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Trendy v rast l innej  výrobe 

Zmeny  sú  u  nás  (ČR/SR)  viac  viditeľné  ako  v iných 
krajinách  EU.  Výrazne  sa  prepadla  živočíšna  výroba, 
produkcia  zeleniny  a ovocia  i  počet  spolupracovníkov. 
Naopak  pribudla  výborná  technika.  V nížinách  a 
v stredných  polohách  sa  neorie  (premnoženie  hrabo‐
šov).  Zachovali  sme v poľnohospodárstve  veľké  výmery 
pozemkov  –  ohromná  výhoda  proti  iným  krajinám  EU. 
Manažment  na  tom  nie  je  ekonomicky  zle  –  pracovní‐
kov  ubudlo  viac  než  agropríjmov.  Sebestačný  (okrem 
obilia),  čo  sa  týka  repky,  maku,  horčice  i  chmeľu  nie 
sme  ani  v ČR.  SR  je  na  tom  ešte  horšie.  Väčšina miest 
nakupuje už  len v supermarketoch – dobre vyzerajúci a 
super  zabalený  zahraničný  tovar  sa možno ani nepoka‐
zí.   Farmárske ceny sú, na rozdiel od väčšiny nevyhnut‐
nej produkcie, ale len o málo vyššie ako v roku 1989.   

Po  tom,  ako  bol  v EU  obetovaný  skoro  celý  textilný 
priemysel  dá  sa  očakávať,  aj  napriek  odporu  ostávajú‐
cich  cukrovarov  a  niektorých  producentov,  pád  európ‐
skeho cukru. Jeho dovoz bude lacnejší. Rovnaké je to aj 
so  sójou.  Na  rad  (repka  tak  za  15  rokov)  prídu,  okrem 
olív,  olejniny. Aj    keď  je v EU najviac obľúbený a kupo‐
vaný  slnečnicový  olej,  je  tento  veľmi  kvalitný  tuk  do‐
ménou Ukrajiny. Najmä po obmedzeniach s bojom proti 
pesticídom.  Tieto  však,  na  rozdiel  od  veľmi  drahého 
bývania, zaisťujú lacnosť a dostupnosť potravín. 

Spoliehať sa na to, že „jesť sa musí“ znamená nepo‐
chopenie  kapitalizmu  a  globalizácie.    Počet  nových 
„krkov“ na  svete  rastie  tempom 70‐80 miliónov za  rok. 
Starnúca  a migráciou  postihnutá  Európa  ostáva  zahla‐
dená  do  peňazí.  Ale  svet  má  deti,  pracuje,  vynalieza, 
„rozoráva“,  ničí  pralesy….  Výnosy  a  hlavne  produkcia 
agrárnych  surovín  rastie  rýchlejšie  ako  počet  ľudí. 
A pretože  sa  len  asi  12%  zemskej  súše  obrába,  sú  (ok‐
rem  púští,  zamrznutej  a  zasolenej  pôdy)  skoro  neko‐
nečné  rezervy  v prériách  a  pralesoch.  Určite  na 
minimálne  ďalšie  storočie,  tisícročie...  Nehladiac  na 
možnosť  intenzifikácie.  Preto  budú  ceny  agrárnej  pro‐
dukcie  aj  naďalej  nízke,  dotácie  ostanú  so  „zelenými  i 
bez nich“.  

Z hlavných  zmien  sú  niektoré  trendy  zrejmé.  Agrár‐
ne  ide o rast Brazílie, významu kukurice, sóje, cukrovej 
trstiny,  ryže,  tropického  pásma.  Populačný  prepad 
„belochov“  na  rozdiel  od  moslimov,  Afriky  či  iných 
etník.    Skoro nekonečný pôdny  fond má exZSSR. V Únii 
je  to  už  poznať.  Hlavnou  plodinou  EU  je  pšenica  a  tú 
vyvážame.  Avšak  za  posledných  asi  5  rokov  vývozy 
z Ruska  úspešne  prekonávajú  tie  z  Únie.    A  takýchto 
údajov  je  ešte  oveľa  viac.  Musíme  vedieť,  že  svet  je 
rôzny  (tab.  1),  hlavnou  ľudskou  potravinou  je  ryža, 
plodinou  kukurica,  bielkovinodárnou  rastlinou  sója, 
olejninou  palma  olejná  atď.  Že  ekonomicky  veľmi 

úspešná  Čína,  čo  od hladu  predtým  vyvážala,  je  hlav‐
ným agrárnym dovozcom a spotrebiteľom sveta.  

