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 ČÍSLO 2  (ROČNÍK IX.)  MÁJ 2019  PESTOVATEĽOM 
 

Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Agrada, SPU v Nitre, 
Agrocoop Hul, Agrochem Úpor, Agroracio Liptovský Mikuláš, PPD Prašice, 

 osivárske spoločnosti a Corteva Agriscience 
 

srdečne pozývajú na 

 

Deň poľa Repky ozimnej 
od 9.30 hod. dňa: 

 

28. mája 2019 (utorok) ‐ Prašice (o. Topoľčany) 
(stretnutie na poli, z Jacoviec smer Veľké Bedzany, GPS 48°35'55.572"N, 18°8'56.287"E) 

29. mája 2019 (streda) ‐ Liptov (o. Liptovský Mikuláš) 
(stretnutie na poli, z Liptovského Mikuláša smer Galovany po 500 m na ľavej strane, 
GPS 49°04'38.1"N, 19°34'54.6"E)  

30. mája 2019 (štvrtok) ‐ Úpor (o. Trebišov) 
(stretnutie v kultúrnom dome Úpor, pokusy GPS 48°35'09.1"N, 21°40'28.3"E) 

31. mája 2019 (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)  
 Oboznámenie sa s pokusmi a agrotechnikou (agronóm podniku) 

 Základné informácie o repke 2019 (odborní garanti a spoločnosť Corteva) 
 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 so zameraním na 
ochranu koreňov. V Úpore s finančnou podporou spoločnosti Corteva. 

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

(Agrada a Slovenská poľnohospodárska univerzita) 

Kontakt: Ing. Peter Bokor, Ph.D. (0908 133 966, peter.bokor@uniag.sk) 
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Řepka a budoucnost 

Je mnoho nového – máme v EU největší agropod‐
niky,  k  tomu  slabou  a  ekonomicky  málo  rentabilní 
živočišnou  produkci.  Stále méně  lidí  fyzicky  pracuje, 
potravinový  trh  ovládly  zahraniční  supermarkety… 
Pokračuje  sucho,  roste  plocha  ozimů  a  kukuřice  (viz 
minulý Poradca). Vystačíme si „bez pracovníků“, jsou 
EU dotace. 

Výměry  olejky  u  hlavních  pěstitelů  EU  –  Francie, 
Německo, Polsko ‐pro sklizeň 2019 o dost klesly (tab 
1).  Přirozenou  příčinou  je  ztráta  rentability.  Na  tom 
se  podílí  relativně  nízké  výnosy  semen  třeba 
v Německu  (viz  minulý  Poradca/choroby  kořenového 
krčku)  a  významný  pokles  cen.  Ještě  v roce  2017  se 

za  řepku  farmářům  platilo  i  400  €/t,  vloni  už  ceny 
byly  jen  cca  350  €/t  a  výhled  pro  rok  2019  bude  asi 
330 €/t. A to při malé produkci řepky v EU. Spotřeba 
řepky  šla  ještě  nedávno  hlavně  ‐  nad  70%  ‐    na  bio‐
naftu.  Ta  se  dá  ale  dělat  z každého  oleje.  A  oleje 
jsou  levné  (tab.2).  Bionafta  se  i  v už  „domaštěném 
světě“ dá dovážet. Jinak nevyvezeme hlavní exportní 
komodity  EU  –  strojírenské  a  chemické  výrobky. 
Navíc  ekologický  přínos  bionafty  je  problematický, 
ekonomicky je o cca 100%  proti ropné naftě náklad‐
nější.  Ale  platí  to  motorista.  Ovšem  EU  nebohatne, 
„francouzské žluté vesty“  se mohou objevit i jinde.  

