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Zima – plodiny – řepka - ceny
Po třech velmi teplých zimách se dostavila zima „jak
má být“. Nechápu, proč se myslí, že zemědělci si přejí
tuhé „ladovské“ zimy. Naopak zima pokud možno nemá
být, respektive má být slabá a krátká, jak je tomu
v Britanii, Francii, Holandsku, Německu ap. To se pak
dělají výnosy (tab. 1) a od ruky jdou i jiné práce. Eko‐
nomice i zemědělství, obyvatelstvu i lesní zvěři se
v teplých zimách žije o dost lépe. Pravda jsou i invaziv‐
ní choroby a škůdci, ale přínos tepla, také vody, je
daleko větší než mrazy, jarní a letní sucha.
Letošní porosty mají slabinu v tom, že rostliny pše‐
nice jsou spíše slabší. Ozimá řepka je jednak přerostlá
a jednak slabá. Tím se oba ozimy liší od podobné zimy
2011/12, kdy na konci ledna 2012 klesly v ČR teploty
na ‐20 až ‐25°C, většinou bez sněhu. Tehdy vymrzaly
některé odrůdy ozimé pšenice (Potencial, Federer), jiné
zazářily (česká Bohemie). Řepka byla po suchém pod‐
zimu ve vynikající kondici – silná s mohutnými kořeny.
Po 3 vlnách mrazů do 25.2.2012 se na kořenech začala
odlupovat kůra a velmi přerostlé či slabé rostliny
uschly. Olejka ale většinou vydržela, i když výnos se‐
men se snížil cca o 20% proti předzimnímu očekávání.
Zaorávky ČR činily cca 8%.
Letos ve velkém (v prosinci jen méně) mrzne od
6.1.2017 v ČR i SR. Řepková zima bude na konci ledna
2017 trvat nejméně 38 dnů a může pokračovat i v úno‐
ru. Proti roku 2012 jsou výhodou o něco mírnější mrazy
(cca ‐14 až ‐22°C) a zpravidla sněhová pokrývka. Nevý‐
hodou nevyrovnané řepky ‐ máme jak přerostlé a vyta‐
žené, tak i slabé. Lze čekat v ČR i SR zvýšené zaorávky
na cca 5‐10% a pokles výnosu semen zatím o asi 20%,
tedy přibližně na 2,8 t/ha pro ČR i SR. Pokles přichází
v době, kdy je řepky nedostatek kvůli neúrodě na zá‐
padě EU v roce 2016 a trvání předpisu, který výhodně
pro majitele zpracoven přidává bionaftu do nafty. Pro‐
to budou ceny řepky dobré s předprodeji pro sklizeň
2017 za cca 380‐400 €/t. Máme tedy nad zaorávkami
hodně přemýšlet a neuspěchat je. Kvůli poškození by
letos měly být standardní součástí technologie Atonik a
celá škála listových hnojiv. Nejméně (mimo azolové
regulátory) dávat do každého postřiku 10 kg močovi‐
ny/ha. Jsou ale i lepší listová hnojiva. V letech poško‐
1)
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zení dělají listová hnojiva kolem 10% výnosu, při
zmrzlých kořenech i 20%.
Také pšenice nebude letos přebytek. Podle ne zcela
ověřených zpráv se na severu EU od Litvy po Holandsko
nepodařilo kvůli děšťům zasít. Také sklizeň obilovin
2016 mimo produkčně stále malé kukuřice byla v EU 28
mizerná, hlavně pro neúrody ve Francii, ale i v SRN,
Polsku ap. Místo (bez roční produkce cca 2 mil.t rýže)
312 mil.t obilí v r.2015 sklidila EU 28 (2016) jen 297 mil.
tun obilí. Nízké ceny od zemědělců sice udržela, ale jen
proto, že žila ze zásob a velmi snížila exporty. Ty na‐
opak obsadilo Rusko (i jiné postsovětské republiky),
které sklidilo rekordní úrody obilí. Suma produkce
pšenice, ječmene, kukuřice činí v r. 2016 asi 105,5 mil.,
2015 cca 91,3 mil. a v roce 2013 jen 79,0 mil. tun.
Protože ze zásob se nedá trvale žít (2015 bylo na záso‐
bách v EU cca 29 mil., letos 22 mil.t obilí), dají se v EU
očekávat lepší ceny obilí než vloni. Cena potravinářské
pšenice by mohla překročit 160 €/t a sladovnického
ječmene 180 €/t. Ovšem platí, že i přes neúrodu a
pokles zásob je EU v pšenici i ječmeni stále ještě pře‐
bytková. Svírají ji ale stále více pokles výměry orné
půdy, řada omezení, společenské neduhy a také vývoj
osevů i počasí.
Mrazuvzdornost ozimé řepky v různých obdobích růstu.
Údaj značí, kdy zmrzne s 50% jistotou příslušná část řepky
(Segeti, Prášil, 1982).

