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Trendy v rostlinné výrobě 

Podstatně více k této problematice bude na SR 
konferencích  Corteva  Agroscience  15.‐17.1.2019. 
Rozhodně nečekáme, až někdo poví, že  je sucho a 
horka,  nebo  tu  je  EU,  svět,  ekonomika,  dotace, 
sankce atd. Proto jsme: 
o zcela  zásadně  rozšířili  plochy  ozimých  plodin 

a opět narůstá výměra kukuřice (tab.1) 

Tab. 1. Podíl ozimých plodin* a kukuřice** ČR a SR. 
Vypočteno ze statistik ČR a SR. 

Stát/Rok  1990 2000 2018 
ČR – % ozimů 39% 46% 55% 
SR – % ozimů 35% 37% 44% 

ČR kukuřice celkem (zrno i siláž) 13,3%  9,0% 12,4% 
SR kukuřice celkem (zrno i siláž) 22,0% 18,1% 18,9% 
*ozimé  plodiny  =  ozimá  pšenice,  ozimý  ječmen,  žito  celkem, 

triticale, ozimá řepka, odhad ozimé luskoviny, ozimý mák 

**zrnové kukuřice po zohlednění sucha bude v roce 2018 v ČR 
asi 4%, v SR 15% 

 

o řepku hnojíme dusíkem i před zimou. U ozimé 
pšenice  či  ječmene  to  ale nevychází, protože 
hnojením posilujeme nadbytečné odnože  

o nezávisle  na  „protierozní  vyhlášce“  šetříme  i 
půdu  a  posilujeme  rostliny.  Proto  podporu‐
jeme  páskové  hloubkové  kypření  strip  till. 

Podpatové  hnojení  redukujeme,  aby  rostlina 
nedostala  více  než  cca  5  kg  N/ha  –  nejde 
o listy, jde o kořeny 

o budoucnost  RV  v suchu  vidíme  i  v nutnosti 
zvýšit  v suchých  oblastech  –  ty  se  rozšiřují  – 
výsevky. Musí  se  zlepšit  kvalita  osiva  a  sys‐
tém kontroly ve  stresových podmínkách. Osi‐
vo  stimulovat,  v suchu  také  podporovat 
hydrogely 

o „oprášit“  pravidla  střídání  plodin  a  velmi  si 
vážit hnoje. Šíří se něco neznámého – škodli‐
vého (tab.2). Doplácí na to „západní“ malový‐
roba, i třeba ve skvělém Německu (tab.3) 

o ač je to k diskusi, myslím, že kolem roku 2025 
zanikne  pěstování  cukrovky.  Vybrané  cukro‐
vary  se  ale  udrží.  Kolem  roku  2035 bude ná‐
sledovat  řepka,  kterou  nahradí  dovozové 
oleje  z palmy  olejné  a  sóji.  Slunečnice  či  oli‐
vovníky se v EU pravděpodobně rozšíří 

o budoucnost  agra  „bílého  světa“  vidím  v mlé‐
kařství (tab. 4), a také v potravinářství s cílem 
krmit  hlavně  bohatnoucí  a  častou  suchou 
Asii. 

 

 

Tab. 2 – Vliv poškození krčku a kořenů ozimé řepky na výnos semen (Červený Újezd 2018) 

Druh poškození Výskyt (%) Výnos semen na 1 rostlinu (g) Výnos semen (t/ha) při 40 rostlinách/m2 (%) 
Bez poškození 19 9,15 3,66 t (100 %) 
V krčku skvrna 28 7,36 2,94 t (80 %) 

V krčku skvrna + rzivý kanálek v kořeni 53 6,61 2,64 t (72 %) 
Pozn.: odběry deset dnů před sklizní z ochranného okraje přesných pokusů, nehnojeno N a bez fungicidu 

 

Tab. 3 – Produkce, výnosy (2017) a odhady u vybraných plodin ČR, SR, SRN v roce 2018  
(statistický úřad ČR k 15. 8., SR k 15. 8., SRN červenec/srpen, zveřejněno 24. 8. 2018) 

