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Ozimá řepka v ČR a SR, zima, jarní práce, odhady výnosů 

Výměra  řepky  celkem  bude  ke  sklizni  v roce  2018 
v České  i  ve Slovenské  republice    proti  sklizni  2017 
mírně  nižší.  Pro  ČR  velmi  zhruba  odhadujeme  sklizňo‐
vou  plochu  385  tis.  ha,  v SR  145  tis.  ha.  Podíl  jarní 
řepky  v této  výměře poklesne:  v Česku do 3  tis. ha, na 
Slovensku  asi  2  tis.  ha.  Příčinou  je  setrvalý  pokles  cen 
této  nejvýznamnější  olejniny  v  EU,  ČR  i  SR.  Farmářské 

ceny  ve  sklizni  se  sníží  zhruba  k hranici  320–340  eur/t 
– proti roku 2017 asi o 10 ‐15 %. 

Důvodů  je  více.  Jde  o  tlak  levnější  a  výkonnější 
palmy  olejné,  velkovýměrové  a  úspěšné  pěstování 
řepky  a  prodeje  nezpracovaných  semen  na  západních 
trzích  EU  ze  „slunečnicových  zemí“: Rumunsko, Ukraji‐
na,  v menším  i  Bulharsko.  Vyčerpal  se  a  začíná  propa‐
dat  ventil,  který  měla  řepka  EU  v  uzavřeném  trhu 
s bionaftou. 

Je  možnost,  která  může  olejce  na  pár  let  pomoci. 
Ruské  sankce  způsobily,  že  tato  obrovská  zem  vyrábí 
daleko  více  obilí  než  spotřebuje. Má  lepší  přístup  na 
bonitní  „naftové“  země,  navíc  s nejrychleji  rostoucí 
populací  na  světě.  Ty  pro  sucho  obilí  dováží. Dříve  šlo 
o přebytky  z EU,  nyní  o  bližší  a  výhodnější  dovozy 
z Ruska.  To  ubere  EU  obilninám  výměru  a  tu  třeba 
obsadí  olejka.  I  jako  náhradu  za miliony  tun  sojového 
komplexu, které musí EU dovážet pro   živočišnou výro‐
bu.  To  ale  skoro  určitě  nepřijde.  Spíše  se  opustí  část 
půdy,  změní  se  k horšímu  už  i  tak  škodlivé  dotace, 
zavedou  se  různé  „ekoprogramy“  a  podobně.  Lépe 
nebude.  Otevření mléčného  a  potravinového  trhu  pro 
Asii,  speciální  výroby a exporty  ČR, SR,    typu mák,  sla‐
dovnický  ječmen  si  vyžádají  čas.  Je  nutné  prozření 
v celé  lince od byrokratů po výrobce, od politiky směš‐
ně  levných  agrokomodit  a  nasycených  spotřebitelů. 
Dočasně vítězí hlavní exportní artikly EU, ČR, SR: strojí‐
renstí,  chemie. To do doby, než  se přijde na  to,  že bez 
rozvoje  podstatně  lépe  oceněného  agrokomplexu  to 
v lidnaté a rozjedené EU nejde. 

ZIMA A JARNÍ PRÁCE 
Většina  řepek  V Česku  i  na  Slovensku  byla  před  zi‐

mou v dobrém až vynikajícím stavu. Dá se  říci, že ploš‐
ně.    Řepky  vzešly díky dešťům už  závěrem  srpna a pak 
v houbově vlhkém podzimu 2017 začaly přerůstat. Listy 
měly často délku  i přes 50 cm  (optimum  je do 25 cm) a 
vážily  i kolem 3–4 kg/m2:   optimum  je asi 1,5–2 kg/m2. 
Proti  podzimu  2016  mají  letošní  řepky  horší  poměr 
kořenů k nadzemní biomase. Protože  se plošně  regulo‐
valo,  navíc  listová  srdéčka  zůstala  přitisklá  k zemi  a 
zima  až  na  únor  byla  mírná,  dokonce  trochu  sněžná, 
budou zaorávky nízké. Zhruba do 2 %, ne pro zimu, ale 
pro jiné agrotechnické chyby. 