Orientační agrometeo údaje a výnosy 4 ) ozimé pšenice, řepky a jarního ječmene v ČR a SR.
Dnů2) řepkové
Počátek3) jarních
Pšenice ozimá % (t/ha)
Řepka ozimá % (t/ha)
Ječmen jarní % (t/ha)
zimy (nížina a
prací Slánsko
ČR
SR
ČR
SR
ČR
SR
vysočina ČR)
o.Kladno
58
(23 až 94 dnů)

18.3.
(7.3. až 30.3.)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24
(15 až 47 dnů)

6.3.
(20.2. až 8.4.)

124%
(6,35 t/ha)

140%
(5,42 t/ha)

124%
(3,57 t/ha)

145%
3,12 t/ha)

121%
(5,26 t/ha)

151%
(4,54 t/ha)

1) Jde o průměrné zimní teploty naměřené na Výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdě o.Praha západ – cca 405 m n.m.
2) Subjektivní pozorování autora – buď promrzlá půda, nebo je řepka trvale pod min. 20 cm sněhu. K .1.2017 již eviduji X dnů řepkové zimy.
3) Subjektivní pozorování autora – jde o práci s půdou (smyk, brány ap.) – ne tedy o hnojení
4) Výnosy plodin jsou z oficiálních statistik ČR a SR. V SR 2009 jde o ječmen spolu. V roce 2016 jde o odhad autora s využitím oficiálních národních statistik.
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Další praktické údaje:
o

o

o

o

o

o

údaje na obrázku platí pro řepku vyrytou z půdy.
V půdě, pokud není vytažené srdéčko listů a pokud
má sílu krčku alespoň 8‐10 mm vydrží po suchém
podzimu koncem ledna holomrazy i ‐22 až ‐24°C (viz
rok 2012), pokud tyto teploty trvají cca max.4 hodi‐
ny a pak klesnou k 20°C
v tomto případě dojde již k trhání kořenové kůry,
přes kterou berou rostliny vodu a v ní rozpuštěné
živiny. Při těchto holomrazech již vymrzají některé
odrůdy ozimé pšenice zpravidla západoevropského
šlechtění
slabé rostliny s krčkem slabším než cca 5 mm vymr‐
zají již při teplotách ‐12 až ‐14°C. Obdobně i rostliny
silné s vytaženým srdéčkem – tj. s měřitelnou dél‐
kou hypokotylu pod základem srdéčka
vrstva (nezledovatělého) sněhu cca 5 cm silná snižu‐
je vliv mrazů kol ‐22°C asi o.4°C (čím větší mrazy,
tím sníh „hřeje“ více)
pod trvale ležícím sněhem vydrží řepka i více než
106 dnů (tak dlouho ležel sníh na Vysočině
v r.2006). Při vysoké sněhové pokrývce nad asi
40 cm je k jaru půda již zcela rozmrzlá, řepka zůstá‐
vá zelená, neomrzá, vzduch je zapařený s vysokým
obsahem CO2
pokud řepka nemá zmrzlý kořen, nebo kořenový
krček ponecháváme ji i při zmrzlém (sežraném) sr‐
déčku. Má pak metlovitý růst, zraje asi o 2 týdny
později, ale je schopna dát nad 3 t/ha semene. Po‐
čet rostlin má být u silných rostlin min. 5 kusů,
u slabých min. 10 kusů/m 2 . Mezerovitost (skoro
prázdná místa) do 5% výměry nevadí