Tab.1. Změny výměry zrnin v Německu (ozimy = stat. úřad SRN, jařiny = odhad DRV dle výměr 2913-17) 

Plodina Výměra 2018 (tis. ha) Výměra 2019 (tis. ha) Změna výměry v % 
Pšenice tvrdá 30,2 19,2 -38,4 
Pšenice ozimá 2893,3 3025,2 +4,6 
Pšenice jarní 112,9 45,4 -59,8 

Žito a oz. směsky 523,0 633,9 +21,2 
Ozimý ječmen 1216,1 1371,8 +12,8 
Jarní ječmen 445,9 370,8 -16,8 

Kukuřice 410,9 448,1 +9,0 
Oves 140,4 130,6 -7,0 

Triticale 357,7 391,8 +9,5 
Řepka 1244,4 917,1 -13,0 

Tab.2. Ceny olejů (cif). Dle AMI (Informační společnost pro zemědělský trh) k 20.3.2019  

Olej Cena (€/t) Trend ceny a poznámky 

Řepkový 715 
Výrazný pokles ceny, hlavní olej EU pro výrobu bionafty. Hlavní producent a exportér řepky je 
nyní Kanada.  

Sojový 655 
Pokles cen. Hlavní zdroj bílkovin světa. V EU se skoro nepěstuje. Hlavní import do EU a produ-
cent je USA. Další hlavní výrobci jsou Brasilie, Argentina, růst produkce v exSSSR. 

Slunečnicový 614 
Stagnace ceny na nízké úrovni. Hlavní potravinářský olej EU. Výroba nově hlavně na Ukrajině, 
Rusku, jihu EU.  

Palmový 465 
Pokles cen. Hlavní zdroj tuku světa. Tropické plodina. Výrazný růst produkce, hlavně Indonésie, 
Malajsie. Udělá z 1 ha za průměr světa asi 3x více tuku než udělá řepka u nejlepších pěstitelů. 
Masivní dovozy do EU.  

Cena ropy Brent za 
1000 litrů v € k 5.4.2019 

390 Jde o méně kvalitní (těžkou) evropskou ropu 

 
V Polsku,  Německu,  Francii,  prostě  skoro  všude 

mino  ČR  a  SR  zůstala  zachována  živočišná  výroba. 
Ale  i  zelinářství,  ovocnictví,  vinařství.  Ač  mimo  Pol‐
ska  se  tam  zaměstnancům  platí  více  než  u  nás,  zá‐
jemci  o  práci,  včetně  majitelů,  jsou  –  nebo  se 
dovezou.    Je  i  zpracování,  potravinářský  průmysl. 
Reklamy  typu  co  je  slovenské  (české)  =  dobré,  bez 
domácí  výroby  a  zpracování  nic  neřeší.  A  tak  jsme 
odkázáni  na  výrobu  pšenice,  kukuřice,  řepky,  na 
dotace,  na  podniky  bez  živočišné  a  jinak  nároční 
výroby,  na  dotace.  Platíme  nízké  pachty  a  malé 
mzdy.  To  vše  se  může  změnit  nejdříve  za  5‐10  let. 
Bez  podpory  domácí  živočišné  a  potravinářské  výro‐

by  to  nepůjde.  Proto  se  ani  nemohou  výrazně  snížit 
plochy řepky. Olejka  je v osevním postupu „bez hno‐
je“  blahodárná.    Poroste  výměra  kukuřice,  ozimé 
pšenice.  Kde  se  daří, má  narůst  stále  více  nedostat‐
kový sladovnický ječmen.  

Přibude  rádoby  poučených  kritiků.  Nespokoje‐
nost  s  dovozy  potravin.  Se  žlutými  a  kukuřicí  obsa‐
zenými  poli.  A  možná,  skoro  jistě,  to  ani  „západ“ 
nezvládne a bude více a více dovážet. Dotace domácí 
zemědělce  a  potravináře  nenahradí.  Ceny  agropro‐
dukce se musí výrazně zvýšit a tím i mzdy.  

Prof. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.  