Průběh  zimy  byl  jako  vždy  originální. Období  až  do 
6.  2.  2018  bylo  velmi  teplé,  vesměs  bez  sněhu. Mrazy 

po  5.  2.  až  do  22.  2.  byly  jen  noční  (zhruba  –1  až  –
10 °C),  přes  den  bylo  zpravidla  mírně  nad  nulou.  Od 
Českomoravské  vysočiny  směrem  na  východ  leželo  asi 

3–20 cm sněhu, Čechy byly holé. Po 23. 2. přišly i denní 

mrazy do –5 °C, a mrazivé noci až do –18 °C. Tyto mra‐

zy  přetrvaly  až  do  8.3.2018. Omrzla  tak polovina  listů, 
v Čechách  i více.   V tabulkách 1a, 1 b, 1 c    jsou dny tzv. 
řepkové  zimy,  začátku  jarních  prací  a  výnosy  semen 
v ČR a SR včetně prvé výnosové prognózy. Ta  je dobrá, 
více  pro  Česko,  které  není  tak  ohroženo  suchem.  Na 
Slovensku  s každým  dnem  zpoždění  začátku  jarních 
prací  riziko  sucha  roste,  protože  se  zkracuje  vegetace 
do počátku kvetení (tab.1c). To proto, že hlavní výměra 
slovenské olejky  je v nížinách. Z hlediska výběru plodin 
je  to  správné  ‐  řepka  díky  růstu  v zimě  je  relativně 
k suchu  odolná.    Se  zpožděním  jara  ale  nestačí  dny 
vegetace v dobré vláze a přichází nižší výnosy semen.  

Tab. 1a. Počet dnů řepkové zimy a začátku jarních pra-
cí*, výnosy semen olejky  

v České a Slovenské republice 

Sklizeň 
Dnů řepkové 

zimy 

Začátek 
jarních prací 

s půdou 

Výnos ČR 
(semen t/ha) 

Výnos SR 
(semen t/ha) 

2018 30 
Nejdříve 
15.3.? 

3,1-3,3? 2,9-3,0? 

2017 64 1.3. 2,91 3,01 (odhad) 
2016 15 18.3. 3,46 3,46 
2015 17 26.2. 3,43 2,69 
2014 17 20.2. 3,95 3,57 
2013 47 8.4. 3,45 2,74 
2012 27 14.3. 2,76 1,99 
2011 83 7.3. 2,80 2,31 
2010 92 19.3. 2,83 1,97 
2009 69 30.3. 3,18 2,32 
2008 23 22.2. 2,94 2,62 
2007 00 (nebyla) 9.3. 3,06 2,09 
2006 115 (sníh) 6.4. 3,01 2,12 
2005 89 26.3. 2,88 2,21 
2004 65 15.3. 3,60 2,87 

2003 
85 (mokro, 
extrémní 

mrazy i sucho)
17.3. 1,55 1,01 

*Půda  je  promrzlá,  nebo  (a)  je  řepka  zcela  krytá  sněhem.  Subjektivně  Vašák  podle  okrajové 
vinorodé nížiny a bramborářské  vysočiny  ČR.  Začátek  jarních prací  (práce  s půdou, např. 
kombinátor) uvádím dle oblasti Mělnicka a Slánska = sušší, teplá, okrajově vinorodá nížina 
ČR. 

 

Tab. 1b. Vztah řepkové zimy a výnosů semen řepky 
olejky (výnosy dle stat.úřadů) 

Počet dnů řepkové 
zimy 

Výnos semen ČR 
(t/ha) 

Výnos semen SR 
(t/ha) 

Do 30 (i v roce 2018) 3,27 2,74 
31–70 3,29 2,74 

Nad 70 
2,61 

 (2,88 bez roku 2003) 
1,92 

(2,15 bez roku 2003) 
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Tab. 1c. Vztah začátku jarních prací a výnosů semen 
řepky olejky (výnosy dle stat.úřadů) 

Začátek jarních prací 
Výnos semen ČR 

(t/ha) 
Výnos semen SR 

(t/ha) 
Do 5.3. 3,31 2,97 

6.3. – 20.3. 
(předpoklad i 2018) 

