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 ČÍSLO 3  (ROČNÍK IX.)  JÚL 2019  PESTOVATEĽOM 
 

Stanovisko k pestovateľskej  technológi i  ozimnej  repky 2019/20 

Repka  je  hlboko  koreniaca  rastlina  a  potrebuje  or‐
bu.  Aj  napriek  tomu  sa  zhruba  polovica  olejky  vysieva 
len  po  kyprení  pôdy:  úspora  času,  pracovníkov,  väčšia 
istota  vzchádzania  v suchých  podmienkach.  Kyprenie  = 
väčšia  spotreba  agrochemikálií,  viac  burín,  chorôb, 
niekedy pokles úrod atď.  Systémov produkcie  je veľa – 
záleží  na  ekonomike,  rozsahu  pôdy,  potreby  stability 
úrod  semien  atď.  (Tab.1).    Kompromisom  je  hlboké 
kyprenie  pôdy  v páse  (strip  till)  so  súčasnou  sejbou. 
Stroje,  ktoré  hlboko  kypria  a  súčasne  sejú,  odstraňujú 
riziko  nevzchádzania,  kde  „hrudka  je  pre  repku  hrob‐
ka“.  Sejú  súčasne  s prípravou  pôdy,  hrudky  sú  ešte 
vlhké  a  nezachytávajú  rannú  rosu  (tab.2).  Sejba  do 
kyprej  studenej  pôdy,  vlastne  „čerstvá  orba“  sa  vydarí 
aj  bez  novej  sejačky,  ale  musím  vysiať  najneskôr  do  1 
dňa.  Keď  to  nezvládnem,  treba  počkať  cca  2  týždne  a 
vysiať podľa predpovede počasia. Hrudky zaváľať  ryho‐
vanými valcami. 

Osivo  je  podcenené.  Pod  lákavým  obalom 
s previerkou  klíčivosti  od  ÚKSÚP‐u  a popularitou  skve‐
lého  hybridu  vysievame  zhruba  50  semien/m2.  Ale  na 
poli  vzíde  15‐20  rastlín,  alebo  naopak  35‐45  jedin‐
cov/m2  (konkrétne  2018/19  pozri  článok  D.  Bečku). 
V suchých  podmienkach,  teda  všade  tam,  kde  sa  pri 
pestovaní  jarného  jačmeňa  nedosahuje  kvalitné  zrno, 
zvyšujeme  výsevok  z 50  na  70‐80  semien/  m

2  (tab.3). 
Morenie  osiva  Lumiposou  zlepšuje  jeho  vzchádzanie  a 

ochráni  korene  proti  krytonosovi  kapustovému  a  tiež 
kvetárke kapustovej. Na skočky nestačí a postrek insek‐
ticídom  pri  vzchádzaní,  pri  teplotách  pod  18°C  je  teda 
potrebný.  Pre  zlepšenie  vzchádzania  odporúčame  sti‐
mulačné  české  moridlo  AG  070.  V  suchu  ho  vhodne 
doplní  nespekavý  slovenský  hydrogél  Pewas.  Takto 
upravené  osivo  svojich  odrôd  dodáva  spoločnosť  Sel‐
gen. Hydrogél vo vlhku môže vzchádzavosť znížiť, ale to 
nevadí – vlhko umožňuje skvelý  rozvoj  i menšieho poč‐
tu rastlín. Primárne ide o sucho a tam Pewas pomôže. 

Výber  odrody  je  na  pestovateľovi.  Každopádne  je 
pri výmere olejky nad cca 20 ha   potreba pestovať viac 
odrôd.  Skoré  sorty  počas kvitnutia  prednostne  ošetru‐
jeme  proti  škodcom  i  chorobám  a  tým  chránime  aj  tie 
neskoršie.  Zber  nemusí  korešpondovať  so  skorším  ná‐
stupom  kvitnutia.  Skoro  dozrievajúce  odrody  sú  za 
sucha  a  na  horách  istejšie.  Zberáme  ich  pochopiteľne 
najskôr.  Tým môžeme pomocou odrôd  zber  „bez  strát“ 
rozdeliť na cca 10 dní. Ďalšie dni pridá „lepenie“, alebo 
opačne  desikácia,  či  kombinácia  obidvoch  zásahov. 
Neskoré  a  vysoké  odrody  bývajú  v dobrých  podmien‐
kach    výnosnejšie.  Dôležitú  úlohu  zohrávajú  aj  ďalšie 
faktory  ‐  relatívna  nepukavosť  šešúľ,  rezistencia 
k virózám, odolnosť k fómovej hnilobe, výnosová stabi‐
lita,  cena,  kvalita  a  dostupnosť  osiva,  skúsenosti  s od‐
rodou, reklama atď.  