 

Repka ozimná a osivárske spoločnosti na jar 2019 

Od  13.  do  15. marca  2019  sme,  za  veľkého  záuj‐
mu  osivárskych  spoločností,  robili  prehliadky  polo‐
prevádzkových  pokusov  s  odrodami  repky  v Huli 
(o. Nové  Zámky)  a  v Liptovskom  Mikuláši.  Súčasne 
sme  sa  venovali  aj  tzv.  tematickým  odrodám  repky 
v Prašiciach  (o.  Topolčany)  a  v Úpore  (o.  Trebišov). 
Tohtoročná aj minuloročná  téma  je ochrana koreňo‐

vého  krčka  repky.  Pokles  úrod  i  plôch  repky  olejky 
v Nemecku  sú  varovné.    Skoro  paušálne  je  aj  u  nás 
po  zbere  repky  nepekné,  suché  strnisko  –  má  byť 
s dreňou  a  musí  mat  zelenkavú,  živú  farbu.  
V minulom  čísle  Poradcu  je  o  tejto  téme  napísané  a 
doložené viac. Zatiaľ vieme, že z mnohých skúšaných 
preparátov  sa  pri  jarnom  ošetrení  proti  stonkovým 
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krytonosom  osvedčila  aplikácia  fungicídu  Topsin, 
alebo  stimulátora  koreňov  Rooter.  Po  postreku  sa 
zvýši  úroda  semien  o  3‐5%  ‐  je  to  ale  rentabilné?! 
Postreky  Topsin  i  Rooter  sú  lacné.  Viac  by  však  po‐
mohol hnoj a neobilná predplodina.  

Repka  olejka  je  všade  vo  vynikajúcej  kondícii.  Je 
všeobecne  hustejšia  s počtami  rastlín  okolo  36  je‐
dincov/m2.  Bežne  býva  v týchto  pokusoch  okolo 
30 rostlin/m2. Do stále väčšieho sucha musíme zvýšiť 
výsevky asi o 20% (60‐80 semien/m2), čo sme doložili 

v  mnohých  pokusoch.  Pochopiteľne  vo  vynikajúcich 
podmienkach  –  platí  pre  Prašice,  preto  tam  sú  hus‐
toty  v priemere  zo  všetkých  odrôd  len  okolo  23  ros‐
tlin/m2  –  úplne  postačí  50  semien/m2.  Vynikajúce 
podmienky znamená úrodné, kapilárne aktívne pôdy. 
Bežne  sa pri pestovaní  sladovníckeho  jačmeňa dosa‐
huje normovaná  kvalita.  V neúrodných  podmien‐
kach,  za  sucha,  pri  neskoršej  sejbe  vysievať  už 
spomínaných 60‐80  semien/m2 (tab.3). 

Tab.3. Údaje o pokusoch s ozimnou repkou a lokalitách 2018/19  
(počty a hmotnosti boli stanovené v novembri 2018, hodnotenie odrôd je z marca 2019) 

Lokalita Typ pokusu 

Rozmedzie počtu 
rastlín  skúšaných 

odrôd -  od do 
(ks/m2) 

Priemer počtu 
rastlín  skúšaných 

odrôd (ks/m2) 

Hmotnosť nadzemnej 
biomasy odrody Um-
berto/podiel zelenej 
biomasy a koreňov* 

Vynikajúce 
hodnotenie** 

Hul (úrodné pôdy, 
riziko sucha) 

Odrodový (29 odrôd) 27-45 38 650/12,0 
Angeliko,  
Aniston 

Prašice (úrodné a 
kapilárne aktívne 

pôdy). 

Tematické repky 
(ochrana kor. krčku) 

na 12 odrodách 
19-34 23 810/8,4 ES Vito 

Liptovský Mikuláš 
(neúrodné pô-

dy, dostatok vody 
Odrodový (29 odrôd) 37-66 45 380/15,2 

ES Massimo a 
ES Vito, Memori 

CS, PT 271 

Úpor (úrodné 
pôdy, riziko sucha 

i mokra) 

Tematické repky 
(ochrana kor. krčku) 
na 12 odrodách + 

stimulácia osiva proti 
suchu - odroda Cedric 

32-54 39 680/8,1 LG Architect 

* Čím je pomer užší (teda číslo je menšie), tým lepšie. 