Tab. 1. Produkcia obilnín vybraných exportných krajín 
v kg/osobu 2019. Podľa USDA XII/2019, štatistické úrady 

SR/ČR, Wikipédia. 

Krajina Obilniny spolu z toho pšenica 
Svet  351 101 
USA* 1270  16 

Brazília  557   3 
Ruská federácia  789 507 

EU28  614 299 
SR  758 367 
ČR  715 456 

* hlavný producent kukurice na svete 
 (úrody kukurice sú cca 11 t/ha) 

Ako ďalej? 
 Čo  najviac  rozšíriť  chov  hovädzieho  dobytka  a  mlieka‐

renstvo. Aj keď sa to nezdá, žijeme vo „vodnom“ blaho‐

byte.  Voda,  pôda,  rastliny,  CO2,  rast  teploty  atď. 

= agroúspech 

 Repku,  slnečnicu  a strácajúcu  sa  cukrovú  repu  nahradí 

lucerna,  ďatelina  a  trávy.  Sóju  skôr  dovážať  ako  pesto‐

vať. Kde sa dá, produkovať najvýkonnejšiu obilninu ‐ ku‐

kuricu.  

 Orientovať  sa  na  kvalitu,  na  domácich  spotrebiteľov, 

jarný jačmeň, kvalitné pivovarníctvo, potravinárstvo. 

 Intenzifikovať (pôda chýba) aj keď ekonomicky je najlep‐

šie mať čo najväčšiu výmeru a „strážiť“ náklady.  

 V predajoch  využívať  doterajšie  možnosti  –  počítače, 

dopravu, priame predaje domácim spotrebiteľom. Je sí‐

ce prepad domácej kuchyne, bohužiaľ i rodiny, ale kvali‐

tu poznáme. Zvíťazí.   

 Otepľovanie,  kým zvládneme  závlahy a  rast CO2,  je pre 

nás plusom. Priemerná teplota sveta je cca 15°C a väčši‐

na územia ČR/SR bude mať tak 8‐12°C ročne. Je to prie‐

stor pre pestovanie kukurice, lucerny, ale aj zimný výsev 

jarín vrátane dvojradového a  jarného  jačmeňa. Rozšíria 

sa netradičné „slabé oziminy“ typu hrach, bôb, mak, sa‐

reptská  horčica,  ľan  atď.,  presievky.  Zmení  sa systém 

hnojenia,  spracovania pôdy,  sejby, dôjde k  rastu výsev‐

kov, plodinám s podsevom a zmesiam na ochranu proti 

suchu a pod.  

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. 
Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o. 
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Ideální  podzim a opět  teplá z ima pro řepku 

Po  zasetí  řepky  se  dostavily  srážky  a  porosty  větši‐
nou  rychle  a  jednotně  vzešly. Neopakovala  se  tak  situ‐
ace  z  velmi  suchého  podzimu  2018  s pomalým  a 
nejednotným  vzcházením  porostů.  Z pohledu  výskytu 
škůdců  se  jednalo  o  průměrný  podzim.  Vedle  pravidel‐
ných  výskytů  skoček  a  kvetarky,  byly  v některých  re‐
gionech  lokální  výskyty  siatice  a  vošek.  Aplikace 
jednoho  insekticidu  zpravidla  vše  vyřešila.  Kalamita 
hrabošů se z Moravy dostala také do některých regiónů 
západního Slovenska. 

Celá  jeseň  a  začátek  zimy  byly  pro  řepku  ideální, 
možná  až  moc.  To  vedlo  u  časně  setých  porostů 
k rychlému přerůstání.  Již  začátkem  septembra  jsme 
začali s regulací těch nejbujnějších řepek. Jedna aplika‐
ce  zpravidla  nestačila  a  zásah  se  musel  opakovat. 
S plánovaným zákazem některých azolů, bude efektivní 
podzimní regulace stále komplikovanější.  