2,87 
(3,09 bez roku 2003) 

2,24 
(2,45 bez roku 2003) 

Po 20.3. 3,13  2,35 

 
 

Prof. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D.,  
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Peter Bokor, Ph.D. 
Česká zemědělská univerzita v Praze  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

Slovenská repka skoro na jar v roku 2018 

Od  13.  do  16.  marca  sme  posúdili  porasty  repky 
olejky od  juhu Slovenska  (Hul) cez Topolčiansko  (Praši‐
ce), Liptov (L. Mikuláš), až po východ (Zemplínska Nová 
Ves, Úpor). Ešte na  jeseň sme na pokusoch zistili počty 
rastlín pri  každej odrode. Zároveň máme  tiež pomerne 
presné informácie aj z ČR. 

Repka bola už pred zimou silná. Veľké mrazy trvajú‐
ce od 26. 2. do 1. 3. a to až – 15°C, s popraškom snehu 
na  nížinách  alebo  so  snehovou  pokrývkou  (10  cm)  na 
Liptove  porasty  repiek  nepoškodili.  Kde  repka  nebola 
prikrytá  snehom  omrzlo  a odumrelo  asi  40  %  listov 
(repka zapácha)  , ale rastliny sú vporiadku a budú rásť. 
Najviac  sú poškodené  repky  v západných  Čechách,  kde 
omrzlo  až 70 %  listov. Pokiaľ  je  repka  silná  a pôda nie 
je  presýtená  vodou  vydrží,  na  rozdiel  od  niektorých 
odrôd pšenice, holomráz až  ‐22°C  (rok 2012 Čechy). To 
už  ale  vymŕzajú  neregulované  repky  a  aj  bežná  repka 

môže  mať  poškodené  korene.  Úroda  sa  po  takýchto 
mrazoch znižuje približne o 15 %.   

Počet rastlín na m2 pri jednotlivých odrodách bol od 
18 do 60 (tab. 2). Výsevok je väčšinou 50 semien, v Huli 
70  semien/m2.  Termín  sejby,  pole  i  obsluha  sú  vždy 
rovnaké.  Podľa  predchádzajúcich  trojročných  presných 
pokusov  a  nasledujúcich  trojročných  poloprevádzko‐
vých  pokusov  odporúčame  skôr  vyššiu  hustotu,  ako 
súčasných  25  ‐  30  rastlín/m2,  bežne  sa  vyskytujúcich 
v praxi. Na menej  úrodných  pôdach,  pri  neskoršej  sej‐
be, v oblastiach  s tvorbou pôdneho prísušku, v prípade 
zimy  so  silnejšími mrazmi a pri neskoršom nástupe  jari 
je  vhodné  zvýšiť  výsevok  na  60  ‐  80  semien/m2. 
V oblastiach  priaznivých  pre  pestovanie  repky,  takých 
bude v SR asi 30%, nemecké odporúčanie o minimalizá‐
cii výsevku platí a vysieva sa 50 semien/m2.  

Tab.2. Počty rastlín (kusy/m2) 
Lokalita Počty rastlín od – do (kusy/m2) Odrody s najvyššou hustotou Stav repiek 

Hul o. N. 
Zámky 

31 – 60 Silver,LG Architect, Memori CS 
Hmotnosť biomasy – cca 3kg/m2 

Dĺžka listov – až 55 cm,  
Omrznutie listov – 40 % 

Prašice o. 
Topoľčany 

18 - 33 Hystar, SY Harnas, ES Eldorado 
Hmotnosť biomasy – cca 2kg/m2 

Dĺžka listov – 25 cm,  
Omrznutie listov – 30 % 

Liptovský 
Mikuláš 

22 - 48 Shrek, PT 225, SY Florida, Silver 
Hmotnosť biomasy– cca 0,9kg/m2 

Dĺžka listov – 15 cm,  
Omrznutie listov – 40 % 

Úpor o. 
Trebišov 

26 - 39 Orex kontrola, Memori CS, ES Cesario, Hystar 
Hmotnosť biomasy – cca 3kg/m2 

