
 

Vydáva Agrada s.r.o. a Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO).  
http://poradca.agrobiology.eu  

 

 ČÍSLO 3  (ROČNÍK VII.)  MÁJ 2017  PESTOVATEĽOM 
 

 

 
Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Agrada, SPU v Nitre, 

Agrocoop Hul, Agrochem Úpor, Agroracio Liptovský Mikuláš, PPD Prašice, 
 osivárske spoločnosti a Dow AgroSciences 

 
srdečne pozývajú na 

 

Deň poľa Repky ozimnej 
od 9.30 h. dňa: 

 

30. mája 2017 (utorok) ‐ Prašice (o. Topoľčany) 
(stretnutie na poli, u obce Velušovce, GPS 48°37'23.421"N, 18°6'9.928"E) 

31. mája 2017 (streda) ‐ Liptov (o. Liptovský Mikuláš) 
(stretnutie na poli, z Liptovského Mikuláša smer Galovany po 500 m na levej strane, 
GPS 49°4'37.843"N, 19°34'55.649"E) 

1. júna 2017 (štvrtok) ‐ Úpor (o. Trebišov) 
(stretnutie v kultúrnom dome Stanča, GPS 48°34'12.249"N, 21°39'29.122"E) 

2. júna 2017  (piatok) ‐ Hul (o. Nové Zámky) 
(stretnutie na poli, odbočka na Agrocoop Hul, pokračovať okolo stromoradia  
k betónovému žľabu, GPS 48°6'34.686"N, 18°17'29.420"E) 

 

Program 
 Zahájenie (predstaviteľ hostiteľského podniku)  
 Zoznámenie s pokusmi a agrotechnikou (agronóm podniku) 

 Základné informácie o repke 2017 (odborní garanti a spoločnosť DOW) 

 Hul a Liptovský Mikuláš: Komentovaná prehliadka pokusov s odrodami repky ozimnej 
(odborní garanti + osivárske spoločnosti) 

 Prašice a Úpor: Komentovaná prehliadka pokusov s odrodami repky ozimnej ‐ odlišný výsevok  
a jesenný dusík (odborní garanti + osivárske spoločnosti). V Úpore s finančnou podporou spoločnosti 
Dow. 

 Spoločná diskusia, občerstvenie (predpokladané ukončenie 13 h.)  
 
Odborní garanti: Ing. D. Bečka, Ph.D., Ing. P. Bokor, Ph.D, prof. J. Vašák, CSc.  

(Česká zemědělská univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita) 

Kontakt: Ing. Peter Bokor, Ph.D. (0908 133 966, peter.bokor@uniag.sk) 
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Trh z pohľadu agronóma 

Produkcia  sveta  všetkých  rozhodujúcich  agrár‐
nych  komodít  bude  opäť  vyššia.  To  je  ale  úplne 
bežné.  Ako  inak  by  sa  mohla  uživiť  stále  väčšia 
populácia  sveta  so  strmo  rastúcimi  nárokmi  na 
životnú úroveň. Ovšem agrárny  vzostup  je  smero‐
vaný  hlavne  do  južnej  Ameriky  –  Brazília  –  a  do 
Ázie  –  Čína.  Ale  aj  do  republík  bývalého  ZSSR. 
Biely svet, Euro‐amerika, stráca. Hlavne EU, ktorej 
sa  nedostáva  pôda  a  v poslednej  dobe  ani  voda. 
Zato  rastú  predpisy,  dotácie,  regulácie  a zväčšuje 
sa  nesúrodosť. Oproti minuloročnej mizernej  úro‐
de  obilnín  a  repky  EU  orgány  prognózujú  lepší 
stav.  Pri  repke  sa  pre  zber  v  roku  2017  očakáva 
rast  produkcie  z 20  mil.  ton  na  22,6  mil.  ton 
(+ 13%).  Iné  odhady  počítajú  s prírastkom  len 
o 8%,  teda  na  úroveň  priemeru  predchádzajúcich 
piatich  rokov.  Prírastok  výroby  má  byť  hlavne 
vďaka  rastu  výmery  repky  olejky  v Rumunsku  a 
Poľsku,  keď  výroba  repky  vo  Veľkej  Británii,  vo 
Francúzsku  a  v  Litve  poklesne.  Výmera  obilnín  sa 
prakticky  nezmení.  O  výrobe  repky  i  obilia  sa  ale 
má  hovoriť  až  po  zbere  úrody.  A z tej  už  časť  zo‐
bralo  zimné  a  jarné  sucho  na  juhu  a  západe  EU, 
alebo  problémy  so  sejbou  obilia  na  severnom 
pobreží EU. 