Výnos (t/ha) Produkce (tis.tun) 
Rok Plodina 

ČR SR SRN ČR SR SRN 
2017 5,43 4,57 7,27 6859 2415 45557 

2018 (odhad) 
hustě seté obilí 

5,30 4,52 6,02 6621 2557 34520 
2017 5,67 4,74 7,64 4718 1771 24482 

2018 (odhad) 
pšenice celkem 

5,51 4,82 6,64 4309 1948 20142 
2017 5,23 4,53 6,93 1712 545 10853 

2018 (odhad) 
ječmen celkem 

5,04 4,03 5,78 1653 501 9625 
2017 2,91 2,99 3,27 1146 449 4276 

2018 (odhad) 
řepka celkem 

3,42 3,08 2,99 1407 476 3649 
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Tab. 4 – Produkce mléka v kilogramech na osobu za rok.  
Vypočteno z USDA VII/2018, využito FAO, Wikipedia, vlastní výpočty 

Země(rok) 2014 Červenec 2018 Poznámka 
Svět 65 66 tekutého je spotřeba asi 36 % z produkce 

EU 288 304 
 tekutého je spotřeba asi 23 % z produkce, jako plnotučné sušené se spotřebuje 

7,6 kg/osobu/rok 
USA 292 302 tekutého je spotřeba asi 27 % z produkce 

Rusko 214 215 tekutého je spotřeba asi 27 % z produkce 

Čína 27 27 
tekutého je spotřeba asi 40 % z produkce, jako plnotučné sušené se spotřebuje 

13,3 kg/osobu/rok 
Indie 48 56 tekutého je spotřeba asi 88 % z produkce 
Nový 

Zéland 
3 982 3890 tekutého je domácí spotřeba asi 2 % z produkce 

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

 

Pšenici ozimou hnojit dusíkem jinak než řepku  

Řepku  hnojíme  co  nejdříve  po  15.2. Dáme  vy‐
sokou, 60‐90 kg N/ha,  regenerační dávku, nejlépe 
v LAV,  DASA,  ale  později  i  v  močovině  či  DAM. 
Celkem  počítáme  pro  výnos  semen  3‐4  t/ha  se 
3 dávkami  a  sumou  150  –  220  kg N  na  jaře.  Pře‐
dzimní  dusík  nezapočítáme.  U  stabilizovaných 
forem  močoviny  se  může  na  jaře  jedno  hnojení 
ušetřit. 

Naopak  pšenici  před  zimou  nehnojíme.  Sice 
dusík  v listopadu  o  něco  málo  výnosy  zvýší,  ale 
pokud  přírůstek  výnosu,  náklady  na  dusík  a  apli‐
kaci  spočteme,  není  předzimní  výživa  dusíkem 
ekonomicky  výhodná.  U  řepky  se  vyplatí  vždy, 
v teplých zimách ještě více. 

Regeneračně dáme pšenici dusík podle hustoty 
a  síly  porostu.  Proto  regenerační dávky N  kolísají 
mezi 0 až 60 kg N/ha. Při počtu nad 300 rostlin na 
1 m

2už  začíná  hustý  porost.  Čím  jsou  rostliny  sil‐
nější,  odnožené,  zvláště  v kombinaci  s hustým 
porostem,  tím  dáme  dusíku  méně.  Tedy  regene‐
rační  hnojení  vypustíme.    A  naopak  u  slabých  a 
řídkých porostů. Ale  stále  kalkulujeme  s odběrem 
N  v množství  20‐25  kg  N/ha/tuna  zrna.  Silné  a 
pěkné porosty,  z kterých  sláma  zůstane na poli  či 
jde na hnůj, potřebují cca 120 – 150 kg N/ha. Pro‐
dukční  dávka  je  pak  dělená.  Ve  fázi  konce  odno‐
žení  až    falešného  kolénka  dáme  cca  60‐90  kg 
N/ha,  za  10  dnů  v 1.  kolénku  zbylých  cca  60  kg 

N/ha. Formy  jsou LAV. DASA, močovina, DAM 390 
a jiné.   