o

o
o
o

o

o

o

o

skutečnou pohromou pro řepku (velké zaorávky)
bývají po mokrých podzimech, kdy se pro přebytek
vody nevyvinou dostatečně kořeny a pletiva jsou
vodnatá (některé části jižního SR měly v říjnu velké
srážky)
každou zaorávku řepky musím velmi pečlivě uvážit a
neuspěchat ji. Řepka dokáže „zázraky“
před velmi tuhými zimami (jak ale určíme?) jsou
vhodné 2 podzimní aplikace regulátorů růstu
vliv odrůd je znatelný. Současně pěstované odrůdy
patří ke středně odolným až odolným (linie, polotr‐
paslíci) odrůdám
napadení kořenů plasmodiophorou či krytonoscem
zelným snižuje odolnost řepky k mrazům asi o ‐2 až ‐
4°C
prořídlé řepky lze proset jarním ječmenem. Je ale
málo zkušeností. Směska se musí třídit a již se ne‐
mohou používat herbicidy. Dosetí řídké ozimé řepky
jarní olejkou je v důsledku zcela odlišného vývoje a
rozdílu ve zrání nad 5 týdnů zcela nesprávné
po zaorané řepce nedávám hořčici ani mák či jiné
plodin, kde by závažně škodily nezničené zbytky po
řepce
pomrzlé řepky mají méně generativních orgánů a po
poškození více páchnou. Jsou proto více poškozová‐
ny škůdci a vyžadují pečlivější ochranu
Prof. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Studená zima na Slovensku a jej vplyv na výskyt chorôb a škodcov
V posledných rokoch sme si zvykli na mierne zimy
a tohtoročná, veľmi studená zima, väčšinu z nás pre‐
kvapila. V minulých rokoch počas zimných mesiacov
neboli mrazy tak silné a netrvali tak dlho ako na začiat‐
ku roka 2017. Teploty v noci klesajú k ‐15 – ‐20°C a na
viacerých miestach boli zaznamenané rekordne nízke
teploty (‐35°C). V priebehu zimy, na prelome januára
a februára, v roku 2012 klesali teploty k ‐25°C. K stu‐
denej zime sa priblížila aj zima 2002/2003, v ktorej
minimálna teplota vzduchu na niektorých miestach
dvakrát po sebe poklesla na ‐30°C až ‐32°C (Spišské
Vlachy, 25.12. a 12.1). V 90‐tich rokoch bola veľmi
studená zima v roku 1985. Vtedy na juhozápad‐
nom Slovensku
poklesla minimálna
Teploty 11. februára
teplota
na ‐30°C
(7. januára
1985,
Kuchyňa ‐30.3°C). Aj
v januári 1987 boli
v nížinách zazname‐
nané takéto nízke
teploty (13. januára
1987,
Mochovce ‐
30.8°C, Piešťany ‐
29,8 °C). Veľmi silné
zimy sa teda vysky‐
tovali na našom
území aj v minulosti
a pravdepodobne
najsilnejšie
mrazy
v strednej
Európe
zužovali naše úze‐