V tab.1  uvádzame  ceny  pre  poľnohospodárov 
v Nemecku.  V skratke  povedané  oproti  stavu 
v apríli  2017  očakávame  mierny  rast  cien  obilia, 
možno aj mlieka, ale trochu väčší pokles cien rep‐
ky.  Ceny  repky  zhadzujú  skvelé  úrody  hlavných 
olejnín  sveta:  sóje  v južnej  Amerike  a  palmy  olej‐
nej  v juhovýchodnej Ázii.  Rovnako aj  trh  s bionaf‐
tou, na ktorý  smeruje väčšina produkcie  repky,  sa 
nevyvíja  dobre.  Bionafta  je  aj  tak  viac  politická, 
ako  ekologická,  a  už  vôbec  nie  z hľadiska  spoloč‐
nosti, ekonomická záležitosť.  

Tab.1. Ceny (€/t) pre poľnohospodárov v Nemecku 
 (zaokrúhlené) .  

Komodita 2.5.2016 24.4.2017 
Výhľad autorov na 

august 
/september 2017 

Pšenica A (13% 
bielkoviny, 230 
sek. pád. číslo) 

138 153  ↔↗  

Jačmeň sla-
dovnícky 

158 177 ↗  

Kukurica 152 162 ↔ 
Repka 00 355 386 ↓ 

Mlieko 252* 327 ↔↗  
*odpočet z grafu 

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., prof. Jan Vašák, CSc.,  
Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna ječmene a pšenice 

Nedostatek  síry  ve  spadu  v  podobě  kyselých 
dešťů  je  skutečností.  Síra  chybí  u  všech  plodin. 
Základ  výživy  je dostatek  síry  v půdě a  to v podo‐
bě  síranové nebo elementární. Nejčastější  je hno‐
jením DASA (síran amonný + LAD). Síranový iont je 
v  půdě  pohyblivý  jako  nitrát.  Velmi  snadno  se 
promývá  do  hlubších  vrstev,  kde  je  pro  mělce 
kořenicí  obilniny  špatně  dostupný.  Aplikace  ele‐
mentární síry (Wigor S), která je v půdě minimálně 
pohyblivá,  je  nutná  se  zapravením.  To  znamená 
před  setím  obilnin.  Přeměna  elementární  síry 
probíhá  za  teploty  nad  5  °C,  dostatečné  půdní 
vlhkosti  a  aktivity  půdních  bakterií.  Největší  po‐
třeba  síry  je  v  období  sloupkování  a  tvorby  klasu. 
Foliární  aplikace  síry  působí  také  fungicidně.  Ne‐
jlepší  účinnost  na  houbové  patogeny má  elemen‐
tární  mikromletá  síra  (velikost  částic  0,5  ‐ 
5 mikronů)  s  pomalou  oxidací  na  síranový  iont  na 
povrchu listu.  

VÝSLEDKY S FOLIÁRNÍ APLIKACÍ SÍRY 
Tab.1. Aplikace thiosíranu (Aktifol Sulf) - jarní ječmen 

odrůda Sebastian, 2016, Červený Újezd, přesné pokusy 

BBCH 32  BBCH 55  HTZ N-látkyVýnos
Kontrola Kontrola 100 100  100 
fungicid fungicid 104 106  105 

fungicid + AKTIFOL Sulf fungicid + AKTIFOL Mag 103 88  117 

 

Thiosíranová hnojiva  rychle pronikají  do  rostli‐
ny, tam podporují tvorbu aminokyselin a následně 
bílkovin.  To  bývá  často  problém  pro  jarní  sladov‐
nický  ječmen.  Doporučení  je  aplikace  s  prvním 
fungicidem  a  s  druhým  fungicidem  aplikovat  hoř‐
čík  na  podporu  fotosyntézy.  V  jednoletých  poku‐
sech došlo po této kombinaci ke snížení obsahu N‐
látek (cca 0,5 %) a zvýšení výnosu o 17 %.  

Graf. 1. Aplikce různých druhů síry na výnos a kvalitu 
ozimé pšenice Tobak, 2016, BBCH 55, 

 Červený Újezd, přesné pokusy 

 
 

Růst  obsahu N‐látek  v  zrnu  po  foliární  aplikaci 
thiosíranu  TM  s  fungicidem  na  ochranu  klasu  se 
dá  využít  při  pěstování  pšenice.  Zvýšení  výnosu 
bylo  do  5  %  při  výrazném  zlepšení  kvalitativních 
znaků  (viz  graf).  Aplikace  byla  provedena  v  BBCH 
55.  Pomalu  působící  elementární  síra  (Folit  Síra) 
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zvyšoval  výnos přes 6 %,  ale obsah N‐látek  v  zrnu 
pšenice byl mírně snížený. Doporučení pro foliární 
aplikaci  síry  v  pšenici  je  přidání  elementární  síry 
do  postřikové  jíchy  do  fáze  praporcového  listu, 
kde  působí  nejen  jako  živina,  ale  hlavně  fungista‐
ticky.  Na  vymetaný  porost  použít  síranové  nebo 
thiosíranové  formy  v  kombinaci  s  fungicidní 
ochranou ‐ zvyšují obsah N‐látek v zrnu. 