Dĺžka listov – 45 – 50 cm,  
Omrznutie listov – 35 % 

 
I keď sa kvôli zime skracuje aktívna vegetácia do za‐

čiatku  kvitnutia,  je  potrebné  repku  dobre  prihnojiť, 
aplikovať  fungicídy  a  podľa  potreby  i  insekticídy.  Azo‐
lová  regulácia  silných  repiek  by  sa mala  v tomto  roku 
vykonať,  ale  po  strese  vplyvom  neskoršieho  otvorenia 
jari  je  to  na  zváženie.  Ošetrenie  stimulátormi  typu 

Atonik  sú  opodstatnené,  rovnako  ako  aplikácia  listo‐
vých hnojív.  

Ing. Peter Bokor, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D.,  
Prof. Jan Vašák, CSc.,  
Česká zemědělská univerzita v Praze  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

Aktuálna ochrana proti chorobám a škodcom repky ozimnej 

V  čase  písania  tohto  príspevku  (polovica marca)  sa 
mierne  oteplilo,  ale  na  konci  mesiaca  marca  má  byť 
ešte  chladno,  s nočnými  mrazmi.  Pravdepodobne  sa 
nástup  jari  oddiali  a oddiali  sa  aj  nálet  škodcov  repky 
na  jar. Nízke  teploty bránia výraznejšiemu náletu  imág 
krytonosov  na  porasty  repky.  Imága  krytonosov  sa 
môžu  objaviť  len  v malom  počte.  Veľmi  dôležité  bude 
pri  zvýšení  teploty  nezanedbať  insekticídne  ošetrenie 
a urobiť  ho  predtým  ako  samičky  krytonosov  nakladú 
vajíčka  do  rastlinných  pletív,  teda  približne  týždeň  po 
objavení  sa  imág.  Sledovanie  náletu  krytonosov  a aj 
určenie  termínu  ošetrenia  je možné  vykonať  pomocou 
žltých  lepových  lapačov  alebo  žltých  misiek.  Väčšina 
pestovateľov  využíva  na  prvé  ošetrenie  proti  stonko‐
vým  krytonosom  kombináciu  účinných  látok  chlorpiri‐

fos  a  cypermethrin  (Nurelle  D),  ktoré  majú  dobrú 
účinnosť  aj  pri  nízkych  teplotách  a  pomerne dlhý  rezi‐
duálny  účinok.  Dlhšie  pôsobenie  prípravku  zabezpečí 
ochranu  rastlín  aj  v tom  prípade,  ak  bol  aplikovaný 
v skoršom termíne.  

Na  insekticídnu  ochranu  repky  sa môžu  použiť,  ok‐
rem už  spomínanej  kombinácie účinných  látok organo‐
fosfátov  a pyretroidov  (Nurelle D),  aj  rôzne  pyretroidy 
a systémové  neonikotinoidy  (Biscaya  240  OD,  Proteus 
110 OD, Mospilan 20 SP). Pri použití pyretroidov  (Kara‐
te  Zeon  5  CS,  Decis  EW  50,  Vaztak  10  EC  ...  )  treba 
pamätať  na  ich  slabšiu  účinnosť  pri  nízkych  teplotách, 
kratšiu  reziduálnu  dobu  a  fakt,  že  pyretroidy  nemajú 
hĺbkový účinok. Pri ošetreniach vo  fáze predlžovacieho 
rastu  je  vhodné  využiť  cenovo menej  náročné  insekti‐
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cídne  prípravky,  lebo  v  tomto  období  pri  rýchlom  prí‐
rastku  rastlinnej  hmoty  dochádza  k výraznému  zrieďo‐
vaciemu efektu použitého prípravku.  