Důvody  ukazuje  tabulka.  Řepka  přes  zimu  in‐
tenzivně  roste  v kořenech,  v nadzemí  jen  málo. 
Naopak pšenice má velmi silný nadzemní  růst, ale 
proti  řepce  koření málo.  U  olejky  chceme  co  ne‐
jvíce  větví.  Proto  může  porost  s 10  rostlinami  či 
naopak  s 50  jedinci  na  1  m

2dávat  stejně,  třeba 
4 t/ha semene. Ale  je sucho. V něm pomůže každá 
větev – viz dříve – hlavně každý  jedinec. Proto  se 
výsevky mají na  většině území  SR –  všude,  kde  je 
obvyklé  sucho  ‐  zvýšit  na  cca  60‐80  semen/m2. A 
nezapomenout si ověřit kvalitu osiva –  jeho vitali‐
tu, klíčivost nestačí. Stimulovat osivo českým příp‐
ravkem  AG  070  a  při  setí  v tradičně  suchých 
oblastech SR použít slovenský hydrogel Pewas.  

Naopak u pšenice požadujeme pro výnosy zrna 
nad 6 – 8 t/ha asi 500‐600 klasů/m2. Tedy asi 1,5 ‐ 
2 klasy na 1 rostlinu. Ale odnoží v běžném porostu 
je  cca  4  ‐10/rostlinu.  Jen  ale  1 dá  vedle hlavního 
stébla  klas.  Ostatní  jsou  škodlivý  plevel.  Toho  se 
pšenice musí zbavit. Ale pokud ty mizerné odnože 
nahnojíme – včasná a vyšší regenerační dávka N – 
tím  to  dá  rostlině  větší  práci.  Pochopitelně  se  to 
promítne  i  do  výnosu  zrna  a  do  celé  ekonomiky. 
Proti  liniovým pšenicím  výnosnější hybridní odrů‐
dy  udělají  tak  asi  3  klasy/rostlinu. Mají  ale  proti 
liniovým odrůdám tak 150 jedinců/m2.  

Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o. 

 

Základní rozdíly mezi ozimou řepkou a pšenicí. Využity idealizované údaje z PhD prací Béreš, Ličková. 

Znak (údaje jsou 4 týdny od setí do začátku jara)   Řepka  (na jaře váží na 1 m2  proti pšenici asi 3,8x více)  Pšenice 
Nárůst hmotnosti kořenů  17x  5x 

Nárůst nadzemní biomasy  7x  9x 
Suma svěžích kořenů na jaře   320 g/m2  140 g/m2 

Suma svěží nadzemní hmoty na jaře  1500 g/m2  340 g/m2 
Odnože (větve)  Chceme co nejvíce  Jen asi 2 klasy/rostlinu 
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Ochrana proti stonkovým krytonosom, blyskáčikom a chorobám 

Oteplenie  ktoré  nastalo  už  v polovici  februára 
mohlo  zapríčiniť  začiatok  aktivácie  škodcov. 
V prípade  že  sa  zima  vráti  a teploty  klesnú  bude 
to mať negatívny vplyv na škodcov 