Tab. 2. Aplikace N + Mg + elementární síry  
(Ferti MK S 800 SC) jarní ječmen Bojos, 2014,  

Červený Újezd, přesné pokusy 

Před 
setím 

BBCH 
22 

BBCH 29 
Mustang For 

0,7 l/ha  
Sunagreen 

0,5 l/ha  
Archer Top 

0,8 l/ha  

BBCH 39 
Terpal C 
1,0 l/ha  

BBCH 45 
Amistar Xtra 

0,75 l/ha  

Výnos
t/ha 

N-látky 
% 

Moč 60 
kg N/ha 

  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 1 l/ha  

 8,05 9,2 

Moč 60 
kg N/ha 

 

Moč 10 kg/ha  
Mg SO4 5 

kg/ha  
FERTI MK S 

1,0 l/ha  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 1,0 l/ha  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 1,0 l/ha  

8,88 9,9 

Moč 60 
kg N/ha 

 

Moč 10 kg/ha  
Mg SO4 5 

kg/ha  
FERTI MK S 

5,0 l/ha  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 5,0 l/ha  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 5,0 l/ha  

9,62 10,1 

Moč 60 
kg N/ha 

LAD  
30 kg 
N/ha 

Moč 10 kg/ha  
Mg SO4 5 

kg/ha  
FERTI MK S 

1,0 l/ha  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 1,0 l/ha  

Moč 10 
kg/ha  

Mg SO4 5 
kg/ha  

FERTI MK 
S 1,0 l/ha  

10,20 11,1 

Moč 60 
kg N/ha 

Wigor 50 
kg/ha 

LAD  
30 kg 
N/ha  

   9,78 9,7 

 
Kombinace  TM  10  kg  močoviny  do  200  l  vody 

+ 5 kg hořké soli + 1  litr elementární síry v kombi‐
naci  s  pesticidy  ukazuje  možnosti  dohnojení  fo‐
liární  výživou  během  vegetace  s  ovlivněním 
výnosu,  počtu  zrn  v  klase,  HTZ  i  N‐látek  v  zrnu 
sladovnického  ječmene.  Při  ročníku  s předpokla‐
dem  vysokého  výnosu  (studený  a  vlhký  duben  a 
květen),  jako  je  tomu  letos  na  většině  území  ČR  i 
SR,  mají  foliární  aplikace  s  elementární  sírou  +  N 
hnojení  pozitivní  vliv  na  zvyšování N‐látek  v  zrnu. 
Se stoupající dávkou elementární síry  (Ferti MK S) 
z  jednoho  litru  na  pět  litrů  se  výnos  zvýšil  cca 
0,8 t/ha  a  zároveň  se  zvyšoval  i  obsah  N‐látek 
v zrnu  do  sladovnického  optima  (tab.2).  "Ročník 
charakteristický  nízkým  obsahem  N‐látek  v  zrnu: 
nízké oslunění, dostatek srážek  ‐ anglické počasí." 
Problémem  pro  kvalitu  sladovnického  ječmene 

může  být  ročník  suchý,  slunečný  a  teplý  (2015  a 
2016),  kdy  jsme  měli  obsah  N‐látek  všeobecně 
vysoký.  Proto  je  třeba  ukončit  foliární  aplikace  N 
výživy  a  síry  v  polovině  sloupkování.  Zde  platí 
doporučení viz tab.1.  

Možnost  integrované  fungicidní  ochrany  je 
střídání aplikace síry (thiosíranů) a mědi. Výsledky 
ukazují  srovnatelný  výnos  jako  při  aplikaci  fungi‐
cidu, bohužel v roce 2016 byl obsah N‐látek mimo 
sladovnické  optimum.  Nejvyšší  výnos  jarního  ječ‐
mene byl  dosažen v  kombinaci  fungicidní ochrany 
a aplikace mědi a síry.  

Tab. 3. Aplikace thiosíranu a mědi v jarním ječmeni 
odrůda Sebastian, 2016, Červený Újezd, přesné pokusy 

BBCH 29 
13.5.2016 

BBCH 37 
30.5.2016 

BBCH 45 
7.6.2016 

Výnos 
t/ha 

N-látek 
% 

 
Archer Turbo  

0,8 l/ha  
 9,17 13,2 

CUPROSOL 
2 l/ha  

SK Sol 5 l/ha  
CUPROSOL  

2 l/ha  
9,00 13,5 

CUPROSOL 
2 l/ha  

SK Sol 5 l/ha  
Archer Turbo  

0,8 l/ha  

CUPROSOL  
2 l/ha  

9,46 13,5 

DOPORUČENÍ: 
o Foliární  aplikace  síry  se  zvyšuje  výnos,  a 

ovlivňuje kvalitativní znaky zrna obilnin. 

o U  jarního  ječmene  skončit  aplikaci  thiosíranů 
a  síranů  do  poloviny  sloupkování,  pokud  ne‐
chcete  záměrně  zvyšovat  obsah  N‐látek  v  zr‐
nu. 

o Aplikace  thiosíranů  a  síranů  je  vhodná  TM 
s fungicidem do klasu pšenice ‐ zvyšuje obsah 
N‐látek v zrnu cca 0,5 %. 

o Elementární  síra  působí  fungistaticky  a  je 
možné  ji  aplikovat  i  do  klasu  sladovnického 
ječmene  bez  negativní  odezvy  na  zvýšení  N‐
látok v zrnu. 

o Kombinace fungicidní ochrany s aplikací síry a 
mědi  je  vhodná  integrovaná  ochrana  jarního 
ječmene.  

o Hnojiva  s obsahem síry  se nesmí míchat  s  fo‐
liární výživou obsahující Ca ‐ vzniká sádra. 

o Elementární  síra  je  těžká a usazuje  se v  trub‐
kách (hadicích) postřikovače. Nutné důkladné 
čištění.  