Tab. 1. Úrody semien ozimnej repky v odlišných pestovateľských technológiách. Presné pokusy Č. Újezd o. Praha západ, 
400 m n. m., 8°C ročná priemerná teplota, cca 550 mm zrážok za rok, úrodné repárske pôdy, A. V. Sova 1996-1998. 

Pestovateľská technológia 
Úroda (t/ha) 

1997-98 
Rozptyl úrod (od 
do t/ha) 1996-98 

Úroda (%) 

Primitívna = bez hnojenia – len úrodnosť pôdy, kvalitná sejba a zber. 1,66 t 0,33-2,98 t 100% 
Ekologická = hnojené hnojovicou, plečkované, neriešené choroby, 

škodcovia, regulácia 
1,88 t 1,25-2,50 113% 

Intenzívna = plná úroveň všetkých vstupov a agrochemikálií 4,71 t 2,93-4,84 t 284% 

Tab.2. Presné technologické pokusy s repkou ozimnou (hybridná odroda KWS). Červený Újezd o. Praha západ,  
úrodná suchá oblasť, 405 m n. m. Finančná podpora KWS osiva ČR.  

Strip till sejačka Farmet Falcon 6 na strnisku a intenzita vstupov Pokusný rok a úroda 
semien 

Kontrola (orba, 
klasická sejačka) 

Strip sejačka 
Farmet na orbe Vstupy „ad libidum“ Stredná intenzita Úsporná technológia 

2014/15 100% 105% 115% 112% 109% 
2015/16 100% 115% 112% 112% 111% 
2016/17 100% 107%  95%  95%  89% 

Priemer úrod (t/ha) 5,06 5,53 5,45 5,37 5,23 
Priemer úrod (%) 100% 109% 108% 106% 103% 

Tab.3. Hustoty a úrody semien ozimnej repky. Odrodové pokusy v ČR a SR – celkovo 30 pokusov a cca 700 údajov.  

2015/16 (t/ha semien) 2016/17 (t/ha semien) Priemer (t/ha semien) 
Oblasť Husté (45 

rastlín /m2) 
Riedke (22 
rastlín /m2) 

Husté (40 
rastlín /m2) 

Riedke (23 
rastlín /m2) 

Husté (43 
rastlín /m2) 

Riedke (22 
rastlín/m2) 

Odporúčanie 

Kvalitný slad* 4,17 4,22 3,88 4,26 4,07 4,23 
Výsevok cca 50 se-

mien/m2 nemeniť 
Nekvalitná 

oblasť* 
4,46 4,11 4,05 3,68 4,30 3,94 

Zvýšiť výsevok na 
70-80 semien/m2 

* poznámka. Sladovnícky kvalitná oblasť – z našich lokalít tam zaraďujeme Humburky o. H. Králové, Jedlá o. H. Brod, Kelč o. Vsetín, Liptovský Mikuláš, N.Město na M. o. Žďár n. S., Petrovice o. Benešov, 
Rostěnice o. Vyškov, Prašice o. Topoľčany, Slatiny o. Jičín, V. Hoštice o. Opava 

Ako sladovnícky nevhodné oblasti považujeme pokusnémiesta: Bechlín o. Mělník, Hul o. N. Zámky,  Hrotovice o. Třebíč, Chrášťany o. Rakovník, Koloveč o. Domažlice, Tršice o. Olomouc, Úpor o. Trebišov, 
Žichlice o. Plzeň.  
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Pokiaľ  nezberáme  slamu,  musíme  dbať,  aby  sme 
ju  čo  najlepšie  rozmetali.  Na  rozklad  cca  100  kg  sla‐
my pridáme asi 1 kg dusíkatého hnojiva. To je asi 20‐
40 kg N/ha, najlepšie v lacnom hnojive so sírou, typu 
síran  amónny.  Slama  obsahuje  len  asi  0,5%  N,  ale 
uhlíka  má  50  –  150  krát  viac.  Tento  dusík  k repke 
nepočítame – je na rozklad slamy.  

