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Repka zostáva aj naďalej z pohľadu ceny jednou z najat-
raktívnejších komodít. Investície do repky, ktorá prezimovala, 
by sa mali s veľkou istotou „vyplatiť“. Repka by mala v jarnom 
období dostať optimálne dusík v rozmedzí 180-240 kg N/ha, a 
táto dávka býva rozdelená do 3-4 aplikácií. Súčasne platí, že 
vždy je lepšie aplikovať dusík skôr, ako neskoro. Repka dusík 
z poľa nepustí ani pri daždivom predjarí a skorej jari. V období 
okolo 10.-15.3.2018 boli už takmer všetky repky na Slovensku 
prihnojené. Nezabudnite tiež 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 odrody, 
ktoré svoju úrodu tvoria predovšetkým na bočných vetvách. 
V súvislosti s tým ešte výraznejšie narastá škodlivosť stonko-
vých 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 pestova-
teľ 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 vý-
lezové otvory lariev krytonosov zo stonky, môže prísť pesto-
vateľ 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.  
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Pokiaľ sa v byli repky vyskytujú plytko pod povrchom vajíčka 
alebo aj mladé larvy, 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 najmä hĺbkovo translami-
nárne, 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, ako napr.: ďalšie prihnojovanie (pre-
dovšetkým dusíkom a mikroprvkami), fungicídne ošetrenie, 
morforegulácia porastu, a pod., nebude takto postihnutá 
rastlina schopná tieto zásahy využiť v prospech zvýšenia úrody. 

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 na byliach rastlín repky 
vpichy spôsobené 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 držať porast repky v jarných mesiacoch pod 
insekticídnou clonou. Najvyššiu návratnosť poskytujú 
v súčasnosti dve následné aplikácie dvojzložkového insekti-
cídu NURELLE D v dávkach po 0,6 l/ha, keď prvú aplikáciu je 
vhodné uskutočniť na začiatku najsilnejšieho náletu stonko-
vých škodcov (spravidla je to na začiatku kvitnutia zlatého daž-
ďa 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 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 popu-lácie voči pyrethroidom), pričom 
tiež významne obmedzí výskyt krytonosa šešuľového, ktorý 
v tomto období uskutočňuje úživný požer, a navyše tiež potlačí 
rodičovskú generáciu byľo-mora kelového. Takto ošetrený 
porast repky bude maximálne „navetvený“ s minimálnymi 
škodami spôsobenými stonkový-mi škodcami a blyskáčikom 
repkovým, a teda dostatočne pripravený pre zúžitkovanie 
ďalších intenzifikačných vstupov. Insekticídnu clonu je však 
potrebné predĺžiť aplikáciou systémovo pôsobiaceho insekti-
cídu 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 v dávke 0,6 l/ha 
a do kvetu repky aplikácia insekticídu na báze systémovo 
pôsobiaceho prípravku BARIARD v dávke 0,3 l/ha. 
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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 hos-
podársky 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, 
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). 
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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 aj 
na jar, 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 dôležitými 
podmienkami úspešných aplikácií teploty nad + 12 °C a obnove-
nie vegetácie. V prípade výskytu dvojklíčnolistových a jedno-
klíčnolistových 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. Na 
obrázku ďalej 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 morforegu-
lačného 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. Žiadny iný fungicídny morforegulátor 
v repke nemá popri morforegulačnom účinku tak výrazný 
a silný aj fungicídny účinok. Aplikácia fungicídu LYNX s morfo-
regulačným účinkom, teda repku nielen zmorforeguľuje, ale 
ešte navyše aj ochráni proti chorobám. Toto je veľmi význam-
ná výhoda tohto prípravku oproti dvojzložkovým fungicídom 
používaných v repke, kde jedna zložka je len morforegulačná 
a druhá fungicídna. 

Na jar v období predlžovacieho rastu repky je vhodné 
posilniť fungicídny účinok pred morforegulačným, a preto je 
vhodné aplikovať dvojzložkový (tebuconazole + prothiocona- 
zole) fungicíd CORINTH, ktorý sa aplikuje v dávke 1,0 l/ha. 

 
Fungicíd CORINTH sa vyznačuje výbornou účinnosťou 

na choroby repky, ako sú: fómová hniloba (Phoma), pleseň 
sivá (Botrytis), Cylindrosporium, biela hniloba (Sclerotinia), 
múčnatka repková, čerň (Alternaria) a ďalším chorobám 
repky, pričom má preventívny, kuratívny a eradikatívny úči-
nok s dlhou dobou účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že prípra-
vok CORINTH obsahuje tebuconazole a prothioconazole, 
vyznačuje sa ich prednosťami, a teda nielenže tieto dve účinné 
látky pokrývajú kompletné spektrum chorôb repky, ale navyše 
pôsobia aj čiastočne morforegulačne. Jarné aplikácie fungicídu 
CORINTH je vhodné uskutočniť vo fáze od začiatku predlžo-
vacieho rastu byle repky do rastovej fázy žltého puku repky 
(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 aplikáciách 
v dávkach po 0,5 l/ha) a na začiatku jarnej časti vegetácie repky 
pri početnosti rastlín 25-40 ks/m2 a pri plánovaní úrody 
4,0 t/ha, a teda intenzívnej dusíkatej výžive.   

Poradcovia 