Na  väčšine  územia  Slovenska  sa  počas  jari 
v repke  objavujú  dva  druhy  stonkových  krytono‐
sov  ‐  repkový  a  štvorzubý. Tieto dva druhy  sa  za‐
hŕňajú  pod  jeden  názov  stonkové  krytonosy. 
Z praktického  hľadiska  sa  líšia  vo  viacerých  výz‐
namných vlastnostiach. K. repkový, považovaný za 
nebezpečnejšieho,  kladie  vajíčka  na  stonky.  Jeho 
samičky  sú podstatne menej plodné, nakladú 12  ‐ 
60  vajíčok  a doba  kladenia  je  asi  14 dní.  Samička 
k.  štvorzubého umiestňuje  vajíčka do  žilnatiny na 
spodnej  strane  listov  a  v stopkách.  Nakladie  až 
100  vajíčok  počas  jari  a  doba  kladenia môže  byť 
veľmi dlhá. Napr. na jar v roku 2017 samičky kládli 
už  od  konca  marca,  v  apríli  a  aj  v  máji.  Vajíčka 
preferujú umiestniť na   mladšie  listy, to znamená, 
že  sa  postupne  počas  vegetácie  premiestňujú  na 
horné  časti  rastliny.  Ich  larvy  sa  vyvíjajú 
v stonkách  listov  a  hlavných  nervoch  listov.  Pod‐
statná časť z nich tiež prelieza cez miesto pripoje‐
nia  listu  ku  stonke  do  vnútorných  pletív  tohto 
orgánu  a  tak  vzniká  v spodnej  časti,  ale  aj  vo 
vrchnej  časti  rastliny  veľa  otvorených  rán.  Prí‐
tomnosť  lariev  krytonosa  štvorzubého 
a poškodenie  stoniek  uľahčuje rozvoj  chorôb  spô‐
sobených  hubami  Phoma  lingam, Botrytis  cinerea 
a Alternaria spp. 

Monitoring výskytu  imág  je možné robiť pomo‐
cou  žltých  vodných misiek  alebo  žltých  lepových 
doštičiek  až  do  konca  apríla  a nie  skončiť  po  pr‐
vých  chytených  imágach,  ako  to  v  praxi  obyčajne 
býva. Na začiatku náletu  imág obvykle prevláda k. 
repkový,  ale  neskoršie  sa  pomer  medzi  dvomi 
druhmi môže výrazne zmeniť. Prvá aplikácia insek‐
ticídov  proti  škodcom  repky  na  jar  sa  vykonáva 
hneď na začiatku náletu imág. Toto ošetrenie zničí 
iba  k.  repkového,  ale  ak neskôr do porastu naletí 
aj k. štvorzubý, ošetrenie je proti nemu neúčinné. 

V praxi  je  prvé  insekticídne  ošetrenie,  na  pre‐
lome marca  a  apríla,  namierené  proti  stonkovým 
krytonosom  a neskôr,  v  druhej  polovici  apríla,  sa 
aplikujú  insekticídy  proti  blyskáčikom.  Väčšinou 
nie  je  možné  presne  zistiť,  či  toto  ošetrenie  má 
zásadný  vplyv aj na  zníženie poškodenia porastov 
larvami  stonkových  krytonosov.  Ale  v sezónach, 
keď  je  slabý  výskyt  blyskáčikov  alebo  je  nálet  do 
repiek oneskorený vplyvom nízkych  teplôt  (stude‐
ný  apríl  2017)  a  druhá  insekticídna  aplikácia  sa 
vynechá,  tak   následne  sa poľnohospodári  stretá‐
vajú  s väčším  poškodením  stoniek  larvami  kryto‐
nosov.  