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.,  
Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Ochrana repky ozimnej proti hubovým chorobám 

Fungicídne ošetrenie  repky ozimnej proti bielej 
hnilobe  chráni  rastliny  pred  infekciou  patogénom 
Sclerotinia  sclerotiorum,  ktorý  spôsobuje  toto 
ochorenie. Huba infikuje listy alebo stonky rastliny 
askospórami,  ktoré  vyklíčia  a  následne  patogén 
preniká  do  hostiteľských pletív. Účinnosť  fungicíd‐
nych  ošetrení  je  dobrá,  hlavne  ak  je  aplikácia  vy‐

konaná včas. Účinné  látky  zabraňujú  rastu mycélia 
a  prenikaniu  patogéna  do  pletiva  rastliny.  Fungi‐
cídne  ošetrenie  chráni  porasty  repky  ozimnej  len 
niekoľko týždňov a nemôže ochrániť   novovytvore‐
né pletivá, napríklad šešule, až do zberu. V prípade 
pretrvávajúcich  vhodných  podmienok  pre  infekciu 
rastlín  (časté  zrážky) na konci  kvitnutia,  je  vhodné 
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ošetriť porasty fungicídom aj druhýkrát. Toto ošet‐
renie môže  zabrániť  aj  výskytu  černi  a  plesni  sivej 
na  šešuliach v období dozrievania. Aplikácia  fungi‐
cídov  s  účinnými  látkami  azoxystrobin,  prípadne 
chlorothalonil môže ochrániť  šešule aj pred výsky‐
tom plesne kapustovej. 

Účinnú  ochranu  repky  ozimnej  proti  bielej  hni‐
lobe  je  možné  vykonať  aj  preto,  že  patogén 
S. sclerotiorum infikuje hlavne nadzemnú časť rast‐
lín, ktorú môžeme ošetriť  fungicídom a tým zabez‐
pečiť  kontakt  účinnej  látky  s  patogénnym 
organizmom. Veľké množstvo patogénov  však pre‐
žíva  v  pôde  a  preniká  do  hostiteľskej  rastliny  cez 
korene.  Tieto  huby  môžu  infikovať  rastliny  nielen 
počas  klíčenia  a  vzchádzania  keď  spôsobujú  pada‐
nie klíčiacich  rastlín  (Phoma  lingam, Pythium spp., 
Olpidium brassicae, Alternaria brassicae, Rhizocto‐
nia  solani),  ale  aj  v  neskorších  rastových  fázach. 
Jedným  z  patogénov,  ktorý  prežíva  v  pôde  mikro‐
skleróciami  a  preniká  do  rastlín  repky  cez  korene 
je  aj  Verticillium  longisporum,  ktorý  spôsobuje 
vertíciliové  vädnutie  repky.  Patogén  preniká  cez 
primárnu  kôru  koreňa  a  prerastá  do  xylému. 
V cievnych  zväzkoch  sa  rozrastá  mycélium  huby, 
konídionosiče a konídiá čo spôsobuje  ich upcháva‐
nie  a  následné  vädnutie  a  núdzové  dozrievanie 
rastlín.  Použitie  fungicídov  v  tomto  prípade  je  ne‐
možné,  lebo mikroskleróciá môžu  vyklíčiť  a  infiko‐
vať korene prakticky počas celej vegetačnej doby a 
fungicídy  nie  sú  účinné  v  cievnych  zväzkoch.  Sys‐
témové  fungicídy  aplikované  na  pôdu,  osivo  alebo 
korene  zvyčajne prenikajú do  xylému a  sú  translo‐
kované  smerom  nahor,  ale  fungicíd  pohybujúci  sa 
v transpiračnom toku môže len čiastočne ovplyvniť 
vývoj  patogéna.  Pri  fungicídoch  aplikovaných  na 
listy  prechádza  iba  časť  účinnej  látky  cez  voskovú 
povrchovú  vrstvu  do  buniek  a  potom  sa  pohybuje 
od  bunky  k  bunke  a  cez  floém. Niektoré  fungicídy 
sú  schopné  postupne  prenikať  z  listov  do  transpi‐
račného  prúdu  a  aj  do  xylému.  Metabolizujúce 
bunky  nachádzajúce  sa  vedľa  xylému  (xylemový 
parenchým)  môžu  vytiahnuť  vodu  a  chemikálie 
z transpiračného  prúdu  do  xylému,  pričom  tieto 
tkanivá reagujú na prítomnosť verticília a vytvárajú 
rôzne zlúčeniny, ktoré upchávajú cievne zväzky. 