Výdrv obilnín, hlavne jačmeňa, repke mimoriadne 
škodí (tab.4). Dá sa obmedziť podmietkou, prípravou 
pôdy atď. Ale nie  je nad použitie graminicídu. Tento 
je treba použiť vo fáze 2 – 3 listov obilniny, spravidla 
v septembri, pred  tým ako začne obilnina odnožovať 
a  zosilní.  Čo  sa  týka  ochrany  proti  tradičným  buri‐
nám  (rumany,  lipkavec  atď.),  uvádza  ich  register  SR 
pre  rok  2019  celkovo  36.  Z hľadiska  stratégie  sú  za 
sucha  používané  hlavne  postemergenty,  vo  vlhkých 
podmienkach úplne stačia preemergentné prípravky. 
Z množstva  prípravkov  a  možností  sú  vhodné  aj  od 
spoločnosti Corteva i jej odporúčania v prílohe.  

Rovnako to platí aj pre použitie regulátorov rastu 
na  jeseň.  Vychádza  nám  to  vždy,  zatiaľ  čo  na  jar  sa 
aplikujú  len  občas,  za  vlhka  a  pri  bujnom  raste.  
Dávame  ich  asi  vo  fáze  4‐6  listov  repky  obyčajne 
koncom septembra pri dĺžke najdlhšieho listu cca 15‐
20 cm. Pochopiteľne vždy pred začiatkom predlžova‐
nia  základu  srdiečka.  Používajú  sa prípravky na báze 
CCC, v praxi je tiež veľmi obľúbený Caryx, Magnello a 
veľa  ďalších  na  báze  azolov. Majú  výhodu  v tom,  že 
pôsobia aj proti fómovej hnilobe. Fungicídnych regu‐

látorov  je  viac  –  odporúčanie  pre  svoje  prípravky 
uvádza opäť Corteva.  

Počas  zimy,  od  decembra  do  februára  olejka  in‐
tenzívne  rastie.  A  to  už  od  teploty  pôdy  nad  +2°C, 
teda skoro celú  zimu. Hmotnosť koreňov sa zväčšuje 
najmenej trikrát. Čím je repka slabšia, tým viac. Rast 
nadzemnej  hmoty  brzdia  nízke  nočné  teploty  pod 
+5°C  a  krátky  deň.  Každopádne  sa  srdiečko  nepredl‐
žuje.  Hmotnosť  zelenej  biomasy  narastie  v teplých 
zimách  len  na  dvojnásobok,  za  mrazivej  zimy  sa  aj 
zníži.  SR  a  ČR  sa  líši  v tom,  že  Česi  používajú  pred‐
zimné  hnojenie  repky  od  polovice  októbra  tak  asi 
z 80 %,  v SR  zatiaľ  len  z cca  20 %.  Čím  je  zima mier‐
nejšia, tým je nárast úrod semien vyšší (tab.5). Ale aj 
v mrazivej  zime,  pod  Tatrami,  vychádza  predzimné 
hnojenie  ekonomicky  efektívne.  Hnojí  sa  asi  40  kg 
N/ha  vo  forme  stabilizovanej  močoviny,  Ensinu,  ale 
aj NPK, ale nedávať N vo forme liadku. NPK vychádza 
pravdepodobne  pre  obsah  draslíka.  V pôde  ho  býva 
mnoho.  Avšak  vždy  ide  o  naštartovanie  prijateľnosti 
K z pôdy. Repka je na draslík veľmi náročná, fosfor si 
dokáže zaopatriť. 

Rast  koreňov  sa  okrem  aplikácie  jesenného  dusí‐
ka  môže  podporiť  (tab.6),  napríklad  aj  aplikáciou 
prípravky  Galleko.  V tab.  7  je  praktický  príklad 
úspešného systému hnojenia ozimnej  repky. V kocke 
znovu  upozorňujeme  na  problém  s  kvalitou  osiva, 
potreby  zvýšiť  výsevok  na  väčšine  územia  SR,  hnojiť 
draslíkom  či  naštartovať  jeho  príjem  a  podstatne 
rozšíriť hnojenie olejky v predzimnom období.   

Tab. 4. Výsledky trojročného presného pokusu so spôsobmi prípravy pôdy pre výsev ozimnej repky  
(Č. Újezd, hnedozem so silným sklonom k hrudkovitosti a tvorbe pôdneho prísušku). 