Následne,  pravdepodobne  vo  veľmi  rýchlom  slede, 
bude potrebné  zasiahnuť proti blyskáčikovi  repkovému 
a  byľomorovi  kelovému.  Blyskáčik  repkový  spôsobuje 
veľké  škody  najmä  v štádiu  žltého  púčika.  Chemická 
ochrana sa uskutočňuje po prekročení prahu škodlivos‐
ti, ktorý v štádiu pred kvitnutím a na začiatku kvitnutia 
predstavuje  2  –  3  chrobáky  na  súkvetie.  Ošetrenie 
porastov  treba  vykonať  ráno  prípadne  podvečer.  Prí‐
tomnosť  byľomora  v porastoch  repky  sledujeme  aj 
niekoľkokrát  za  deň.  Je  potrebné  voliť  insekticídne 
prípravky  tak, aby sa predišlo vzniku rezistencie a pou‐
žívať  prípravok  s rovnakým  typom  účinnej  látky maxi‐
málne dvakrát za sezónu. Podľa našich skúseností býva 
najúčinnejšie ošetrenie  vo  fáze  žltých púčikov príprav‐
kami  Nurelle  D  (Proteus  110  OD,  Biscaya,  Mospilan 
+ pyretroid)  tank mix. Samozrejme  je potrebné  rešpek‐
tovať  ochranu  včiel. Ošetrenie  účinkuje  aj  proti  kryto‐
nosovi šešuľovému.  

Včasné  fungicídne  ošetrenie  repky  ozimnej  dokáže 
zabezpečiť  účinnú  ochranu  rastlín  proti  bielej  hnilobe. 
Účinné  látky  zabraňujú  rastu  mycélia  a  prenikaniu 
patogéna  do  pletiva  rastliny.  Fungicídne  ošetrenie 
chráni  porasty  repky  ozimnej  len  niekoľko  týždňov  a 
nemôže  ochrániť  novovytvorené  pletivá,  napríklad 
šešule,  až  do  zberu.  V  prípade  pretrvávajúcich  vhod‐
ných  podmienok  pre  infekciu  rastlín  (časté  zrážky)  na 

konci kvitnutia, je vhodné ošetriť porasty fungicídom aj 
druhýkrát.  Toto  ošetrenie  môže  zabrániť  aj  výskytu 
černi  a  plesni  sivej  na  šešuliach  v  období  dozrievania. 
Aplikácia  fungicídov  s  účinnými  látkami  azoxystrobin, 
prípadne  chlorothalonil  môže  ochrániť  šešule  aj  pred 
výskytom plesne kapustovej. 

Veľké  množstvo  patogénov  prežívajúcich  v  pôde 
(Phoma  lingam,  Rhizoctonia  solani,  Fusarium  oxyspo‐
rum,  Verticillium  longisporum)  môžu  infikovať  korene 
rastlín  repky  a výrazne  ich  poškodiť.  Použitie  fungicí‐
dov  v  takomto  prípade  je  nemožné,  alebo  veľmi  prob‐
lematické.  V  laboratórnych  podmienkach  je  veľa 
fungicídov  schopných  zastaviť  rast  mycélia  patogéna. 
Vpoľných  podmienkach  je  ich  efektivita  oveľa  slabšia. 
Niektoré  triazolové  fungicídy  aplikované  na  pôdu  sa 
dokážu  pohybovať  v  pôde  a  môžu  čiastočne  ochrániť 
korene  rastlín pred  infekciou. Aj účinná  látka  thiopha‐
nate‐methyl,  ktorú  obsahuje  prípravok  Topsin  ‐  použí‐
vaný  na  ochranu  repky  ozimnej  proti  fómovej  hnilobe 
po prezimovaní, môže byť prijímaná nielen  listami, ale 
aj  koreňmi  rastliny.  Vyznačuje  sa  dlhodobým  reziduál‐
nym účinkom a môže byť dôležitým ochranným opatre‐
ním  pre  zabezpečenie  ochrany  koreňa  repky  nielen 
pred infekciou druhmi z rodu verticillium, ale aj ďalšími 
patogénmi. 

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

 

Pěstitelské zásahy mrazem poškozených řepek 

Po  holomrazech,  které  přišly  poslední  februárový 
týden a trvaly až do začátku marca, omrzla  řepce  listo‐
vá plocha (viz článek Ing. Bokor a kol. ‐ Slovenská repka 
skoro na  jar v roku 2018). Omrznutí listů bylo tím větší, 
čím  byly  rostliny  mohutnější  a  teploty  nižší.  I  mírný 
poprašek  sněhu  rostlinám  pomohl.  Většina  řepek 
v nižších  polohách  byla  již  po  první  dávce  dusíku.  Na‐
štěstí  řepka  ještě nestačila  zregenerovat.  Jinak by bylo 
mrazové poškození  větší.  Silné  rostliny mrazům odola‐
ly.  