mie vo februári v roku 1929 keď teploty klesali až na ‐
35°C.
Kým teplota pôdy v hĺbke 20 cm (v Hurbanove),
v zimných mesiacoch rokov 2013 ‐ 2016 neklesla (alebo
len mierne) pod 0°C, v tomto roku bola teplota pôdy
v hĺbke 20 cm ‐2°C. Vo februári, v roku 2012 bola tep‐
lota pôdy v tejto hĺbke ‐1°C. Aj na tomto príklade je
vidieť, že tohtoročná zima je mimoriadne chladná.
Otázkou je, ako sa s takýmito nepriaznivými podmien‐
kami
dokážu
vyrovnať
patogénne
organizmy
a škodcovia a aký bude ich výskyt po takejto zime. Bolo
by naivné myslieť si, že takéto nízke teploty dokážu
1929 na území bývalého Československa
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úplne zničiť všetkých patogénov a škodcov. Môžu však
výraznejšie obmedziť výskyt niektorých patogénov.
Mierne zimy v posledných rokoch umožnili výrazný
rozvoj hrdze plevovej v porastoch pšenice. Nízke teplo‐
ty ‐10 – ‐20°C môžu znížiť životaschopnosť mycélia
patogéna Puccinia striiformis, ktoré počas zimy odum‐
rie a hrdza plevová sa na jar nerozšíri. Silné mrazy
môžu spôsobiť aj odumieranie väčšieho množstva listov
ozimín. Ak sa na týchto listoch nachádza mycélium
múčnatky, aj mycélium odumrie. Na listoch, ktoré pre‐
zimujú však môže mycélium patogéna tiež prezimovať.
Ak sa patogénne organizmy (Phoma lingam a iné) na‐
chádzajú v pletivách hostiteľskej rastliny sú chránené
pred pôsobením nízkych teplôt. Vírusy rovnako prezi‐
mujú v pletivách hostiteľských rastlín alebo vektorov.
Takže prežívanie vírusov závisí od prežitia hostiteľa,
ktorého vývoj je ovplyvnený nepriaznivými poveter‐
nostnými podmienkami.
Patogénne organizmy prežívajúce v pôde na neroz‐
ložených zvyškoch rastlín (fuzáriá) nie sú silnými
mrazmi výrazne zasiahnuté, lebo samotné rastlinné
zvyšky nachádzajúce sa v hornej vrstve pôdy, ale aj
snehová pokrývka im poskytujú dostatočnú izoláciu.
Škodlivejšie pre tieto patogény je napríklad častejšie
zamŕzanie a rozmŕzanie pôdy.
Patogénne huby vytvárajú rôzne štruktúry (skleró‐
ciá, mikroskleróciá, pyknidy, plodničky a ďalšie), kto‐
rými prezimujú a ktoré sú odolné proti nepriaznivým
poveternostným podmienkam. Mikroskleróciá patogé‐
na Verticillium spp. prežívajú aj pri teplotách ‐10 až –
20°C a napríklad zo sklerócií patogéna Sclerotinia scle‐
rotiorum (spôsobuje bielu hnilobu) dokáže vyrásť my‐
célium aj po vystavení teplote ‐80°C.