**  “okometricky“  vyzerali  odrody  veľmi  podobne  (najhoršie  hodnotenie  90  %,  najlepšie  105  %,  kontrola  100%  ‐  Umberto  KWS). 
Naše „okometrické“ hodnotenie sa zhoduje s dosahovanými výnosmi asi z 2/3.  

 

Nie  len  kondičný,  ale  aj  zdravotný  stav  rastlín na 
všetkých  lokalitách  bol  dobrý.  Na  rastlinách,  na  lis‐
toch  aj  na  stonkách  nie  sú  viditeľné  žiadne  symptó‐
my  chorôb.  Korene  sú  zatiaľ  zdravé,  niekde 
poškodené  larvami kvetárky. Z 290 odobratých kore‐
ňov  rastlín  repky  (10  koreňov  z  každej odrody) malo 
len  10  koreňov  poškodený  koreňový  krčok  (3,45 %), 
19  koreňov  malo  poškodené  a  stmavnuté  cievne 
zväzky (6,55 %) a 60 koreňov malo prasklinu v koreni 
(20,69  %).  Tiež  sme  našli  na  dvoch  koreňoch  hálky 
s krytonosom  kapustovým.  V  poškodených  pletív 
koreňového  krčka  a  koreňa  sme  zistili  prítomnosť 
húb  z rodu  fusarium  a  alternária.  Z koreňov,  ktoré 
mali v strede prasklinu neboli žiadne patogény vyizo‐
lované.  Je  zaujímavé,  že  kým  na  lokalite  Hul  sme 
prasklinu v koreni  zistili približne na 20 %  rastlín, na 
lokalite Úpor bolo takýchto koreňov až 90 %. 

Je  vynikajúce,  že  v  polovici marca  boli medzi  od‐
rodami  len  malé  rozdiely.  Všetky  odrody  a  lokality 
„okometricky“  vypadali  skvele.  Tiež  rozdiely  medzi 
odrodami, čo sa týka počtu  jedincov/m2, boli menšie 
než  v iných  rokoch.  Na  všetkých  lokalitách  mal  naj‐
vyššie (z nášho hľadiska aj najlepšie) počty rastlín pri 
rovnakom  výsevku  Umberto  KWS  a  veľmi  dobré  od‐
rody  Alicante,  Astana  a  Eldorado.  Výsledok  z  hľadi‐
ska  úrody  semien  pochopiteľne  nepoznáme. 
Každopádne má  byť  čo  najvyšší,  aby  sa  zlepšila  eko‐
nomika produkcie repky olejky. K tomu majú pomôcť 
aj  Dni  poľa  (pozri  pozvánka)  a  spolupráca  nielen 
s osivármi, ale aj spoločnosťou Corteva.  

Prof.  Jan  Vašák,  CSc.,  Agrada  s.r.o.,  Peter  Bokor,  Slov. 
poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

Biologická ochrana repky proti hubovým chorobám 

Biologická  ochrana  rastlín  predstavuje  využitie 
živého organizmu pre ochranu  zdravia  rastlín.  Biolo‐
gická  ochrana  sa  úspešne  využíva  hlavne  pri  pesto‐
vaní  vínnej  révy  a  rýchlo  sa  zlepšujú  možnosti 
takejto  ochrany  ovocných  drevín.  Táto  metóda 
ochrany  rastlín  sa  v súčasnosti  tiež  využíva  v  ekolo‐
gickom  poľnohospodárstve,  ale  je  snaha  stále  viac 
využívať možnosti  biologickej  ochrany  aj  v  konvenč‐
nom  poľnohospodárstve.  V oblasti  pestovania  po‐
ľných  plodín  sú možnosti  biologickej  ochrany  rastlín 
zatiaľ obmedzené.  

