. list výmrvu obilniny), 
je najvhodnejší čas pre aplikáciu graminicídu GALLANT SUPER 
v dávke 0,5 l/ha, ktorého registračné dávky sú nastavené tak, 
aby mal pomerne značnú rezervu v biologickej účinnosti a sú 
nasledovné: proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam 
v dávke 0,5 l/ha a proti pýru plazivému v dávke 1,0 l/ha. 

V porastoch repky, v ktorých nebol na jeseň aplikovaný 
žiaden alebo bol aplikovaný graminicíd nie v najvhodnejšom 
termíne proti výmrvu obilnín, jednoročným trávam a pýru 
plazivému a tieto agresívne buriny v poraste pozorujeme, je 
potrebné ihneď po obnovení rastu repky aplikovať graminicíd 
GARLAND FORTE, a to nasledovne: proti výmrvu obilnín a 
jednoročným trávam v dávke 0,5-0,8 l/ha a proti pýru v dávke 
1,2-1,5 l/ha. Aj pre GARLAND FORTE sú dôležitou podmienkou 
úspešných aplikácií teploty nad + 12 °C a obnovenie vegetácie. 

V prípade výskytu dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových 
burín v poraste repky je možné herbicíd GALERA kombinovať 
s graminicídom GARLAND FORTE (ale len vo vode). 

Ak ste uskutočnili v jesennom období aplikáciu fungicídu 
s morforegulačným účinkom, rozhodne ste urobili správne. Na 
obrázku nižšie je možné vidieť vplyv jesennej následnej apliká-
cie 2 x LYNX v dávke po 0,5 l/ha, pričom prvá aplikácia bola 
uskutočnená vo fáze vyvinutého 2. páru pravých listov repky 
a druhá aplikácia v období 4. páru pravých listov repky. Takto 
získame zdravé porasty so silným koreňovým kŕčkom, roz-
siahlym koreňovým systémom, vysokou schopnosťou vetve-
nia v jarnom období a s prognózou vysokej úrody semena. 

 
Súčasné hybridy a líniové odrody ozimnej repky reagujú 

silnejším navetvením, a tým aj vyššou úrodou na aplikáciu 
širokospektrálneho morforegulačného fungicídu LYNX 
v dávke 0,8-1,0 l/ha v dávke vody 200-300 l vody/ha 
v období, kedy repka dosahuje výšku asi 15-30 cm. Dávka 
morforegulačného fungicídu LYNX 1,0 l/ha je vhodná 
predovšetkým u hybridov a v porastoch s vysokou dusíkatou 
výživou (viac ako 160 kg N/ha), kde je očakávaná úroda viac 
ako 4,0 t/ha repkového semena/ha (porast repky na obrázku 
nižšie). Táto aplikácia morforegulačného fungicídu LYNX vedľa 
podpory silnejšieho navetvenia repky a skrátenia hlavnej 
stonky repky, ešte zvýši aj odolnosť porastu proti poliehaniu 
a potlačí skorý výskyt širokej škály chorôb, ako sú: fómavá 
hniloba (Phoma), pleseň šedá (Botrytis), Cylindrosporium, 
biela hniloba (Sclerotinia), múčnatka repková, čerň 
(Alternaria) a ďalším chorobám repky. Aplikácia fungicídu 
LYNX s morforegulačným účinkom teda repku nielen 
zmorforeguluje, ale ešte navyše aj najlepšie ochráni proti 
chorobám. Toto je veľmi významná výhoda tohto prípravku 
oproti dvojzložkovým prípravkom, nakoľko tieto majú 
spravidla znížený obsah klasickej fungicídnej látky. 

 
Poradcovia 