FEBRUÁR 2017, ČÍSLO 1

STRANA 3

Rozvoj a rozšírenie chorôb v porastoch repky ozim‐
nej teda nebude ovplyvnený veľmi studenou zimou
a prezimovaním patogénov, ale v prvom rade bude
závisieť od poveternostných podmienok na jar a na
začiatku leta (teplota, zrážky, relatívna vlhkosť vzdu‐
chu) v rastových fázach, kedy je rastlina náchylná ku
vzniku infekcie (období kvitnutia repky).
Rovnako to platí aj pre väčšinu škodcov. Na ich vý‐
voj a rozmnožovanie vplývajú hlavne poveternostné
podmienky (teploty) na začiatku a počas vegetácie.
Hmyz väčšinou zimuje v diapauze, čo mu umožňuje
prekonávať nepriaznivé obdobie a prežiť aj počas níz‐
kych teplôt. Siatice zimujú v štádiu larvy v pôde v hĺbke
10‐25 cm a znášajú teploty ‐7 až ‐11°C. Mladšie instary
nemusia prezimovať a v zime zahynú. Mora kapustová
i mora bavlníková zimujú v štádiu kukly v pôde
a neprežijú ak bude teplota pôdy počas troch dní ‐
15°C. Zimujúce larvy vijačky kukuričnej sú odolné proti
mrazu a prežili aj keď boli vystavené teplote ‐32°C po
dobu 22 dní. Drôtovce zimujú v pôde a znášajú teploty
do ‐3°C až ‐6°C. V prípade potreby zaliezajú do hĺbky
30 – 60 cm, kde teplota zvyčajne nie je taká nízka.
Veľmi studené zimy však v minulosti dokázali výraz‐
ne znížiť populácie niektorých škodcov (ryhovca repo‐
vého na Ukrajine počas zimy 1955/1956, chrústovca
pšeničného v Rusku v zime 1968/1969, repnej koreňo‐
vej vošky na Ukrajine v zime 1973/1974).
O tom ako výrazne dokážu silné mrazy ovplyvniť vý‐
skyt škodcov sa presvedčíme na jar pri nálete stonko‐
vých krytonosov do porastov ozimných repiek.
Ing. Peter Bokor, Ph.D., Ing. Ján Tancik, Ph.D.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prijíma repka živiny počas zimy?
Už radu rokov odporúčame jesenné prihnojenie na
konci októbra. V ČR si toto intenzifikačné prihnojenie
(dávka 40 – 60 kg N/ha v minerálnych hnojivách do
31.10.) našlo uplatnenie na rade podnikoch. Na Sloven‐
sku sa to tiež dostáva do stále vyššieho povedomia
poľnohospodárov, ale tu čiastočne termínovo obme‐
dzuje nitrátová smernica. Je povolená dávka max. 40 kg
N/ha v minerálnych hnojivách – aplikačné pásmo A a B
do 20. októbra.
Pokiaľ prihnojíme repku na konci októbra – hnojíme
skutočne na zimu? Je potrebné pripomenúť, že pokiaľ
aplikujeme hnojivo v tomto termíne: repka má
k dispozícii celý mesiac november poprípade december
(teplá zima) na príjem živín z aplikovanej dávky. Aj pri
príchode skorej decembrovej zimy postačuje jeden
mesiac. Posunieme sa ale k príjmu dusíka počas vege‐
tácie. Dusík zohráva vo výžive najdôležitejšiu úlohu.
Ako je uvedené v grafe 1, dusík v nadzemnej biomase
dosiahne na jeseň svoje maximum. Následne sa jeho
obsah znižuje (na úkor koreňovej sústavy) a neskôr
stagnuje až do obnovy vegetácie. Repka do konca je‐
senného obdobia využije nadz. biomasou približne 40 –
60 kg N/ha. Ďalším dôležitým faktom je, že repka pri
nižších teplotách prijíma dusík hlavne v nitrátovej for‐
me. Naproti tomu pšenica v amónnej forme.
U draslíka je to podobné ako u dusíka, ale ten má
svoje jesenné maximum posunuté do neskoršej fázy.
Draslík má veľmi dôležitú úlohu v prezimovaní repky.
Existuje priamy vplyv obsahu draslíka v terminálnom
vrchole repky ‐ čím vyšší obsah, tým lepšie prezimova‐

nie. Spomenuté kvôli priamemu využitiu listových hno‐
jív s obsahom K pred zimou (hlavne u odrôd s horším
prezimovaním).
Príjem živín je závislý na plynulom zásobovaní asi‐
milátmi z nadzemnej biomasy. Rast koreňov je tak
závislý ako na príjme živín, tak aj na asimilácii. Toto
tvrdenie zo staršej literatúry je čiastočne protichodné
našim výsledkom. Tvrdíme, že korene počas zimy výz‐
namne rastú, ale predsa v zime dochádza k asimilácii
u repky len veľmi obmedzene. To znamená, že rast
koreňov síce je závislý na asimilácii – v skutočnosti
počas zimy len minimálne. Podľa všetkého korene čer‐
pajú potrebné cukry (resp. asimiláty) z uloženej jesen‐
nej zásoby. Podstatnú úlohu počas zimy majú aj tzv.
,,teplé dni´´ repke stačia 2 až 4 dni po rozmrznutí aby
dokázala opäť prijať živiny zo zásoby. Tieto teplé dni by
sa mali počas zimy opakovať aspoň dva až trikrát.
Tab. 1: Výnos (úroda) semien – po jesennom hnojení v %
(zber 2014,2015,2016)
Výnos (úroda) semien v %
Dávka hnojiva Ureastabil
Priemer
na jeseň (kg N/ha)
2014
2015
2016
v%
0
100
100
100
100
40
110
113
109
111
80
110
108
105
108
120
117
116
117
117
100%: 2014 – 5,41 t/ha, 2015 – 5,79 t/ha, 2016 – 5,18 t/ha