Okrem priamych metód biologickej ochrany (apli‐
kácia  špecifických  mikrobiálnych  antagonistov  do 
pôdy  alebo  na  nadzemné  časti  rastlín)  existujú  aj 
metódy  nepriame,  ku  ktorým patrí  napríklad  aj  apli‐
kácia organickej  hmoty do pôdy a  stimulácia  rastlin‐
ných obranných mechanizmov. 

K hlavným  mechanizmom  biologickej  kontroly 
chorôb rastlín patria:  indukovaná rezistencia a krížo‐
vá  ochrana,  hypovirulencia,  konkurencia  o  priestor 
a živiny,  antibióza  ‐  produkcia  antibiotík  a  mykopa‐
razitismus.  
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Ako  bioagens  sa  v súčasnosti  najčastejšie  použí‐
vajú  huby  Pythium  oligandrum,  Trichoderma  harzia‐
num,  Trichoderma  viride,  Gliocladium,  Talaromyces 
flavus  a baktérie Bacillus  cereus, B.  subtilis, Pseudo‐
monas chlororaphis, P. fluorescens i mnohé ďalšie. 

Na reguláciu fytopatogénych húb, ktoré spôsobu‐
jú  choroby  repky  sú  na  Slovensku  registrované  dva 
biologické  prípravky  na  báze mykoparazitických  húb 
Pythium  oligandrum  (prípravok  Polyversum)  a  Co‐
niothyrium minitans (prípravok Contans WG). 

Pythium  oligandrum  je  mykoparazitická  huba, 
ktorá  sa  bežne  vyskytuje  v pôde  a  napáda  širokú 
škálu  pôvodcov  hubových  chorôb  rastlín.  Už  v 80. 
rokoch  20.  storočia  bola  huba  testovaná  pre  poľno‐
hospodárske  využitie.  Výsledkom  bol  bioprípravok 
s názvom Polyversum.    Polyversum predstavuje  prvý 
biofungicid,  ktorý  bol  vyvinutý  a vyrába  sa  v  ČR. 
Jedná  sa  o  prípravok,  ktorý  rieši  choroby  koreňov, 
koreňového  krčka  a  nadzemných  častí  rastlín  po 
infekcii  hubami  Phoma  lingam  a  Sclerotinia  sclero‐
tiorum. Okrem  toho  indukuje  zvýšenú odolnosť  rast‐
lín  napríklad  aj  k  patogénom  Alternaria  brassicae, 
Peronospora  parasitica,  Botrytis  cinerea  a  Helmin‐
tosporium spp.  

Pythium  oligandrum pomocou  hydrolytických  en‐
zýmov  rozkladá mycélium patogénov a  takto získané 
živiny využíva pre vlastnú výživu (mykoparazitizmus). 
Aj  sekundárne  metabolity  mykoparazitickej  huby 
P. oligandrum  stimulujú  tvorbu  morfologických  a 
biochemických  bariér  v  pletivách  rastlín,  ktoré  brá‐
nia  napadnutiu  patogénmi  (indukovaná  rezistencia). 
P.  oligandrum  v  symbióze  s  koreňovým  systémom 
ošetrených  rastlín  produkuje  nízkomolekulárny  pro‐
teín  oligandrin,  ktorý  sa  vyznačuje  aj  systemickými 
i translaminárnymi  vlastnosťami.  Tato  prírodná  sub‐
stancia  indukuje  v  rastlinách  prirodzenú  rezistenciu 
proti  foliárnym  hubovým  chorobám.  Rezistencia  sa 
prejavuje aktívne  ‐  inhibíciou klíčenia  spór patogéna 
a  potláčaním  rastu  jeho  mycélia  a tiež  pasívne  ‐ 
zhrubnutím  bunkových  stien  ošetrovanej  rastliny. 
Okrem toho sekundárne metabolity mykoparazitickej 
huby  P.  oligandrum  podporujú  tvorbu  rastových 
fytohormónov  (rastová  stimulácia),  čo  rastlinám 
umožňuje  lepšie  prekonávať  nepriaznivé  podmienky 
prostredia.  Mykoparazitická  huba  P. oligandrum 
parazituje  na  rôznych  fytopatogénych  hubách 
z rodov Alternaria spp., Botrytis spp., Fusarium spp., 