V  laboratórnych  podmienkach  je  veľa  fungicí‐
dov  schopných  zastaviť  rast  mycélia  patogéna. 
V poľných  podmienkach  je  ich  efektivita  oveľa 
slabšia.  Niektoré  triazolové  fungicídy  aplikované 
na pôdu sa dokážu pohybovať v pôde a môžu čias‐

točne ochrániť  korene  rastlín  pred  infekciou pato‐
génmi  z  rodu  Verticillium.  Nielen  listami,  ale  aj 
koreňmi  je  prijímaná  aj  účinná  látka  thiophanate‐
methyl  (prípravok  Topsin,  ktorý  býva  často  použí‐
vaný na ochranu  repky ozimnej  proti  fómovej hni‐
lobe  po  prezimovaní)  a  vyznačuje  sa  dlhodobým 
reziduálnym  pôsobením.  V poľných  podmienkach 
však účinnosť  týchto  fungicídov proti  verticíliu  nie 
je vždy efektívna.   

Z biologických možností ochrany proti verticíliu 
boli skúšané rôzne mykoparazitické huby, prípadne 
baktérie,  hlavne  v  laboratórnych  a  skleníkových 
podmienkach.  

Z  dôvodu  závažnosti  tohto  ochorenia  boli 
v tomto  roku  na  ČZU  zahájené  pokusy  s  fungicíd‐
nou  ochranou  koreňov  prípravkami  Dithane,  Top‐
sin, Amistar  Xtra  a  tiež  s  použitím biopreparátov  ‐ 
Polyversum a prípravkami Stabiluren a N lock. 

 

 
 

 
 

Fota:  Pri  hodnotení  poškodenia  na  koreňoch  rep‐
ky  na  jar  2017  boli  na  priereze  niekoľkých  koreňov 
pozorované  zhnednuté  stredné  časti  a  v niektorých 
prípadoch  boli  pozorované  praskliny  a dutiny 
v strednej  časti  koreňa.  Z poškodeného  pletiva  bola 
vyizolovaná  huba  Phoma  lingam  (spôsobujúca  fómo‐
vú  hnilobu),  ktorá  bola  pravdepodobnou  príčinou 
infekcie  koreňov.  Prítomnosť  verticília  v pletivách 
poškodených koreňov nebola zistená.  

Ing. Peter Bokor, Ph.D.  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Mohou slovenské řepkové naděje zhat i t  jarní  mrazy a sucho? 

Příspěvek Ing. Davida Bečky k problematice jarních mrazů je umístěn na http://poradca.agrobiology.eu/mraz2017/ 
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Porasty  repky  ozimnej  začali  na  Slovensku  kvitnúť 
od začiatku  druhej dekády  apríla  (15.  týždeň),  a  samozrejme 
s postupnosťou  od juhu  na  sever  a  od  nížin  do  stredných  a 
vyšších polôh. Následne nastúpilo chladné počasie s občasný‐
mi  dažďovými  zrážkami  až  do  začiatku  mája,  čo  zaiste 
predlžuje  fázu  kvitnutia  repky  a kladie  zvýšené  nároky  na 
cielenú  ochranu  rastlín  repky  s  dôrazom  na predĺženie 
insekticídnej a najmä fungicídnej clony počas kvitnutia repky. 

Ošetrenie  repky  proti  šešuľovým  škodcom  (byľomor 
kelový a krytonos šešuľový)  je najefektívnejšie uskutočniť asi 
8‐12 dní od začiatku kvitnutia ako súčasť  insekticídnej clony, 
kde sme asi 3‐5 dní pred začiatkom kvitnutia aplikovali vhodný 
reziduálne pôsobiaci  insekticíd NURELLE D. Pre pokračovanie 
insekticídnej clony počas kvitnutia  repky  je vhodné aplikovať 
insekticíd  BARIARD  (na  báze  neonikotinoidu  –  thiacloprid) 
v dávke  0,3 l/ha,  ktorý  aplikujte  v období,  kedy  sú  už  vytvo‐
rené prvé šešule v dĺžke asi 3‐4 cm. Samičky týchto šešuľových 
škodcov  kladú  svojimi  kladielkami  vajíčka do mladých  tvoria‐
cich sa šešúľ, a práve preto je najvhodnejšia aplikácia systémo‐
vo pôsobiaceho  insekticídu – BARIARD, nakoľko sa v systéme 
vodivých pletív  translokuje  aj do novonarastajúcich  častí  ras‐
tliny, ktorými sú práve tvoriace sa šešule. Keďže obdobie kvit‐
nutia repky bude pravdepodobne sprevádzané asi priemerný‐
mi teplotami s občasnými dažďovými zrážkami,  je veľký pred‐
poklad šírenia najvýznamnejšej choroby repky, t.j. bielej hnilo‐
by.  Biela  hniloba  a verticíliové  vädnutie  sú  svojimi  výskytmi 
pravidelné  choroby,  ale  ich  intenzita  je  závislá  na  priebehu 
počasia  (dekáda  na  prelome  apríla  a mája)  a lokalite.  Biela 
hniloba  je polyfágna huba napádajúca dvojklíčnolistové rastli‐
ny. Sklerócia (kľudové štádium huby) majú v pôde životnosť asi 
10‐15 rokov. Pôdy obsahujú pomerne veľké množstvo sklerócií 
predovšetkým tam, kde sa častejšie pestuje repka alebo slneč‐
nica. Musíme preto počítať s tým, že bielu hnilobu máme na 
po‐liach všade a ochrana proti nim musí byť komplexná. Vyššie 
porasty  s intenzívnym  bočným  vetvením  mávajú  spravidla 
vyšší výskyt bielej hniloby. 