Zima  se  vrátila  na  konci  druhé  dekády marca.  Ná‐
stup  jara  se  tím  oddaluje  a  zkracuje  se  období  tvorby 
generativních orgánů.  Řepka v nížinách  začne nakvétat 
v polovině apríla. Máme  tedy necelé  čtyři  týdny, na  to, 
abychom  rozhodli  o  úrodě.  Proto  je  nutné  co  nejdříve 
dohnojit  řepku dusíkem. Vzhledem ke stavu porostů po 
mrazech,  je vhodné volit hnojiva  s rychlým,  tedy nitrá‐
tovým dusíkem  (LAV, LAD). Nitráty  jsou  rychle pohybli‐
vé  v půdě  a  rostlinami  dříve  přijatelné.  Nitráty  také 
působí pro  rostlinu  stimulačně. Buňky  se  začínají dělit, 
pletiva  se  prodlužují  a  rostliny  regenerují.  Vzhledem 
k úbytku  listové plochy  je možné o 10‐20 kg N/ha navý‐
šit  dávku  dusíku  podle  stupně  poškození. Po obnovení 
listové  zeleně,  kdy  už  není  riziko  mrazů,  aplikujeme 
další  dávku  v tekutých  hnojivech  DAM  390  či  SAM 
(AmiSAN). Dávka 50–60 kg N/ha. V té době již nalétáva‐
jí  stonkoví  (byľoví)  krytonosci.  K DAMu  přidáme  insek‐
ticidy  (např.  Nurelle  D,  Proteus  110  OD  apod.), 
případně fungicidy (Topsin aj.). Ve fázi žlutého poupěte 
dohnojíme kvalitativní dávkou. Vybíráme pevná hnojiva 
(nejčastěji  LAV  či  LAD). Dávka  je 30–40 kg N/ha. Velmi 
dobré  výsledky  máme  s ledkem  vápenatým  (LV) 
v tomto  termínu  aplikace.  Cestou  jak  zvýšit  výnosy 

řepky jsou hnojiva Lovo CaN (7 % N) a Lovo CaN T (13 % 
N) s aplikací v době plného květu.  

Omrzlé  listy  budou  také  zdrojem  infekce  patogen‐
ních  a  saprofytických  hub.  V případě  většího  rozvoje 
chorob  je  vhodné  s prvním  insekticidem  aplikovat  i 
fungicid. Doporučit  lze, na Slovensku používaný Topsin. 
Výhoda  tohoto přípravku  je, že obsahuje  jinou účinnou 
látku  (thiophanate‐methyl)  ze  skupiny  thiofanátů. Ten‐
to  přípravek  má  výbornou  účinnost  na  fomu  a  plíseň 
šedou  (pleseň  sivá),  které  se  na  počátku  jara  mohou 
šířit. Vedle  toho  velmi  dobře  působí  i  na  černě  (Alter‐
naria). 

Letošní silné  řepky  jsou vhodné pro regulaci. Nesmí 
však  být  dlouhotrvající  sucho,  rostlina  pod  stresem  a 
nízké  teploty. Nízké  teploty nebo dokonce mrazy při  a 
po  aplikaci,  účinek  růstových  regulátorů  zvyšují. Může 
dojít až k nežádoucímu zkrácení větví a snížení výnosu. 
Pokud však  jsou  rostliny silné v plném  růstu bez stresu 
lze  aplikaci  růstových  regulátorů  jednoznačně  doporu‐
čit. Pokud si nejste s aplikací  regulátorů zcela  jisti, pak 
lze  azolový  regulátor  (Tilmor)  kombinovat  s koloidním 
transportérem  Greemax  (tab.  3)  a  nebo  (zkoušeno 
u Toprexu),  snížit  dávku  azolu  o  30  %  a  přidat  10  kg 
močoviny do postřikové  jíchy. Obě tyto kombinace  jsou 
pro rostliny přijatelnější a pozvolněji působící. Včasnou 
aplikací  při  10‐15  cm  si můžeme  zvýšit  počet  větví  na 
rostlinu.  Při  výšce  25‐35  cm  zkrátíme  o  10‐15  cm  po‐
rost. 
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Tab. 3. Účinek azolového regulátoru (Tilmor) s koloidním 
transportérem (Greemax), maloparcelky Výzkumná sta-

nice Červený Újezd. 