Popis varianty* 
Pokrytie povrchu 
pôdy slamou (%)

Rastlín repky 
(ks/m2) 

Biomasa repky 
(%) 

Biomasa výdrvu  
(%) 

Úroda semien 
repky (%) 

Podmietka1, orba „sejbová“, bez graminicídu 2 45 100 100 100 
Orba „čerstvá“, graminicíd 3 50 264 10 153 
Podmietka1, orba „sejbová“, graminicíd 2 49 144 5 108 
Podmietka1, bez graminicídu 58 29  73 252 46 

* Vysvetlivky:  Výsevok 70 semien repky/m2 a 500 zŕn jarného ječmeňa/m2.  
1  = zásah bol vykonaný ihneď po zbere predplodiny a zbere slamy, „čerstvá“ = zásah sa robí tesne pred sejbou, „sejbová“ orba = orba asi 2 týždne pred sejbou 

 

Tab.5. Jesenné hnojenie dusíkom a úrody semien repky ozimnej (viacročné presné pokusy Č. Újezd) 

Predzimné hnojenie 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Priemer 
46 kg N/ha 4,36 3,81 3,29 4,84 5,93 6,53 5,75 4,93 
0 kg N/ha 4,13 3,51 3,12 4,67 5,41 5,79 5,18 4,54 

Rozdiel úrod semien (t/ha) 0,23 0,30 0,17* 0,17* 0,52 0,74 0,57 0,39 
* Koniec januára a február 2011 boli holomrazy ‐22 až ‐24°C, repke sa lúpala koreňová kôra. Jar 2013 umožnilo jarné práce veľmi neskoro a zima bola mrazivá. 

 

Tab. 6.  Výsledky s prípravky Galleko v suchom roku 2014/15. Presné pokusy Č. Újezd. 

Variant  Jeseň 4-6 listov Jarná regenerácia Začiatok kvitnutia Úroda semien v t/ha (%) 
1 Kontrola - - - 5,54 (100 %) 

3 Galleko Koreň - Galleko Kvet a Plod 5,88 (106 %) 
 

Tab.7  Metodika a výnos oz. repky systémom hnojenia Agra Group. Poloprevádzkový pokus V. Hoštice (o. Opava) 2014/15. 

Variant Úroda semien (t/ha) 
Agra Group variant (27.10.2014 - Retafos, 31.10.2014 - 30 kg N/ha v UREAstabil, 3.11.2014 - Fortestim Beta, 
16.2.2015 - 50 kg N/ha v UREAstabil, 7. 4. 2015 - 130 kg N/ha v UREAstabil, 14.4.2015 - Fortestim Beta)  
= suma 30 kg N/ha na jeseň a 180 kg N/ha na jar 

3,60 

Kontrola (na jeseň 0 kg N/ha, 16.2.2015 - 40 kg N/ha v UREAstabil, 18.3.2015 - 70 kg N/ha v DA,  
10.4.2015 - 70 kg N/ha v DAM 390) = suma 180 kg N/ha na jar 

3,16 

Rozdiel   0,44 
 

Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o.,  
Ing. Peter Bokor, Ph.D., Slov. poľnohospodárska univerzita v Nitre,  
Ing. David Bečka, Ph.D., Agrada s.r.o. 
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Výskyt chorôb v období  dozrievania repky 

Ako  sme  avizovali  už  počas  poľných  dní  na  konci 
mája  2019  v porastoch  repky  sa  začali  objavovať 
symptómy  chorôb  (najmä  na  šešuliach),  ktoré  by 
mohli  spôsobiť  čiastočné  straty  na  úrode  semien. 
Studený  a vlhký  máj  (teplota  v priemere  o 1,3  °C 
nižšia  v porovnaní  s dlhodobým  normálom  a zrážky 
200  %  dlhodobého  N)  spôsobil,  že  porasty  repiek 
boli  na  konci  mája  vo  výbornom  kondičnom  a  zdra‐
votnom stave. Vyššie  zrážky ovplyvnili  zvýšenie HTS, 
ale  na  druhej  strane  takéto  počasie  napomáha  roz‐
voju  niektorých  chorôb.  V mnohých  porastoch  sa 
začala  rozširovať  pleseň  kapustová  na  listoch,  ale 
hlavne na  šešuliach a tiež  čerň a pleseň  sivá. Rovna‐
ko  veľmi  nebezpečne  sa  rozšírila  aj  múčnatka.  Proti 
týmto  chorobám  počas  dozrievania  nemá  už  pesto‐

vateľ  možnosť  zasiahnuť.  Pri  priebehu  počasia,  ako 
tomu  bolo  v tomto  roku,  keď  je  počas  kvitnutia 
v apríli  sucho  (a  nehrozí  akútne  nebezpečenstvo 
bielej  hniloby)  je  vhodné  aplikovať  fungicídny  prí‐
pravok  až  na  konci  kvitnutia.  Rovnako  je  možné  po 
odkvitnutí  ošetriť  porasty  listovými  hnojivami 
s obsahom  síry,  prípadne  medi  (napríklad  thiosulfát 
+  močovina,  síran  horečnatý  apod.),  ktoré  zabránia 
výraznému  rozšíreniu  múčnatky  a čiastočne  aj  ples‐
ne.  Rozšírenie  plesne  kapustovej  zastavili  aj  vysoké 
teploty  (nad  30  °C),  ktoré  nás  sužovali  v druhej  de‐
káde júna. 