 

 
  

Biela hniloba  je hospodársky najvýznamnejšia  choroba 
na  repke  –  straty  na úrode  môžu  dosiahnuť  až  30‐50  % 
a správne ošetrenie repky  je jedno z najdôležitejších opatrení 
v období kvitnutia repky. Veľmi efektívna  je aplikácia fungicí‐
du LYNX (účinkuje aj na Verticíliové vädnutie) v dávke 1,0 l/ha 
v období opadu kvetných lupienkov. Po aplikácii fungicídov sa 
úroda semena repky môže zvýšiť až o 15 %, pričom aplikácia 
fungicídov  je efektívna aj v suchých  rokoch  s nízkym  reálnym 
výskytom  choroby. Aplikáciu  fungicídu  LYNX  je možné  spojiť 
s aplikáciou  systémového  insekticídu  BARIARD,  samozrejme 
vždy v období mimo letu včiel. 

Posledným  chemickým  zásahom  v repke  je  aplikácia 
pred zberom, a to buď desikantov alebo vhodnejšie prípravkov 
pre uľahčenie  zberu  a na obmedzenie predzberových a zbe‐
rových strát. Pre takéto aplikácie je vhodné použiť totálny her‐
bicíd DOMINATOR 360 TF v dávke 3‐4  l/ha, ktorý  je   možné 

použiť  aj  v ďalších  plodinách,  ako  sú:  obilniny,  hrach,  sója, 
peluška,  slnečnica,  pričom  vyššia  dávka  sa  aplikuje 
predovšetkým na likvidáciu dvojklíčnolistových burín. V ostat‐
nom  období  sa  v praxi  používajú  v repke  ozimnej  najmä 
aplikácie TM  zmesí  aj  v takmer  čistých porastoch  repky, a to 
najmä vtedy, ak predpokladáme daždivé počasie počas zberu, 
čím si uľahčíme a skrátime obdobie zberu plodiny, ako napr.: 
DOMINATOR  360  TF  (3,0 l/ha)  +  Agrovital  (0,6‐0,7 l/ha). 
Pokiaľ  je  porast  repky v období  dozrievania  zaburinený,  je 
potrebné,  aby  bol pred zberom  ošetrený  prípravkom 
DOMINATOR  360  TF  v dávke  3‐4  l/ha  v 150‐200  l  vody/ha, 
nakoľko  práve  táto  aplikácia  zlikviduje  trávovité  aj 
dvojklíčnolistové buriny, a to aj vrátane trvácich burín, ako sú: 
pýr  plazivý,  pichliač  roľný, mlieče,  palina  a  niektoré  ďalšie. 
Aplikáciu  je  možné  uskutočniť  len  pozemnou  technikou 
s cieľom uľahčenia zberu. 

 

 
 

Aplikáciu  prípravku  DOMINATOR  360  TF  v repke  je 
najvhodnejšie  uskutočniť  vtedy,  keď  repka  už  stratila 
sýtozelenú  farbu  a  začína  žltnúť,  semeno  je  v hornej  časti 
rastliny vyfarbené a vlhkosť semena je pod 30 %, čo je asi 10‐
14 dní pred zberom. 

 

 

Dezinsekcia skladov obilia 
Porasty  ozimných  obilnín  vyzerajú  na väčšine  nášho 

územia  sľubne.  Pre uskladnenie  zatiaľ nádejnej úrody  je po‐
trebné  pripraviť  aj  sklady,  veď  dobrý  hospodár  nielenže  do‐
pestuje na poli svoju úrodu, ale sa o ňu aj postará, aby  ju do‐
kázal  realizovať  čo  možno  najefektívnejšie,  a  teda  zamedzil 
znehodnoteniu obilia škodcami v skladoch. 
Pre udržanie uskladneného obilia bez nežiaducich škodcov je 

vhodné dodržať nasledovné postupy: 
A)  Pre  celoplošné  ošetrenie  prázdnych  skladov  obilnín 

pred naskladnením obilia použite prípravok RELDAN 22 v dáv‐
ke 0,2 litra do 5 litrov vody. Tento roztok aplikujte na plochu 
100 m2 najlepšie chrbtovým postrekovačom. V prípade sklado‐
vacích hál ošetrite podlahu traktorovým postrekovačom. Sklad 
pred aplikáciou  insekticídu  musí  byť  pozametaný,  vyčistený 
od prachu prípadne aj starých zŕn obilnín. Ošetrite celý vnútor‐
ný plášť skladu, sila a aj zariadení pre naskladňovanie obilia a 
prípadne  aj  pozdĺžny  pás  v  šírke  asi  1 m  okolo  ošetreného 
skladu  –  minimálne  v  šírke,  ktorú  prekrýva  strecha  skladu. 
Pri postreku používajte ochranné pracovné prostriedky! Začni‐