Dusík v koreňoch dosiahne taktiež na jeseň svoje
maximum a následne spadne. To však trvá len do za‐
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čiatku novembra, dusík sa začne v koreňoch postupne
kumulovať (graf 2). Repka vloží do koreňov počas jese‐
ne a zimy približne 10 – 30 kg N/ha. Celkovo repka
odčerpá do nástupu jari 50 – 90 kg N/ha. V posledných
teplých zimách nie sú výnimkou ani hodnoty blížiace sa
100 kg N/ha. Fosfor je uvoľňovaný z ťažko dostupných
fosfátov pomocou výlučkou, ktoré produkuje koreňový
systém repky. Korene rastú priamo k zdrojom fosforu
v pôde. Repka má s dĺžkou koreňových vláskov 1,3 mm
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väčšiu schopnosť príjmu fosforu na centimeter koreňov
ako napr. kukurica s dĺžkou len 0,7 mm. Korene, ktoré
postupne rastú do nových oblastí prekorenenia majú
značný vplyv na rizosféru a následne dostupnosť fosfo‐
ru a ďalších živín. V zime je ale príjem fosforu obme‐
dzený, takže to čo si repka načerpá pred zimou je len
v jej vlastný prospech. Dostatočne vitálne a silné rast‐
liny pred zimou sú základným predpokladom vysokého
výnosu a ochranou voči prípadnému suchu na jar.

Graf 1: Rozbor nadzemnej biomasy – obsah živín v % (Pokusný rok 2014/15 – teplá a krátka zima)

Graf 2: Rozbor koreňov – obsah živín v % (Pokusný rok 2014/15 – teplá a krátka zima)
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Odporúčania pre jarné ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom
Repka je v súčasnosti z pohľadu ceny najatraktívnejšia
komodita. Aj preto by mali investície na jar 2017 smerovať
predovšetkým do tejto plodiny. Repka by mala v jarnom období
dostať aj pri úspornom pestovaní minimálne 140 kg N/ha,
optimum je ale v rozmedzí 180-260 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 krytonosov (krytonos repkový a krytonos štvorzubý). V súčasnosti sú
pestované predovšetkým výkonné hybridy a líniové odrody,
ktoré svoju úrodu tvoria predovšetkým na bočných vetvách.
V súvislosti s tým ešte výraznejšie narastá škodlivosť stonkových škodcov, pretože jedným z priamych následkov požeru
lariev v stonkách repky je zníženie vetvenia napadnutých
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 počtu vetiev. Následným
skorším a silnejším rozšírením hubových chorôb najmä cez výlezové otvory lariev krytonosov zo stonky, 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.

držať porast repky v jarných mesiacoch pod insekticídnou clonou. Najvyššiu návratnosť poskytujú v súčasnosti dve následné aplikácie dvojzložkového insekticídu NURELLE D v dávkach
po 0,6 l/ha, keď prvú aplikáciu je vhodné uskutočniť 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 náletu blyskáčika
repkového, najneskôr však 3 dni pred začiatkom kvitnutia
repky, a to býva asi 3-4 týždne po prvej aplikácii 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 spoľahlivo celú populáciu
blyskáčika repkového (aj vrátane jeho rezistentnej časti
populácie voči pyrethroidom), pričom tiež významne obmedzí
výskyt krytonosa šešuľového, ktorý v tomto období uskutočňuje úživný požer, avšak taktiež potlačí rodičovskú 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 intenzifikačných vstupov. Insekticídnu clonu je však potrebné predĺžiť
aplikáciou systémovo pôsobiaceho insekticídu BARIARD
v dávke 0,3 l/ha v období, keď z prvých odkvitajúcich kvietkov
repky sa tvoria šešule. Práve v tomto období začínajú samičky
byľomora kelového a krytonosa šešuľového klásť vajíčka
do mladých šešúľ a je potrebné a najvhodnejšie, a práve
v tomto období aj najefektívnejšie, týchto škodcov likvidovať.
Kompletnú insekticídnu clonu v repke predstavujú dve
následné aplikácie kombinovaného dlhodobo reziduálne
pôsobiaceho insekticídu NURELLE D vždy 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.
Kompletná ochrana proti jarným škodcom repky