Bujné  porosty  odčerpaly  velké  množství  živin,  a  to 
se  projevilo  i  v nízkých  hodnotách  Nmin  (5‐10  ppm)  a 
následně barevnými změnami na starších  listech. Vedle 

již  zmíněné  regulace,  proto  bylo  potřeba  pohnojit  řep‐
ku  na  podzim  i  dusíkem.  Podzimní  hnojení  dusíkem, 
nejlépe  v amidické  (močovina,  UREAstabil  apod.)  či 
amonné formě, zvyšuje výnos o 0,2 t/ha (mrazivé zimy) 
až o 0,7 t/ha (teplé zimy).  

Z našich  pokusných  míst  jsme  nejhustší  porosty  na 
podzim  napočítali  na  Liptově,  kde  však  byly  současně 
rostliny  nejslabší  (tab.  2). Nejsilnější  řepky  již  tradičně 
měla  lokalita  Hul  na  Novozámecku,  kde  počet  listů 
dosáhl  8,1  na  rostlinu  s  délkou  přes  30  cm,  kořenový 
krček měl  šířku  13 mm,  kořeny  dlouhé  13,7  cm  a  sou‐
časně nevyšší hmotnost čerstvé biomasy  listů  (34 t/ha) 
a  kořenů  (3,2  t/ha).  Celkově  se  letos  jedná  o  nejlepší 
stav  před  zimou  za  poslední  roky,  co  se  týká  hustoty  i 
růstových  parametrů  řepek.  Nutno  ale  konstatovat,  že 
výsledky  jsou  z pokusných  odrůdových  parcel,  kde  je 
stav  porostů  vždy  lepší  než  na  provozních  plochách  a 
současně  pokusničíme  na  špičkových  zemědělských 
podnicích. 

Tab. 2: Stav řepkových porostů na pokusných lokalitách – podzim 2019, 2018 a 2017. 

Počet 
listů  

Délka 
listů 

Průměr 
krčku 

Délka 
kořene 

Hmotnost čerstvé biomasy 
(t/ha)1) Lokalita 

Datum odbě-
ru 

Počet r. 
na m2 

ks cm mm cm Listy Kořeny 
Agrocoop Hul 28.10.2019 28 8,1 31,8 13,1 13,7 34,0 3,2 

Agro-racio Liptovský Mikuláš 24.10.2019 87 6,0 24,6 4,8 12,5 16,7 1,3 
PPD Prašice 25.10.2019 24 8,2 26,4 8,9 13,6 13,0 1,2 

Agrochem  Úpor 30.10.2019 26 9,2 33,9 9,6 10,8 27,2 2,4 
průměr podzim 2019 41 7,9 29,1 9,1 12,6 30,9 2,8 
průměr podzim 2018 38 6,8 33,6 8,6 14,1 25,9 2,2 
průměr podzim 2017 34 8,0 35,6 9,5 17,1 26,4 2,1 

1)
 Přepočteno dle počtu r./m

2
. 

Pozn. Agrocoop Hul  (o. Nové Zámky, 124 m n. m.), Agro‐racio Liptovský Mikuláš  (o. Liptovský Mikuláš, 577 m n. m.), PPD Prašice 
(o.  Topolčany,  263 m n. m.)  a  Agrochem Úpor  (o.  Trebišov,  122 m n. m.).  Podzim 2019  ‐  Agrocoop Hul,  Agro‐racio  Liptovský 
Mikuláš výsledky odrůdy Anniston, PPD Prašice a Agrochem Úpor výsledky odrůdy Kadji. Podzim 2018 výsledky odrůdy Umber‐
to KWS. Podzim 2017 výsledky odrůdy ES Cesario.  

Dosavadní  průběh  zimy  pravděpodobně  nevybočí 
z řady  posledních  teplých  zim.  Do  Vánoc  bylo  počasí 
teplé, které pokračuje  i  v januáru. Kořeny stále  rostou. 
Bohužel máme málo  srážek,  a  to  i  na  horách,  kde  není 
sníh.  Zima  ještě  není  u  konce,  ale  jak  známe 
z posledních  let,  nástup  jara  můžeme  očekávat  brzy  i 
v polovině  února.  Bujné  a  přerostlé  řepky  z podzimu 
odčerpaly  mnoho  živin,  především  dusíku.  Proto  prv‐
ním vstupem do porostu bude dusíkaté hnojení. Řepky 

jsou pěkné,  výnosově nadějné,  cena  se očekává přízni‐
vá, proto se určitě vyplatí do řepky investovat. Využijte 
také  letošní  poslední možnost  aplikace  chlorpyrifosu  a 
thiaklopridu  proti  škůdcům.  Příští  rok  bude  ochrana 
výrazně komplikovanější. 