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

 
 

Průběžné výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku 

Jak  je  již  zmíněno  v článku  prof.  Vašáka  vitalita 
osiva  a  polní  vzcházivost  sehrávají  důležitou  úlohu 
v celé  pěstitelské  technologii.  Za  vlhka  vzejde  téměř 
vše. Ale za sucha se ukážou rozdíly mezi jednotlivými 
partiemi  osiv.  Vliv  odrůdy  je  minimální,  rozhoduje, 
jak kvalitně bylo osivo vypěstováno a následně upra‐
vováno.  V tabulce  č.  8  jsou  uvedeny  nejlépe  vzešlé 
odrůdy (resp. dodavatelé osiv)   na jednotlivých loka‐
litách. Na každé  lokalitě  se  rozmezí v hustotě poros‐
tu pohybuje v řádu několika desítek procent. Najdou 
se  odrůdy  s hustotou  kolem 19‐37  rostlin  na m2,  ale 

také  odrůdy,  kde  jsme  napočítali  34  až  66  r.  na m2. 
K opakovaně  nejhustším  porostům  patří  ES  Cesario, 
INV1024 a Sidoni CS. Podpořit polní vzcházivost  lze  i 
mořením  stimulátory  či  přidáním  látky  poutající 
vzdušnou  vlhkost  (Hydrogel).  Máme  odzkoušeno 
stimulační mořidlo  AG  070  s Hydrogelem,  které  zvy‐
šují polní vzcházivost i následný výnos semen. V roce 
2017/18 za pět poloprovozů došlo k navýšení výnosu 
o  190  kg/ha.  I  když  rozptyl  byl  velký  od  ‐120  kg/ha 
po +900 kg/ha (suchá oblast). 

Tab. 8  Počty rostlin na m2 (22. 10. - 12. 11. 2018). 

Lokalita  
(počet odrůd) 

Rozmezí počtu r. na m2 Průměrný počet r. na m2 Nejhustší odrůdy (r./m2) 

Hul 
(29 odrůd) 

26-45 36 

Kadji (45) 
Alicante (44) 

Sidoni CS (43) 
Astana (42) 

Butterfly, RGT Jakuzzi, ES Imperio (shodně 41) 

Liptovský Mikuláš 
(29 odrůd) 

37-66 47 

ES Eldorado (66) 
INV1024 (63) 
Arazzo (62) 
PT264 (61) 

Silver, Dariot (shodně 57) 

Prašice 
(12 odrůd) 

19-34 25 

Hamour (34) 
INV1024, ES Cesario (shodně 31) 

LG Architect (27) 
Sidoni CS (26) 

Úpor 
(13 odrůd) 

32-54 40 

SY Iowa (54) 
Sidoni CS (52) 

Cedrik (AG070+Hydrogel) (46) 
Cedrik, ES Vito, PT225 a ES Cesario (40) 

 

Při  jarní  inventarizaci  (13.  ‐  15.  3.  2019)  ve  vel‐
kých  poloprovozech  byly  nejvíce  zapojené  odrůdy: 
Angelico,  Anniston,  Umberto  KWS  a  LG  Architect. 
Přestože zima byla mírná, tak v Huli omrzlo   40‐50 % 
a na Liptově dokonce 70‐80 % listů. Nejnižší omrznu‐
tí  listové  plochy  jsme  pozorovali  u  odrůd:  Angelico, 
Anniston,  ES  Imperio  a  LG  Architect.  Tedy  u  odrůd, 
které  jsme  v zapojenosti  porostu  hodnotili  velmi 
vysoko.  Naopak  více  listů  omrzlo  u:  ES Massimo, 
INV1024,  Arazzo  a  Dalton,  ovšem  bez  ztráty  rostlin. 
V Tématických  pokusech  neméně  ubylo  listové  plo‐
chy  u  odrůd:  Umberto  KWS,  ES  Vito  a  INV1024.  Ne‐

jlépe  se  zapojily  porosty  odrůd:  Umberto  KWS, 
ES Vito,  Hamour, SY Iowa a ES Imperio. 