Pri hľadaní vhodného  insekticídu na blyskáčiky 
je nutné  vychádzať  z toho,  že  sú  rezistentní  k py‐
retroidom.  Isté  posuny  smerom  dolu  boli  zazna‐
menané  i  v  citlivosti    populácií  na  Slovensku 
k neonikotinoidom.  Takže  pyretroidy  a  neonikoti‐
noidy  by  mali  byť  z aplikácií  proti  blyskáčikom 
vylúčené.  A  navyše  ich  potrebujeme  neskôr  pri 
regulácii byľomora kelového. Ako vhodná alterna‐
tíva môžu byť proti blyskáčikom použité  insekticí‐
dy  s úč.  látkami  indoxacarb  (Avaunt  15  EC; 
Steward)  a pymetrozine  (Plenum  50  WG).  Tiež 
organofosfáty  (Nurelle  D;  Reldan  22;  Dursban 
480EC;  Pyrinex M22)  sú  vysoko účinné.  S trochou 
opatrnosti  by  sme  sem mohli  zaradiť  aj pyretroid 
s úč.  l.  etofenprox  (Trebon  30  EC).  Insekticídy 
s úč.  l.  indoxacarb a aj pymetrozine, ktoré sa prá‐
ve na blyskáčiky odporúčajú ako vhodné pre anti‐
rezistentný  postup, majú malý  prídavný  vplyv  na 
zníženie poškodenia  rastlín  larvami  krytonosov. A 
to  i  keď  ich použitie nasleduje po  veľmi účinných 
insekticídoch  aplikovaných  ako  prvých  v poradí, 
napr.  chlorpyrifos  (Nurelle D; Reldan 22; Dursban 
480EC;  Pyrinex  M22)  thiacloprid  +  deltamethrin 
(Proteus 110 OD). Tiež niektoré novo registrované 
látky –  indoxacarb  (Avaunt 15 EC; Steward), ktoré 
sú  účinné  na  blyskáčika,  nemajú  potrebný  efekt 
na  krytonosov    a  v  komplikovanejších  situáciách  i 
pymetrozine  (Plenum  50 WG)  zlyhá.  Toto  v praxi 
vedie mnohých  agronómov okrem  iného  k jedinej 
veci  –  k opakovaným  aplikáciám  organofosfátmi, 
čo nie je z rastlinolekárskeho hľadiska správne. 

Zima  2018/2019 má mierny  charakter,  podob‐
ne ako v predchádzajúcich rokoch a väčšina poras‐
tov repiek bude na  jar v dobrom kondičnom stave 
a rýchlo  prejde  do  fázy  (predlžovacieho  rastu. 
Väčšinou  bol  po miernych  zimách  výrazný  výskyt 
verticíliového  vädnutia  repky.  Na  jar  preto  bude 
potrebné  porasty  fungicídne  ošetriť.  Ošetrenie 
prípravkami  s  účinnou  látkou  thiophanatemethyl 
(Topsin) má účinok aj proti tomuto ochoreniu.  

Na  začiatku kvitnutia  je potrebné vykonať  fun‐
gicídne  ošetrenie  na  ochranu  rastlín  proti  bielej 
hnilobe.  Preventívne  ošetrenie  porastov  repky 
v tomto  období  je  dôležité,  lebo  v prípade  vhod‐
ných podmienok  (vyššie zrážky počas kvitnutia) sa 
môže  biela  hniloba  rozšíriť  a spôsobiť  výrazné 
zníženie  úrody.  V prípade  pretrvávajúcich  zrážok 
počas kvitnutia  je vhodné ošetriť porasty  repky aj 
na  konci  kvitnutia.  Toto  fungicídne  ošetrenie 
chráni  aj  vytvorené  šešule nielen proti bielej hni‐
lobe, ale  čiastočne aj proti plesni kapustovej, čer‐
niam a plesni sivej.       

Ján Tancik, ECOPHYTA s.r.o., Nitra; 
Marek Seidenglanz, Agritec Šumperk; 
Peter Bokor, Slov. poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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Jarní sladovnický ječmen – nejdražší obilnina 

Pokles  ploch  a  problémy  s kvalitou 
v posledních  letech  staví  jarní  ječmen  do  pozice 
nejsnadněji  obchodovatelné  obilniny.  Kontrakto‐
vané ceny na  sklizeň 2019 se pohybují  (2/2 února 
2019)  kolem  200  EUR/t.  Pro  dosažení  výnosu  a 
odpovídající  kvality  uvádíme  první  kroky  v  pěsti‐
telské technologii jarního sladovnického ječmene.  