Ing. David Bečka, Ph.D., Agrada s.r.o. 
doc. Ing. Peter Bokor, Ph.D., SPU v Nitre,  
Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o. 

Škodcovia a mierna zima 

Každoročne  počas  zimy,  ale  aj  v jarnom  období,  sa 
v odbornej,  ale  aj  laickej  verejnosti  hodnotí  vplyv  zimy 
na  výskyt  škodcov.  Obyčajne  sa  to  veľmi  zjednodušuje 
konštatáciou,  že  zima  bola  jemná  bude  veľa  škodcov 
alebo  opačne  zima  bola  tuhá  škodcovia  pomrzli,  bude 
ich  menej.  Je  to  naozaj  tak?  Odpoveď  na  otázku:  „Vy‐
mrzne  v chladnej  zime  viac  škodcov  ako  počas miernej 
zimy?”  je  jednoznačná,  áno  určite  vymrzne.  Ale  odpo‐
veď  na  otázku:  „Bude  po  tejto  tuhej  zime menej  prob‐
lémov  zo  škodcami  ako  po  teplých  zimách?”  odpoveď 
už  nie  je  jednoznačná.  Odpoveď  znie:  Ako  s ktorými. 
Závisí  to  na  konkrétnych  druhoch.  Škodcom,  ktorí  sú 
pôvodnými  členmi  našej  entomofauny  chladné  zimy  až 
tak  nevadia.  Títo  sú  prispôsobení  na  podmienky  tohto 
prostredia.  Môžeme  povedať,  že  niektoré  druhy  vyža‐
dujú  nízke  teploty,  viac  im  prekážajú  mierne  zimy. 
Podľa  pozorovaní  českých  odborníkov,  sa  napríklad 

blyskáčik  repkový  vyskytuje  v menšej  miere  práve  po 
miernych  zimách  a  po  chladnejších  zimách  je  ho  viac. 
So  stonkovými  krytonosmi  je  to  zložitejšie.  Bolo  ziste‐
né,  že  po  výraznom  oteplení  v januári  a vo  februári 
príde  k   zníženie  výskytu  imág  stonkových  krytonosov 
na začiatku jari.     

A čo  babôčka  bodliaková,  škodca  sóje,  ktorý  bol 
v minulom  roku  premnožený.  Budeme  s ním mať  prob‐
lémy  aj v tomto  roku?  Babôčka  bodliaková  prezimuje 
v štádiu imága, ale v strednej Európe je to veľmi vzácny 
jav.  Na  jeseň  väčšina  imág  migruje  na  juh.  Takže  sa 
nemusíme  báť.  Aj  keď  sme  mali  vlani  masový  výskyt 
tohto  škodcu  nezostal  u nás,  aby  prezimoval.  Jeho 
výskyt  v roku  2020  závisí  od  toho,  či migrácie motýľov 
na jar budú úspešné. 

Ing. Ján Tancik, PhD., ECOPHYTA s.r.o., Nitra 
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Velké rozdí ly v hnojení  ozimé pšenice a řepky na jaře 

Řepku  po  obnově  kořínků  pohnojíme  v předjaří  od 
počátku  února.  Dáme  v ledcích  i  90‐100  kg  N/ha.  Na 
DAM  či  močovinu  ještě  není  čas.  Naopak  pšenici  po‐
hnojíme  až  po  řepce.  Regeneračně  –  vycházíme  z  obil‐
nářů  jako  byli  akademik  Špaldon  či  prof.  Petr  –  ale  jen 
u  řídkých  porostů.  Mívají  do  200‐300  rostlin/m2.  Stačí 
20 – max. 40 kg N/ha, opět v ledcích. U hustších poros‐
tů  nad  300  rostlin/m2  neposilujeme  neproduktivní, 
vlastně  plevelné  odnože.    To  proto,  že  výnosný  porost 
má  tak  500‐600  klasů/m2.  Kvůli  posílení  neproduktiv‐
ních  odnoží    na  rozdíl  od  řepky  ekonomicky  nevychází 
předzimní  hnojení  pšenice,  zimní  nitratace,  ani  před‐
jarní hnojení dusíkem.  