Varianty 2014/15 2015/16 2016/17 

kontrola 
100 % 

(5,71 t/ha) 
100 % 

(4,96 t/ha) 
100 % 

(5,24 t/ha) 

Tilmor (1 l/ha) 104 % 101 % 101 % 

Tilmor (1 l/ha)  
+ Greemax (0,4 l/ha) 

108 % 104 % 102 % 

 

Vzhledem k nízkým cenám, které se pohybují kolem 
320‐340  Euro/t  řepky,  nebude  v  letošním  roce  tolik 
rozhodovat  výše úrody,  ale náklady na  tunu produkce. 
Proto  by  všechny  zásahy  do  řepky  měly  být  účelné 
s ekonomickou návratností. 

 

Ing. David Bečka, Ph.D., Prof. Jan Vašák, CSc.,  
Ing. Peter Bokor, Ph.D.,  
Česká zemědělská univerzita v Praze  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Nejlepší obilovina = ječmen jarní sladovnický 

Na  Slovensku  výrazně  více  než  v Česku  propadá 
produkce sladovnického  ječmene a  ječmene vůbec. Jde 
o agroekonomický nesmysl  (viz  tab. 4). Přitom  se  staví 
nové kapacity sladoven a o  ječmen  je zájem. U pšenice 
bude  odbyt  i  ceny  stále  více  váznout.  To  jak  se  už  na 
trhu projevily dopady tzv. ruských sankcí. Otevřely této 
ohromné  zemi prostor pro agro – na Rusa nyní připad‐

ne  cca 900 – 950 kg obilí, na EU občana  jen asi 650 kg 
za  rok.  A  to  je  EU  v obilí  tak  asi  o  5‐10%  přebytkové. 
Začala  na  zásobách  hromadit  5‐10  mil.tun  ročně  ne‐
prodaného zboží z trhů, kam se dostalo Rusko. A  to EU 
stále dělá  jako hlavní produkci pšenici – ne  tedy výraz‐
ně výnosnější a nadějnější (i pro sucho a horka) kukuři‐
ci. Ta dominuje obilí všude jinde ve světě. 

Tab. 4. Agronomické porovnání pšenice potravinářské a ječmene jarního sladovnického v ČR 2016 a 2017 (údaje dle ČSÚ) 
Plodina Základní rozdíly Výnos zrna (t/ha) Farmářská ceny v prosinci (€/t) * Tržby (€/ha)1) Výsledek ekonomiky 

6,57 (2016) 141 (2016) potravinářská 926 (2016) 
Pšenice 
ozimá 

300 dnů na poli, navíc min. + 
1 fungicid 

30 kg N/ha (asi 80 €/ha) 5,77 (2017) 152 (2017) 
potravinářská  

877 (2017) 
Nově  problémy s odbytem 

v celé EU(vliv Ruska) 

5,45 (2016) 175 (2016) 
sladovnický 

954 (2016) 
Ječmen 

jarní 
Jen cca 130 dnů na poli, nižší 

náklady 
4,96 (2017) 177 (2017) 

sladovnický 
878(2017) 

Na nákladech úspora  
min. 80 €/ha 

-1,12 t/ha (2016) + 34 €/t (2016) +28 (2016) + asi 108 €/ha (2016) Rozdíl 
pro  

ječmen 

Rychloobrátkový, výrazně 
levnější, odbytově stálý zájem -0,81 t/ha (2017) + 25 €/t (2017) +1 (2017) + asi 81 €/ha (2017) 