V rámci polních dnů (28. ‐ 31. 5. 2019) jsme u od‐
růd bonitovali  výšku,  ranost a podle výnosotvorných 
prvků  odhadovali  i  výnos.  Ve  velkých  poloporovo‐
zech  (Hul  a  Liptov)  nejvíce  narostly  odrůdy Hamour, 
Angelico  a  Kadji  (150  cm).  Naopak  velmi  nízké  byly: 
ES  Edorado  (113  cm),  Butterfly  (118  cm)  a  Miranda 
(123  cm).  Velké  byly  i  rozdíly  mezi  lokalitami  ‐  Hul 
147  cm,  Liptov  jen  131  cm.  Podle  žloutnoucích  lo‐
dyžních listů k nejranějším materiálům dle očekávání 
patřily:  Alicante,  SY  Florida  a  ES  Cesario.  Naopak 
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více zelených listů měly Hamour, Dalton a Dariot. Na 
základě  výnosotvorných  prvků  jsme  favorizovali 
ES Vito,  LG  Architect  dále  pak  Silver,  Angelico 
a RGT Trezzor  a  Umberto  KWS.  Naše  odhady  však 
nejsou zcela přesné. Zpravidla máme pravdu z 60 %.  

V Tématických  pokusech  (Prašice  a  Úpor)  jedno‐
značně  nejvíce  narostly  LG  Architect,  Hamour, 
ES Vito  a Umberto KWS a naopak nejnižší byly odrů‐
dy  od  Euralisu  ES  Imperio  a  ES  Cesario.  V ranosti 
nejdále  byly  ES  Cesario  a  SY  Iowa.  K pozdnějším 
materiálům  lze  zařadit  PT225,  Sidoni  CS  a  Memo‐
ri CS.  Výnosově  nejlépe  nám  odhady  vyšly  u odrůd: 
LG Architect, ES Vito a Umberto KWS. 

Celkově  jsou řepky ve velmi dobrém stavu a  i na‐
še  předpokládané  výnosy  tomu  nasvědčují.  U  kon‐
trolní  odrůdy  Umberto  KWS  očekáváme  v Prašicích 
4,5  t/ha,  na  Liptově  3,5  t/ha,  v Úporu  5‐5,5  t/ha  a 
v Huli dokonce 5,5‐6 t/ha.  

Pokud  zhodnotíme  celou  řepkovou  sezónu,  pak 
problematické  bylo  vzcházení  za  sucha  s vyšším  vý‐
skytem  škůdců  (skočky,  vošky),  dlouhý  podzim  a 
mírná  zima umožnily  dorůst  i  slabším porostů,  koře‐
ny hluboké,  omrznutí  lisů minimální. Hnojit  dusíkem 
a  stříkat  proti  krytonoscům  se  začalo  brzy.  Apríl 
velmi  suchý,  teplý,  ale  chladné  noci.  Mimořádně 
pomohlo  ochlazení  a  déšť  v máji.  Řepky  se  zvedly, 
více  navětvily  (i  sekundárně)  a  dlouho  kvetly  5‐
6 týdnů  (loni  jen 2‐3  týdny). V máji byly  ideální pod‐
mínky  pro  rozvoj  chorob.  Ty  se  zatím  naštěstí 
v porostech  neukazují.  Pokud  se  choroby  neprojeví, 
pak  lze  očekávat  nadprůměrné  výnosy  pro  ČR  3,7‐
4 t/ha a pro Slovensko asi o dva metráky nižší. 

Ing. David Bečka, Ph.D., Agrada s.r.o.,  
Ing. Peter Bokor, Ph.D., Slov. poľnohospodárska univer.,  
Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o.  
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Najefektívnejšie jesenné odburinenie porastov repky ozimnej 

 
Možností herbicídneho ošetrenia repky ozimnej proti 

burinám je celý rad. Od ostatnej jesene však medzi nimi vyniká 
aplikácia herbicídu METAZAMIX v dávke 1,2 l/ha po sejbe 
(preemergentne) alebo skoro postemergentne a následná 
postemergentná aplikácia herbicídu BELKAR v dávke 0,25 l/ha 
od 2. listu repky ozimnej až do jej 4. páru pravých listov.  

 
Skorá postemergentná aplikácia prípravkov METAZAMIX 

v dávke 1,2 l/ha spoločne s herbicídom BELKAR v dávke 
0,25 l/ha ničí kompletné spektrum jednoročných burín vrátane 
ťažko ničiteľných pakostov, úhorníka, zemedymu, makov a 
ďalších burín. Samozrejmosťou je účinok na rumančekovité 
buriny, lipkavec a buriny spodného poschodia (veroniky, 
hluchavky, hviezdica). Lepšie herbicídne ošetrenie v súčasnosti 
slovenský trh neponúka. 