Phoma  spp.,  Phomopsis  spp.,  Pythium  spp.,  Phytop‐
htora  spp.,  Rhizoctonia  spp.,  Sclerotinia  spp.,  Verti‐
cillium spp.  

Prípravok Polyversum  je na Slovensku registrova‐
ný  na  ochranu  repky  ozimnej  proti  fómovej  hnilobe 
a bielej  hnilobe.  Proti  fómovej  hnilobe  sa  odporúča 
aplikovať  prípravok  v dvoch  termínoch.  Prvá  apliká‐
cia sa môže robiť od fázy, keď má repka vyvinuté dva 
listy  do  rastovej  fázy  vyvinutých  9  listov  (BBCH 12  – 
19)  a  druhá  aplikácia  sa  vykoná  od  fázy  začiatku 
predlžovacieho  rastu  do  rastovej  fázy  kedy  je  vidi‐
teľných  viac  ako  9 internódii  (BBCH  30  –  40),  alebo 
sa  môže  prvé  ošetrenie  vykonať  v termíne  od 
začiatku  predlžovacieho  rastu  do  rastovej  fázy  kedy 
je  viditeľných  viac  ako  9  internódii  (BBCH  30  –  40) 
a druhé ošetrenie  sa vykoná do  rastovej  fázy plného 
kvitnutia (BBCH 40 – 65). 

 
Proti bielej hnilobe sa odporúča vykonať dve ale‐

bo  tri aplikácie. Pri  troch aplikáciách sa prvé ošetre‐
nie  urobí  na  jeseň  v rastovej  fáze  BBCH  12  –  19, 
druhé ošetrenie sa robí v rastovej fáze BBCH 30 – 40 
a  tretie  sa  vykonáva  v  rastovej  fáze  BBCH  40  –  65. 
Pri  dvoch  aplikáciách  sa  robí  ošetrenie  v druhom 
a treťom termíne (BBCH 30 – 40 a BBCH 40 – 65). 

 
Huba  Coniothyrium  minitans  je  vysoko  špeciali‐

zovaný mykoparazit  napádajúci  len  sklerócia  fytopa‐
togénnej huby Sclerotinia  sclerotiorum.  Prípravky na 
baze mykoparazitickej  huby C. minitans  sa  využívajú 
na  dekontamináciu  pôdy  od  sklerócií,  na  ktorých 
huba  parazituje  a  úplne  ich  rozkladá.  Huba  preniká 
malými prieduchmi alebo cez poškodenia povrchovej 
vrstvi do vnútra  sklerócií a  ich bunkový obsah využí‐
va ako živnú pôdu, na ktorej vytvára pyknidy a koní‐
diá. Mykoparazit C. minitans prežívajú na skleróciách 
v pôde 1 až 2  roky. Aplikuje sa najčastejšie po zbere 
silne  napadnutého  porastu  repky  alebo  slnečnice, 
keď  pri  mechanizovanom  zbere  kombajnom  dochá‐
dza  pri  drvení  slamy  k  rovnomernému  rozmetaniu 
sklerócií na povrch pôdy. Aplikácia sa môže urobiť aj 
pred  výsevom  ozimnej  repky  alebo  slnečnice,  ale 
zvlášť ich predplodín (jačmeň, pšenica).  

Ján Tancik, ECOPHYTA s.r.o., Nitra; 
Peter Bokor, Slov. poľnohospodárska univerzita v Nitre 
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