ŠETŘENÍ VLÁHOU 

Příprava  půdy  na  podzim  a  následně  na  jaře 
příprava  jen  jedním  přejezdem,  nebo  přímé  setí. 
Uvažovat  o  setí  jarního  ječmene  jako  ozimého 
koncem  října.  Tyto  pokusy  byly  prováděny  cca 
před  deseti  lety  a  narážely  na  průběh  zimy.  Za 
posledních pět  zim by  se  to povedlo pokaždé. Na 
vynikající  výsledky  této  technologie  jsem  narazil 
na  maďarských  hranicích.  Problémem  této  tech‐
nologie je zdravotní stav porostu v časném jaru.  

SETÍ A PŘIMOŘENÍ OSIVA 

Jednoznačně  setí na  široko, do úzkých  řádků a 
co nejdříve. Čím horší podmínky tím vyšší výsevek 
(od  2,7  do  5  miliónů/ha),  vyšší  výsevky  nad 
5 mil/ha  nejsou  ekonomické.  Dochází  až  40  % 
mortalitě rostlin po vzejití. Přimoření osiva udělat 
vždy.  Výrazně  zvyšuje  výnos  u  pozdního  nástupu 
jara a při  suchého průběhu počasí  (cca + 5‐10 %). 

Mírné  navýšení  je  u  vláhově  optimálního  roku 
(+ 2‐3  %).  Vhodné  přípravky:  M  Sunagreen, 
AG 070,  Rajkat  Start  a  další  společně  s  fungicid‐
ním mořidlem.  

HNOJENÍ 

Aplikace  mixu  před  setím  (N,  P,  K,  S,  Mg) 
s ohledem  na  předplodinu  a  lokalitu.  Všeobecně 
dobré  předplodiny  (cukrovka,  brambory,  luskovi‐
ny, mák atd.) – těm odpovídá  směs 50 kg N, 50 kg 
P2O5, 60 K2O, 30 kg S a hořčík dle potřeby. Aplika‐
ce  rozmetadlem  před  setím,  aplikace  pod  patu 
bývá problematická a nežádoucí vzhledem k dávce 
kolem  500  kg/ha.  Vhodné  je  aplikaci  rozdělit  cca 
300  kg/ha  rozmetadlem  a  zbytek pod patu. Dusík 
aplikovat  v ledkové  podobě.  Močovinový  dusík 
prokazatelně zvyšuje výnos cca 0,3‐ 0,5  t/ha, ale  i 
obsah N‐látek v zrnu, a to 0,3 – 0,7 % dle ročníku. 
Močovinu nechat do nejlepších oblastí. Další výži‐
va  dle  počasí. Možností  je mnoho:  za  vláhového 
optima dohnojit pevnými hnojivy,  za  sucha  foliár‐
ní  aplikace  a  za  super  sucha  nehnojit  vůbec. 
U špatných  předplodin  přidat  cca  20  kg  N/ha  a 
zbytek postupu ponechat. Nezapomenout na síru. 

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.,  
AGROTECHNIK, spol. s r.o., Mirovice
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Odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom 
 

Popri správnej dusíkatej výžive je potrebné sledovať aj 
výskyt stonkových krytonosov (krytonos repkový a krytonos 
štvorzubý) a tiež aj zaburinenie porastov repky. V súčasnosti sú 
pestované predovšetkým výkonné hybridy a líniové odrody, 
ktoré svoju úrodu tvoria z väčšej časti 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. 

 
Pokiaľ sa v byli repky vyskytujú plytko pod povrchom vajíčka 
alebo aj mladé larvy, 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 najmä hĺbkovo translami-
nárne, a teda dokáže veľmi úspešne zlikvidovať vajíčka 
a mladé larvy krytonosov pri dávke chlorpyrifosu 300 g/ha. 
Pokiaľ toto insekticídne ošetrenie neuskutočníme, hrozí, že 
larvy vyžerú cievne zväzky a akékoľvek následné intenzifikačné 
opatrenie, ako napr.: ďalšie prihnojovanie (predovšetkým 
dusíkom a mikroprvkami), fungicídne ošetrenie, morforegulá-
cia 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.  

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 insek-
ticídnou 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 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 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 v dávke 0,6 l/ha 
a do kvetu repky aplikácia insekticídu na báze systémovo 
pôsobiaceho prípravku BARIARD v dávke 0,3 l/ha. 