*) Vypočteno z českých údajů a přepočteno dle kurzu 1 € = 25,5 Kč 

 
Cestu k vysokým výnosům zrna jarního ječmene při 

udržení jeho vysoké kvality vidíme: 
o V podstatném  rozšíření výměry ve středních až vyš‐

ších polohách, které  jsou vláhově,  tím  i výnosově a 
kvalitou  novým  prostorem  pro  jarní  sladovnický 
ječmen. 

o Předplodiny obilniny + kukuřice = vyšší úroveň hno‐
jení  (90 kg N/ha). Řepka, cukrovka, mák = nižší úro‐
veň (60 kg N/ha). 

o Ve  vysoké  intenzitě produkce, včetně  zvýšení úrov‐
ně N  hnojení  kolem  60‐  70  kg N/ha  (výsevy  po  cca 
31.3.)  až  90  ‐  110  kg  N/ha  (dřívější  výsevy).  Při 
včasném  setí  se  neobávat  močoviny/Urea  stabil  – 
vždy  vyšší  výnos  než u  LAD. Při hnojení močovinou 
za  suchého  počasí  =  zvýšený  obsah  N‐látek  v zrnu 
0,3 %  –  1 %. Nejlépe  hnojit N  před  setím  ve  směsi 
s PK+Wigor.  Vláhově  jistá  oblast  2/3  N  před  setím 
(LAD  nebo močoviny),  1/3  (20‐30  kg N/ha)  do  fáze 
3.listu  –  LAD  nebo  DAM  nikdy  NE močovinu).  Pro 
stabilitu  kvality  za  suších  podmínek  doporučujeme 
60 kg N/ha  LAD + P,K,S před  setím. Další N hnojení 
foliárně  10  ti %  roztoky močoviny  +  5  kg/ha  hořké 
soli  s pesticidnímy  vstupy  dle  počasí.  Snižování  N‐
látek během vegetace  jde špatně, zvýšit umíme do‐
bře (foliární hnojení N a sírou koncem vegetace) 

o Intenzivní  produkce  =   odrůda  žádaná  sladovnou, 
přimoření Plontarem 1,5  l/t osiva, BBCH 29 herbicid 
+  Sunagreen  0,5  l/ha  pro  regulaci  odnoží  (mimo 
suchých  let), 1‐2 fungicidy (většinou druhá polovina 
vegetace) – pozor na odrůdy bez genu MLO, mírná = 
dělená  regulace  růstu  (BBCH 29 CCC 0,6  l/ha, BBCH 
33‐37  Florone  0,4  l/ha,  vláhově  bohatá  oblast  TM 
Florone  +  Cerone  0,4+0,4  l/ha),  významný  vliv  na 
výnos  a  hlavně  kvalitu  zrna  je  foliární  aplikace  síry 
(skončit do poloviny  sloupkování, později =  zvýšení 
N‐látek).  Foliární  hnojivo  s K aplikovat  s posledním 
fungicidem do klasu. 

o Základním  problémem  ječmene  je  krátká  vegetační 
doba  a  nejisté  počasí  na  jaře,  kdy  se  rozhoduje  o  
počtu plodných klasů  (duben a  část května). Husto‐
tu porostu  jen zčásti pozitivně řeší výsevek 450‐500 
klíčivých zrn/m2, podzimní urovnání oranice, hnoje‐
ní pod patu a přimoření osiva Plontarem. 

o Vysoký  výnos  zrna  nad  5  t/ha  je  zpravidla  garancí 
kvality, hlavně vysokého přepadu, skoro 100% klíči‐
vostí a obsahu N látek od 10 do 12%. 

Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Prof. Jan Vašák, CSc., 
Česká zemědělská univerzita v Praze  
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Odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom 

 
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.  

Hĺbkový (translaminárny) účinok 
chlorpyriphosu v dávke 300 g/ha
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Pokiaľ sa v stonke 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 populácie voči pyrethroidom), pričom 
tiež významne obmedzí výskyt krytonosa šešuľového, ktorý 
v tomto období uskutočňuje úživný požer, a navyše tiež 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 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. 

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 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). 



Odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom 

 

 
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 
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