 Naopak řepka je řídká a mívá v reálu tak 25‐30 ros‐
tlin/m2    s  asi  šesti  větvemi  prvého  řádu.  Letos  je  na‐

štěstí tak 30‐40 rostlin/m2. Do očekávaného sucha je to 
po  často  suchém  dubnu  velmi  dobře.  U  řepky  zatím 
bývají  jen  plodné  větve.  U  pšenice  s cca  500  –  600 
plodnými  klasy/m2  sterilní  odnože  škodí.  Základem 
hnojení  pšenice  je  proto  produkční  hnojení  časově  až 
po  řepce.  Na  konci  odnožování  dáme  i  90  –  110  kg 
N/ha,  aby  rostliny  měly  při  odběru  cca  20  kg  N/t  zrna 
možnost  výnosu  kolem  8  t/ha  zrna.  Regeneračně  tedy 
0‐40 kg N/ha, produkčně 90‐110 kg N/ha – lze i rozdělit 
a  také  DAMovat  ‐  a  kvalitativně  do  klasu  cca  30  kg 
N/ha. Obvykle  je vhodné každý postřik fungicidů posílit 
cca 10 kg/ha močoviny (cca 4 kg N/ha).  

Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o.  

Tab. 3. Obvyklé rozdíly v růstu a hnojení ozimé řepky a pšenice v zemědělském předjaří  
(vlastní + Béreš/Ličková - mnohaleté pokusy). 

Ukazatel  Řepka (srpnový výsev) Pšenice (říjnový výsev) 
Hmotnost zelené biomasy v předjaří (%) 380% 100% 
Hmotnost svěžích kořenů na jaře (g/m2) 320 g 140 g 

Hmotnost svěží nadzemní biomasy (g/m2) 1500 g 340 g 
Požadavek na počet větví řepky  

a odnoží u pšenice 
Co nejvíce Asi 500-600 klasů/m2.  

Předjarní hnojení 
Co nejdříve. Od počátku února,  
časově po regeneraci kořínků 

Časově až po vyhnojení řepky.  
Orientovat se na produkční hnojení.  

Odběr kg N/t semene (zrna) cca 50 kg 20 kg 
Požadovaný výnos (t/ha) min. 4 t min. 8 t 

Ochrana repky v jarnom období  

Rovnako  ako  predchádzajúce  zimy  aj  tá  súčasná 
(2019/2020)  má  mierny  charakter.  Do  konca  januára 
neboli  na  väčšine  územia  SR  zaznamenané  silnejšie 
a dlhšie  trvajúce  mrazy.  Po  takýchto  miernych  zimách 
sa  výrazne  zvyšuje  riziko  výskytu  koreňových  chorôb 
a verticíliového  vädnutia  v porastoch  repky  v jarnom 
období.  Napríklad  po  miernej  zime  2015/2016  (prie‐
merná  mesačná  teplota  v decembri  2015  bola  o 3  – 
4 °C  vyššia  v porovnaní  s normálom)  bol  vysoký  výskyt 
tohto  ochorenia  zaznamenaný  na  viacerých  lokalitách 
na  Slovensku.  V roku  2016  po  výrazne  teplej  zime  boli 
problémy so zdravotným stavom repiek aj v Anglicku či 
Nemecku.  Podobne  aj  v roku  2018  (v januári  v roku 
2018  bola  priemerná  odchýlka  teploty  vzduchu  od 
normálu 4,6 °C) sme zaznamenali vysoký výskyt verticí‐
liového vädnutia najmä na  viacerých  lokalitách  juhozá‐
padného  Slovenska.  Veľké  množstvo  rastlín  repky, 
v dôsledku  poškodenia  koreňového  systému,  sa  dali 
veľmi  ľahko  vytiahnuť  z pôdy.  Rastliny núdzovo dozrie‐
vali a usychali. V práve prebiehajúcej sezóne bola jeseň 
jednou  z najteplejších  v dlhodobej  histórii.  Teplota 
v novembri  2019  bola  na  väčšine  územia  vyššia  o 4  – 
4,5  °C  a v decembri  vyššia  v priemere  o 3,2  °C,  v  po‐
rovnaní  s normálom.  V takýchto  podmienkach  môžu 
patogénne  organizmy,  vrátane  verticília,  počas  celej 
zimy  prerastať  v  koreňoch  repky,  čím  sa  zvyšuje  ich 
škodlivosť. Aj z tohto dôvodu má význam ošetriť poras‐
ty  repiek  na  jar  fungicídnymi  prípravkami.  Napríklad 
prípravkom Topsin  500  SC  s  účinnou  látkou  thiophana‐
temethyl,  ktorý má  vedľajší  účinok  a bráni  rastu mycé‐
lia patogéna Verticilium  longisporum,  ktorý  verticíliové 
vädnutia repky spôsobuje. 