 
Pokiaľ sa nepodarí odburiniť repku ozimnú aplikáciou 

herbicídu METAZAMIX hneď po sejbe, je možné aplikovať 
METAZAMIX aj skoro postemergntne v dávke 1,2 l/ha 
maximálne do klíčnych listov burín. METAZAMIX je práve 
v tejto fáze vhodné aplikovať ako TM zmes spoločne s novým 
herbicídom BELKAR v dávke 0,25 l/ha od 2. pravých listov 
repky ozimnej.  

 
 

Postemergentný herbicíd BELKAR neaplikujte v TM 
kombinácii s fungicídmi, ktoré majú výrazné morforegulačné 
účinky (metconazole), s graminicídmi v pýrohubnej dávke a 
hnojivami obsahujúcimi bór vo vyššom obsahu ako 2 % bóru. 

Repka je v prevažnej väčšine vysievaná na plochy 
po obilnine. Najnebezpečnejším burinovým druhom 
vo vzchádzajúcich porastoch repky ozimnej je preto výmrv 
obilnín. Najvhodnejší pre použitie v repke ozimnej na jeseň, 
ako z pohľadu účinnosti, tak aj selektivity k repke ozimnej, je 
selektívny graminicíd GALLANT SUPER. Každý, kto použije 
v tomto roku na ničenie výmrvu obilnín v porastoch repky 
ozimnej graminicíd GALLANT SUPER v dávke 0,5 l.ha-1, 
zlikviduje výmrv obilnín najspoľahlivejšie, ale zároveň aj 
pri najnižších nákladoch! Vzhľadom na vysokú selektivitu 
graminicídu GALLANT SUPER je jeho aplikácia možná vždy 
v období, 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 5. list výmrvu obilnín v dávke 0,5 l.ha-1. Akonáhle výmrv 
obilnín už naplno odnožuje (6. list výmrvu obilniny), je vhodné 
len mierne zvýšiť dávku prípravku GALLANT SUPER. 

 
Proti pýru plazivému aplikujte GALLANT SUPER v dávke 

1,0 l.ha-1 v období, keď má pýr výšku asi 10-15 cm, t. j. vo fáze 
2. až 3. listu pýru. V súčasnosti je nákladovosť použitia 
graminicídu GALLANT SUPER proti pýru plazivému minimálne 
o 20 – 50 % nižšia ako najnižšia finančná náročnosť ďalšieho 
lacného graminicídu. 

 
Niekoľko zdôvodnení, prečo je GALLANT SUPER považovaný 

za najkvalitnejší selektívny graminicíd: 
 vyznačuje sa najvyššou selektivitou k repke a jeho aplikácia 

v dávke proti výnrvu obilnín je možná bez ohľadu 
na rastovú fázu repky,  

 dosahuje najspoľahlivejšiu účinnosť na výmrv všetkých 
druhov obilnín, 

 zabezpečuje najvyššiu účinnosť na pýr plazivý pri najnižšej 
dávke na hektár, a teda aj pri najnižších nákladoch, 

 vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku, a teda aj rýchlym 
vyradením výmrvu obilnín z konkurencie voči repke, 

 unikátny vedľajší účinok na pýr plazivý v dávkach proti 
jednoročným trávam, 

 najstabilnejší účinok aj pri nízkych teplotách prostredia, 
 obsahuje výborné zmáčadlo ŠAMAN vo formulácii. 



Najefektívnejšie jesenné odburinenie porastov repky ozimnej 

 
Porast repky ozimnej je už na jeseň veľmi atratktívny 

pre škodcov. Po rokoch stagnácie v insekticídnom morení osiva 
repky, je možné túto jeseň využiť vlastnosti nového 
insekticídneho moridla LUMIPOSA proti škodcom repky, ktorí 
škodia počas jej klíčenia a vzchádzania, avšak toto moridlo je 
dostupné zatiaľ len v obmedzenom množstve pre trh v SR. 
Nezastupiteľné miesto preto aj naďalej patrí kombinovanému 
dlhodobo reziduálne pôsobiacemu insekticídu NURELLE D, 
ktorý pôsobí kontaktne, požerovo a fumigačne a má aj 
repelentný  a translaminárny účinok. Najčastejšími škodcami 
na poraste repky sú: skočky, piliarka repková, siatica 
oziminová, krytonos kapustový a tiež aj slimáky, resp. 
slizniaky, prípadne aj kvetárka kapustová. 