Aktuálne odporúčania pre uskutočnenie ošetrení proti škodlivým činiteľom 
 

te ošetrovať od vzdialenejších miest smerom k východu. Ošet‐
renie  je vhodné uskutočniť 1‐2  týždne pred naskladňovaním 
obilia, pričom po aplikácii je vhodné uzatvoriť ošetrené sklado‐
vacie priestory, aby sa využili fumigačné vlastnosti  insekticídu 
RELDAN 22,  ktorý  svojimi  výparmi  ničí  aj  skrytých  škodcov. 
Ochranná  doba  obilia  naskladneného  do  takto  ošetreného 
skladu  je  30  dní.  RELDAN 22  účinkuje  spoľahlivo  na  široké 
spektrum  skladových  škodcov,  ako  napr.:  zrniar  čierny, 
potemník  skladový,  pakôrnik  obilný,  vijačky,  mole 
a významne potláča aj výskyt roztočov. 

B)  Priame  ošetrenie  naskladňovaného  (preskladňova‐
ného)  obilia  (pšenica,  raž,  ovos,  jačmeň  kŕmny).  Ak  chcete 
obilie  skladovať  dlhodobo,  aplikujte  insekticíd  RELDAN  22 
v dávke 22 ml a v dávke vody 0,75 až 1,5 litra na 1 tonu obilia. 
Ideálne  je,  ak  obilie  pred aplikáciou  insekticídu  RELDAN  22 
dosahuje  vlhkosť menej  ako 15 %  a  je ochladené na  teplotu 
pod + 15 °C. Ochranná doba je 90 dní. Takto ošetrené usklad‐
nené  obilie  (pšenica,  raž,  jačmeň  kŕmny,  ovos)  je  možné 
použiť  na bežné  pekárenské  a  kŕmne  účely. 
Na dopravníkovom páse je zasiahnutých asi 15‐30 % obiliek, čo 
postačuje na  likvidáciu  všetkých prítomných  škodcov na obilí 
(kontaktný a fumigačný účinok), ako aj na likvidáciu  škodcov 
potenciálne  prichádzajú‐cich  na  obilie  (reziduálny  účinok). 
Túto  technológiu  ošetrenia  naskladňovaného 
(preskladňovaného)  obilia  je  vhodné  využiť  vtedy,  ak 
predpokladáme  dlhodobé  skladovanie  obilia  (dlhšie  ako  3 
mesiace). Pre samotnú aplikáciu  je možné použiť aj špeciálne 
aplikátory. 

 

Ochrana kukurice proti vijačke kukuričnej 
 

Vijačka  kukuričná  patrí medzi  hospodársky  najvýznam‐
nejších škodcov kukurice (na obr. nižšie: motýľ, larva a kukla).  

 

Vijačka kukuričná

 
 

Vijačka kukuričná prezimuje ako húsenica v organických 
zvyškoch  (v kôroví) po zbere kukurice v predchádzajúcom  ro‐
ku. Kuklí sa v priebehu mesiaca máj až jún a dospelé motýle sa 
vyskytujú od konca júna až do septembra. Samičky po oplod‐
není  kladú  vajíčka  v  skupinách asi po 10‐30  kusov  (jedna  sa‐
mička nakladie celkom asi 250‐350 vajíčok) na spodnú stranu 
listov  (na juhu  Slovenska možno  už  od  konca  júna).  Začiatok 
hlavného liahnutia húseníc je spravidla asi 10‐12 dní po zistení 
maximálneho  náletu  motýľov.  Vyliahnuté  húsenice  najskôr 
ožierajú listy a vonkajšie časti kvetov, po druhom zvliekaní pre‐
nikajú do  stebiel a  šúľkov,  ktoré  vyžierajú. Napadnuté  steblá 
kukurice sa lámu a poliehajú, šúľky sú znečistené trusom húse‐
níc  a  spravidla  sú  napadnuté  hubovými  chorobami,  čo  zne‐
možní  použitie  takto  napadnutého  zrna  pre  ľudskú  výživu, 
osivo,  ale  aj  siláž, nakoľko huby  rozvíjajúce  sa na rastlinných 
pletivách  produkujú  širokú  škálu  rôznych mykotoxínov,  kto‐

rých zvýšený obsah je neprípustný v zrne aj v siláži (časť myko‐
toxínov,  vzhľadom  na  ich  vysokú  chemickú  stabilitu, 
prechádza ďalej do mlieka a mäsa zvierat a ďalej do potravín 
konzu‐movaných  ľuďmi),  ale  je  problematický  aj  pre 
bioplynové sta‐nice, kde znižuje aktivitu mikroorganizmov pri 
kvasení  bioma‐sy.  Úspešný  insekticídny  zásah  je  možné 
uskutočniť proti mo‐týľom alebo húseniciam len do druhého 
zvliekania. Vzhľadom na roztiahnutý niekoľko  týždňový nálet 
dospelých  jedincov do porastu kukurice  je potrebné používať 
len dlhodobo rezi‐duálne  insekticídy pri súčasnom správnom 
načasovaní ich aplikácie. 