Na  jar  je  veľmi  dôležité  ošetrenie  proti  stonkovým 
krytonosom,  ktoré  by  pestovatelia  repky  nemali  pod‐
ceniť. V minulom roku bol pozorovaný nálet krytonosov 
do  porastov  repky  oveľa  skôr,  už  vo  februári.  Preto  je 

potrebné  umiestniť  žlté  lapače  alebo  misky  do  poras‐
tov  repiek  už  v polovici  februára.  Dôležité  je  prehliad‐
nuť niekoľko rastlín a vizuálne skontrolovať prítomnosť 
škodcov.  Ošetrenie  proti  krytonosom  je  vhodné  vyko‐
nať  asi  týždeň  po  objavení  prvých  imág.  Pri  vynechaní 
insekticídneho  ošetrenia  bývajú  rastliny  výrazne  po‐
škodené,  deformované,  s vyžratými  chodbičkami 
v stonkách.  Poškodenie  stoniek  uľahčuje  prenikanie 
viacerých patogénov do hostiteľských pletív. 

Keďže  je  potrebné  znižovať  náklady  a to  nie  len  pri 
pestovaní  repky  a  výskyty  blyskáčika  repkového  boli 
v posledných  rokoch  nižšie,  vo  väčšine  prípadov  je 
možné  odporučiť  včasnú  ochranu  proti  stonkovým 
krytonosom,  ktorá  zachytí  aj prvé  nálety  blyskáčikov. 
Potom  je  možné  vynechať  štandardný  postrek  proti 
blyskáčikom a orientovať sa na ošetrenie vo fáze žltého 
púčika, tesne pred kvitnutím. Ošetrenie pyretroidmi pri 
teplotách do 18°C je veľmi účinné na šešuľových   škod‐
cov  (byľomor  kelový  k  a krytonos  šešuľový)  a súčasne 
zachytí prípadný výskyt blyskáčikov v tomto období. 

Na  začiatku  kvitnutia  je  potrebné  vykonať  fungicíd‐
ne  ošetrenie  na  ochranu  rastlín  proti  bielej  hnilobe. 
Preventívne  ošetrenie  porastov  repky  v tomto  období 
je dôležité, lebo v prípade vhodných podmienok (vyššie 
zrážky  počas  kvitnutia)  sa  môže  biela  hniloba  rozšíriť 
a spôsobiť  výrazné  zníženie  úrody.  V prípade  pretrvá‐
vajúcich  zrážok  počas  kvitnutia  je  vhodné  ošetriť  po‐
rasty  repky  aj  na  konci  kvitnutia.  Naopak  ak  počas 
kvitnutia prevláda  teplé počasie bez zrážok  (ako v roku 
2019)  je  možné  ošetriť  porasty  až  na  konci  kvitnutia. 
Toto  fungicídne  ošetrenie  chráni  aj  vytvorené  šešule 
nielen proti bielej hnilobe, ale čiastočne aj proti plesni 
kapustovej, černiam a plesni sivej.       

doc. Ing. Peter Bokor, Ph.D., SPU v Nitre,  
Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o.  
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Jarné hnojenie pšenice letnej  formy ozimnej  a kapusty repkovej  pravej  f .  ozimnej  

Na  vyprodukovanie  1  t  semena  a  príslušného  množ‐
stva  slamy  odoberie  repka  ozimná  z  pôdy  priemerne 
50 kg N, 11 kg P, 50 kg K, 35 kg Ca, 6 kg Mg, 18 kg S, 200 g 
B, 550 Mn, 5 g Mo, 170 g Zn a 200 g Fe. Hlavný príjem je 
smerovaný  do  jarného  obdobia.  Príjem  živín  vrcholí  vo 
fáze kvitnutia a koncom vegetácie nastáva zníženie odbe‐
ru  dusíka,  vápnika  a  síry  spôsobené  poklesom  sušiny 
nadzemnej  biomasy  a  presunutím  živín  do  koreňov  resp. 
do pôdy.  