 
 Títo škodcovia sú najnebezpečnejší práve pri vzchádzaní 

repky a aj krátko po jej vzídení a pri premnožení dokážu porast 
silne zdecimovať alebo úplne zlikvidovať, ak nie je osivo 
insekticídne namorené. Nízke výsevky ešte zvyšujú 
pravdepodobnosť silného poškodenia porastu repky týmito 
škodcami. Ak zistíme na poraste skočky, je potrebné ihneď 
aplikovať insekticíd, a to buď pyrethroid, ako napr.: RAFAN 
MAX v dávke 0,05 l.ha-1, alebo pre dlhodobejší reziduálny 
účinok NURELLE D. Prípravok NURELLE D je najkvalitnejším 
a najspoľahlivejším insekticídom s kontaktným, požerovým 
a fumigačným účinkom proti siatici oziminovej a aplikuje sa 
v dávke 0,6 l.ha-1 (aplikácia je vhodná večer, t.j. krátko 
pred vylezením húseníc siatice z pôdy), ale je ho možné použiť 
veľmi úspešne aj proti ostatným cicavým a žravým škodcom, 
dokonca proti skočkám je účinný v dávke 0,4 l.ha-1. 

 
U včas zasiatych porastov repky (prvá polovica augusta) je 

súčasťou intenzívnej technológie jej pestovania aplikácia 
fungicídov s morforegulačným účinkom, a to nielen z dôvodu 
potrebnej regulácie rastu rastlín repky, ale tiež aj ochrany 
porastov repky pred napadnutím hubovými chorobami (zvlášť 
hrozí pri vysokom zastúpení repky a olejnín v oseve). Pokiaľ 
bude počas jesene zrážkovo normálny priebeh počasia, budú 
porasty repky prerastať, ale bude aj vyšší infekčný tlak 
hubových chorôb, ktoré infikujú repku ešte aj na jar. Riešením 
týchto očakávaných problémov pri pestovaní repky je 
aplikácia morforegulačného fungicídu LYNX v dávke 0,5 l.ha-1 
v období, kedy má väčšina rastlín repky vyvinutý 2. pár pravých 

listov (4. až 5. list repky). Pokiaľ bude pokračovať vlhký a teplý 
charakter počasia aj naďalej v septembri, je vhodné aplikáciu 
fungicídu LYNX zopakovať v období, kedy bude mať repka 6-8 
listov, t. j. asi o 14 dní po prvej aplikácii opäť v dávke 0,5 l.ha-1 
(z dôvodu posilnenia fungicídneho účinku).  

 
Takto získame zdravé porasty so silným koreňovým 

kŕčkom, rozsiahlym koreňovým systémom, vysokou 
schopnosťou vetvenia v jarnom období a s prognózou vysokej 
úrody semena. Pokiaľ fungicíd LYNX nestihneme aplikovať 
v optimálnej rastovej fáze repky (4.-5. list repky), je potrebné 
na každý ďalší list repky pridať v dávkovaní morforegulačného 
fungicídu LYNX ešte 0,1 l.ha-1 až do dávky 1,0 l.ha-1 pri 10 
listoch repky. Aplikácia morforegulačného fungicídu LYNX 
na porast repky je jedno z rozhodujúcich intenzifikačných 
opatrení uskutočnených v jeseni. 

Ak je porast repky rastovo „rozhádzaný“, t.j. rastliny repky 
sú v rôznych rastových fázach, od prvého páru pravých listov až 
po 3., prípadne 4. pár pravých listov, a prevláda v septembri 
vlhké počasie, je vhodnejšie aplikovať morforegulačne 
jemnejšie pôsobiaci kombinovaný fungicíd CORINTH v dávke 
0,8 l.ha-1 s výbornou biologickou účinnosťou na široké 
spektrum chorôb, predovšetkým však v jeseni na fómovú 
hnilobu.  

 
Aplikácia morforegulačných fungicídov, ako sú: LYNX alebo 

CORINTH zabezpečí: 
 mohutný koreňový systém a husté koreňové vlásočnice, 
 kompaktnú listovú ružicu, 
 prisadnutý a silný koreňový krčok, 
 spomalenie predlžovacieho rastu nadzemnej časti repky, 
 vyšší počet pupeňov (vetiev), 
 zvýšenie odolnosti voči mrazom, 
 lepší zdravotný stav. 

 a hlavne vyššiu úrodu semena. 
Fungicíd CORINTH sa vyznačuje najlepším účinkom 

na choroby repky, ako sú: fómová hniloba (Phoma), pleseň 
šedá (Botrytis), Cylindrosporium, biela hniloba (Sclerotinia), 
múčnatka repková, čerň (Alternaria) a ďalším chorobám 
repky, pričom má preventívny, kuratívny a eradikatívny 
účinok s dlhou dobou účinku.  

Poradcovia 
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