Vstupná brána pre
choroby...
Pokiaľ sa vykytujú v byli repky už 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 porastu,
a pod., nebude schopná takto postihnutá rastlina tieto
významné intenzifikačné zásahy využiť v prospech výšky úrody.
Škody spôsobené stonkovými škodcami sú v poraste
repky menej nápadné, ako napr.: škody spôsobené šešuľovými škodcami, avšak vlastné zníženie úrody ovplyvňujú výraznejšie. Popritom je potrebné pripomenúť, že len vitálny a
dobre navetvený porast je schopný vrátiť späť pestovateľovi
všetky ďalšie intenzifikačné vklady. Ak boli v prvých aplikáciách insekticídneho ošetrenia použité prípravky s nedostatočnou 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 naplno využiť úrodový potenciál repky je v súčasnosti potrebné
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Spoločne s kontrolou výskytu stonkových škodcov je
tiež potrebné v porastoch repky ozimnej zhodnotiť výskyt burín. Pozornosť je potrebné venovať predovšetkým výskytu
hospodársky významných burinových druhov, ktoré na jar
repke konkurujú najviac a reagujú veľmi priaznivo na vysoké
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 v jarnom období najviac konkurujú repke, podstatne
znižujú jej úrodu a výrazne zvyšujú zberové straty. Tieto buriny
likviduje veľmi spoľahlivo jarná aplikácia herbicídu
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). Aplikáciu širokospektrálneho herbicídu
GALERA je vhodné uskutočniť od obdobia s vhodnými teplotný-

Odporúčania pre jarné ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom
mi pomermi až do obdobia vetvenia repky, aby novovytvorená
biomasa repky nezakrývala veľkú časť burín.

Systém odburinenia porastov repky je založený na jesennej likvidácii trávovitých burín, a to ako výmrvu obilnín, jednoročných tráv a tiež aj pýru plazivého. Najefektívnejším selektívnym graminicídom je prípravok GALLANT SUPER, ktorý
vzhľadom na vysokú selektivitu je možné aplikovať vždy v období, 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 repky 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, nie v DAM 390).
Ak ste uskutočnili v jesennom období aplikáciu fungicídu
s morforegulačným účinkom, rozhodne ste urobili správne.
Vplyv dvoch následných aplikácií fungicídu LYNX v dávkach
po 0,5 l/ha, ktorý má aj významný morforegulačný účinok, je
vidieť na nasledujúcom obrázku, 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, rozsiahlym koreňovým systémom, vysokou schopnosťou vetvenia 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 jarnom
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 180 kg N/ha), kde je očakávaná úroda viac ako 4,0 t/ha
repkového semena/ha. Žiadny iný fungicídny morforegulátor
v repke nemá popri morforegulačnom účinku tak výrazný
a silný aj fungicídny účinok. Aplikácia fungicídu LYNX s morforegulačným účinkom, teda repku nielen zmorforeguľuje, ale
ešte navyše aj najlepšie ochráni proti chorobám. Toto je veľmi
významná výhoda tohto prípravku oproti dvojzložkovým
fungicídom používaných v repke.
Na jar v období predlžovacieho rastu repky je vhodné
posilniť fungicídny účinok pred morforegulačným, a preto je
vhodné aplikovať novoregistrovaný dvojzložkový fungicíd
CORINTH, ktorý sa aplikuje v dávke 1,0 l/ha.

Fungicíd CORINTH sa vyznačuje výbornou účinnosťou
na choroby repky, ako sú: fómavá hniloba (Phoma), pleseň
sivá (Botrytis), Cylindrosporium, biela hniloba (Sclerotinia),
múčnatka repková, čerň (Alternaria) a ďalším chorobám
repky, pričom má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
s dlhou dobou účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že prípravok
CORINTH obsahuje tebuconazole a prothioconazole, tieto 2
účinné látky pokrývajú kompletné spektrum chorôb a navyše
pôsobia čiastočne aj morforegulačne. Jarné aplikácie fungicídu
CORINTH je vhodné uskutočniť vo fáze od začiatku predlžovacieho rastu byle do rastovej fázy žltého puku (BBCH 30-59),
pričom je možné uskutočniť aplikáciu fungicídu CORINTH 2 x
za vegetáciu. CORINTH je vhodnejšie aplikovať na jar a presnejšie v druhej časti jarnej vegetácie, LYNX je vhodnejšie aplikovať
na jeseň (v dvoch následných delených aplikáciách v dávkach
po 0,5 l/ha) a na začiatku jarnej časti vegetácie repky.
Poradcovia