Spoločne s kontrolou výskytu stonkových škodcov je tiež 
potrebné v porastoch repky ozimnej zhodnotiť výskyt burín. 
Pozornosť je potrebné venovať pomerne širokej škále dvoj-
klíčnolistových burín, ktoré na jar repke konkurujú. Takými sú 
v súčasnosti nasledovné burinové druhy: rumančekovité buri-
ny, lipkavec, pichliač roľný, mlieče, ale aj maky a hluchavky, 
zemedym, mrlíky a lobody, nevädza, výmrvy slnečnice a hra-
chu, a niekedy aj vzídené kapustovité buriny, fialky, pohanko-
vec ovíjavý, pakosty, horčiaky a niektoré iné. Tieto buriny likvi-
duje veľmi dobre a spoľahlivo novinka na trhu v SR v roku 
2019 – herbicíd KORVETTO, ktorý je najúčinnejším prostried-
kom odburinenia repky ozimnej na jar a aplikuje sa v dávke 
1,0 l/ha v období, kedy buriny už obnovili rast po zime až 
do fázy BBCH 50, kedy je už viditeľné hlavné kvetenstvo repky. 
Ideálne podmienky pre aplikáciu herbicídu KORVETTO sú 
pri teplotách nad +10 °C.  

 
V jarnom období je možné využiť aj doteraz používaný 

herbicíd GALERA v dávke 0,35 l/ha, avšak spektrum jeho 
herbicídnej účinnosti je výrazne užšie ako u prí-pravku 
KORVETTO a aj podmienky pre aplikáciu sú u herbicídu GALERA 
komplikovanejšie a navyše cenová úroveň prípravku 
KORVETTO je pre pestovateľa podstatne prijateľnejšia. 
Herbicíd KORVETTO je možné kombinovať s insekticídmi, ako 
sú: NURELLE D a BARIARD, s fungicídmi CORINTH, LYNX a 
AZBANY, s graminicídmi, ako sú: GARLAND FORTE a GALLANT 
SUPER, avšak len v dávkach proti jednoročným trávam a 
výmrvu obilnín, avšak nemožno ho kombinovať s hnojivami 
obsahujúcimi viac ako 5 % bóru a silnými morforegulátormi. 



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. 

Pokiaľ sa v jarnom období po obnovení vegetácie objavujú 
v porastoch repky ozimnej jednoročné trávovité buriny, alebo 
aj výmrv obilnín je najvhodnejším ošetrením aplikácia selektív-
neho graminicídu GARLAND FORTE v dávke 0,6-0,8 l/ha. Aj 
pre aplikáciu graminicídu GARLAND FORTE sú dôležitými 
podmienkami úspešných aplikácií teploty nad + 12 °C a obnove-
nie vegetácie. V prípade výskytu dvojklíčnolistových a jedno-
ročných trávovitých burín v poraste repky je možné herbicíd 
KORVETTO 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 
aplikácie 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, 
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 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), ktoré sú vyrovnané a 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 morforegulačným účinkom, teda repku nielen 
zmorforeguľuje, ale ešte navyše aj ochráni proti chorobám. 
Toto je veľmi významná 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 používa 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. 

Porasty repky ozimnej aj repky jarnej je potrebné 
ochrániť pred infekciou chorôb aj v období kvitnutia repky, a to 
predovšetkým pred infekciou spórami bielej hniloby 
(Sclerotinia ssp.). Na tento účel je najvhodnejšie použiť novo 
registrovaný kombinovaný fungicíd AZIMUT (strobilurín 
+ azol), ktorý mladé šešule repky ochráni dlhodobo nielen 
pred bielou hnilobou, ale pred napadnutím čerňami, plesňou 
sivou a plesňou kapustovou a navyše pozitívne ovplyvňuje 
vyrovnanie kvitnutia a dozrievania.   

Poradcovia 