Základnou  živinou  je  samozrejme  dusík.  Regeneračné 
hnojenie sa realizuje čo najskôr na  jar,  len čo to umožnia 
pôdne a klimatické podmienky. Dávka dusíka sa pohybuje 
okolo 60 ‐ 100 kg.ha‐1 a spresňuje sa na základe výsledkov 
rozboru rastlín zo vzoriek nadzemnej fytomasy, odobratej 
v  jeseni  vo  fáze  štyroch  až  šiestich  pravých  listov.  Zo 
stanovenej optimálnej dávky dusíka (vypočítanej z pome‐
ru N  :  P)  sa  použije  1/2  až  2/3 na  regeneračné hnojenie. 
Dávka  dusíka  sa  ešte  môže  korigovať  podľa  obsahu  Nan 
v pôde  po  zimnom  období.  Vhodným  hnojivom  je  liadok 
amónny  s  vápencom  alebo  dolomitom  a  DASA  26‐13. 
V prípade  očakávania  pravdepodobných  mrazov  sa  dáva 
prednosť  pevným  priemyselným  hnojivám  pred  kvapal‐
nými.  

V  systéme  hnojenia  repky  je  najvýznamnejšie  pro‐
dukčné  hnojenie  dusíkom  na  začiatku  predlžovacieho 
rastu.  V  našich  podmienkach  pre  dosiahnutie  3  ‐  4  t.ha‐1 
úrody semien ozimnej repky by sa mala produkčná dávka 
dusíka  pohybovať  v  rozsahu  od  40  do  80  kg.ha

‐1  v  závis‐
losti  od  zásoby  anorganického dusíka  v  pôde  v  čase  jeho 
aplikácie.  

Ak  na  jeseň  bolo  hnojenie  fosforom  vynechané,  apli‐
kujeme  ho  skoro  na  jar  vo  forme  superfosfátu.  Spolu 
s dusíkatými  hnojivami  má  opodstatnenie  aj  aplikácia 
horčíka  a síry.  Hnojivá  s  obsahom  síry  zlepšujú  využiteľ‐
nosť  dusíka,  stabilizuje  obsah  oleja  a  mastných  kyselín 
v semene.    Pred  sejbou  hnojíme  sírou,  ak  je  obsah  síry 
v pôde nižší  ako horná hranica vyhovujúcej  zásoby, ktorá 
je  30 mg.kg

‐1  pôdy.  Pri  zásobe menšej  ako  20 mg.kg‐1  je 
hnojenie  sírou  nutné.  Vhodnými  hnojivami  sú  síran  dra‐
selný,  horká  soľ,  ale  aj  jednoduchý  superfosfát,  kde  sa 
s 1 kg  fosforu  dodá  aj  1  kg  síry.  Vhodná  dávka  je  20  – 
40 kg.ha‐1  S.  V  prípade,  ak  je  nevyhnutné  dodať  vyššie 
množstvo  síry,  je  potrebné  dávku  rozdeliť  a  zvyšok  apli‐
kovať v jarnom období. Hnojenie sírou počas vegetácie je 
možné  realizovať  v  troch  termínoch,  a  to  na  jeseň  kon‐
com októbra, na jar v marci a v rámci prihnojovania dusí‐
kom v mesiacoch marec až apríl.  

Pšenica  potrebuje  na  vytvorenie  1  t.ha‐1  zrna  a  prí‐
slušného množstva slamy 25 kg N, 5,3 kg P, 19 kg K, 4,3 kg 
Ca,  2,1  kg  Mg.  Do  obdobia  steblovania  prijme  pšenica 
z celkového množstva 41 % N, 18 % do klasenia, 12 % do 
kvitnutia  a  zostávajúcich  29  %  N  do  plného  dozretia. 
Jednotlivé  aplikácie  dusíkatých  hnojív  možno  rozdeliť  na 
hnojenie  predsejbové  teda  základné,  regeneračné,  pro‐
dukčné a kvalitatívne.  