Tento  škodca  napáda  kukuricu  pravidelne,  a  to  nielen 
v teplejších  oblastiach,  v ktorých  sa  pestuje  najmä  kukurica 
na zrno,  lahôdková kukurica a kukurica na osivo, ale napáda 
porasty  kukurice  aj  v stredných  polohách,  kde  sa  pestuje 
vo väčšej  miere  silážna  kukurica.  V súčasnosti  už  nemožno 
obísť v monitoringu výskyt vijačky aj na plochách, kde sa pes‐
tuje kukurica pre biostanice. Najspoľahlivejšou metódou likvi‐
dácie vijačky  je správne ošetrenie dlhodobo  reziduálnym  in‐
sekticídom, pretože nálet motýľov vijačky  je  časovo  roztiah‐
nutý (bežný výskyt býva v období od konca júna až prvej deká‐
dy  júla),  takže  pre dosiahnutie  vysokej  biologickej  účinnosti 
sú potrebné dostatočne dlhé rezíduá aplikovaného prípravku 
(pyrethroidné  prípravky  majú  pri jasnom  počasí  s vysokými 
teplotami, nad + 21 °C, skutočne veľmi krátku a nedostačujúcu 
biologickú účinnosť a  je  ich možné použiť  len na okamžité vy‐
čistenie porastu). Pre pestovateľov osivovej a  lahôdkovej ku‐
kurice  je ošetrovanie kukurice proti vijačke už samozrejmos‐
ťou a štandardným pestovateľsko‐technologickým opatrením. 
Pestovatelia zrnovej, silážnej kukurice a kukurice pre biosta‐
nice nie sú zatiaľ do dôsledkov „konfrontovaní“ dopestovanou 
kvalitou, avšak táto etapa dôslednej kontroly výroby kvalitnej 
produkcie neminie ani túto oblasť a pestovatelia sami docenia 
prínos tohto insekticídneho ošetrenia kukurice najmä v kvalit‐
nej  a  v produkcii  nekontaminovanej  hubami  produkujúcimi 
karcinogénne látky – mykotoxíny. 

Najrozšírenejším  a  aj  najspoľahlivejším  insekticídom 
pro‐ti vijačke kukuričnej s najdlhším reziduálnym účinkom  je 
insek‐ticíd  INTEGRO,  ktorý  sa  aplikuje na základe  signalizácie 
v obdo‐bí  na začiatku  liahnutia  húseníc  (termín  ošetrenia  sa 
určí  na základe  monitorovania  náletu motýľov  a  sumy 
efektívnych  teplôt  –  SET).  Prípravok  INTEGRO  sa  aplikuje 
v kukurici proti vi‐jačke v dávke 0,5‐0,7 l/ha (dávka vody 300‐
400  l/ha  z dôvodu  dôkladného  ovlhčenia  a  pokrytia 
postrekovou kvapalinou) a proti more bavlníkovej v dávke 0,7 
l/ha na začiatku  liahnutia prvých húseníc (čo  je spravidla 10‐
12 dní po zistení maximál‐neho náletu motýľov  tohto škodcu 
do porastu kukurice).  

Po  aplikácii  insekticídu  INTEGRO  by nemalo minimálne 
2 hodiny  pršať  (po  tejto  dobe  sa  už  účinná  látka  naviaže 
na povrchové vosky listov a bežné zrážky ju nezmyjú). Ošetre‐
ný  porast  je  chránený  rezíduami  v období  až  3 týždne 
od aplikácie, takže dostatočne „pokrýva“ aj roztiahnutý nálet 
motýľov vijačky do porastu a aj liahnutie jej húseníc. Keďže je 
potrebné  rastliny  kukurice  dostatočne  ovlhčiť,  vhodné  sú  aj 
TM  kombinácie  prípravku  INTEGRO  (v dávke  0,5‐0,7  l/ha) 
spolu  s vhodným  zmáčadlom,  čo  umožní  znížiť  dávku  vody 
na 200 l/ha. Prípravok  INTEGRO vyniká dlhým a  spoľahlivým 
reziduálnym  pôsobením  a  vysokou  selektivitou  voči 
užitočnému  hmyzu  –  nepoškodzuje  a  ani  neobmedzuje 
užitočný hmyz (aj vrátane dravej osičky rodu Trichogramma), 
ako sú: pavúky, včely, lienky a pod. 

Poradcovia 