Pokiaľ  je  pšenica  pestovaná  po  plodine  s vysokým 
množstvom  pozberových  zvyškov  (slama  obilnín),  alebo 

ak  sa  pestuje  na  pôdach  nedostatočne  zásobených  dusí‐
kom,  treba  po  analýze  anorganického  dusíka  zvážiť  dusí‐
katú  výživu  pred  sejbou.  Ak  je  hodnota  anorganického 
dusíka  Nan  nad  13,1  mg.kg‐1  hnojenie  nevykonávame. 
V prípade  potreby  je  možné  použiť  všetky  N  hnojivá 
(amónne, dusičnanové, dusičnanovo‐amónne, dusičnano‐
vo‐amónno‐močovinové, močovinové).  

Regeneračným  hnojením  sa  treba  snažiť  dosiahnuť 
obsah 60 kg.ha‐1 N vo vrstve pôdy s aktívnym koreňovým 
systémom.  Najčastejšie  sa  pre  regeneračné  prihnojenie 
odporúča  dávka  30–45  kg.ha‐1.  Vhodnejšie  sú  hnojivá 
s liadkovou  formou,  t.j.  s  rýchlo  rozpustnou  formou  N 
(LAV,  liadok  vápenatý,  príp.  liadok  amónny).  Použitie 
kvapalného  hnojiva  DAM‐390  na  regeneračné  prihnojo‐
vanie  môže  byť  spojené  s  rizikom  poškodenia  porastu 
popálením vplyvom nízkych nočných teplôt, resp. mrazov.  

Druhé  jarné prihnojovanie čiže produkčné,  je vykoná‐
vané už  v období  s  vyššími  teplotami.  Z pohľadu  rastovej 
fázy  je  to obdobie na  konci odnožovania  a začiatku  steb‐
lovania,  hnojením  sa  podporí  tvorba  a počet  zŕn  v klase. 
Pri nízkom obsahu anorganického N  sa odporúča  rozdeliť 
vysokú  dávku  N  na  prvé  a  druhé  produkčné  prihnojenie. 
Najvhodnejšími  hnojivami  na produkčné hnojenie  sú  LAV 
alebo kvapalný DAM‐390. Vyplavovanie dusičnanového N 
z LAV na  jar  je za optimálnych vlahových pomerov menej 
aktuálne,  nakoľko porast  intenzívne  rastie  a  rastliny  túto 
formu  N  prijímajú  prednostne.  Vhodným  hnojivom  je 
DAM‐390  a  to  hlavne  v  arídnejších  podmienkach  resp. 
v rokoch  so  suchšou  jarou. Na produkčné hnojenie ozim‐
nej pšenice sa najčastejšie aplikujú dávky do 60 kg N.ha‐1. 

Kvalitatívne hnojenie je dôležité hlavne pre dosiahnu‐
tie  požadovaných  kvalitatívnych  parametrov  pšeničného 
zrna a pre zabezpečenie dostatku N aj v období klasenia a 
nalievania  zrna.  Najvhodnejší  termín  pre  tento  zásah  je 
rastová fáza tesne pred, príp. po odkvitnutí. Okrem obsa‐
hu Nan v pôde treba prihliadať aj na obsah N v rastlinách. 
Ak  sa  dávka  N  stanovuje  len  na  základe  rozborov  pôdy, 
pri  nízkom  obsahu  Nan  by  táto  nemala  prekročiť  20  kg, 
pri  strednom 15  kg  a  pri  dobrom  a  vyššom  10  kg.ha

‐1 N. 
Vhodným hnojivom pre kvalitatívne hnojenie je LAV alebo 
DAM 390. Pri hnojení  LAV za suchého počasia hrozí mož‐
né  riziko  nízkej  využiteľnosti  dodaného N  v  hnojive,  spo‐
jené  s  vysokými  stratami.  V  takýchto  podmienkach  je 
vhodnejšie  použitie  kvapalného  hnojiva  pri  dodržaní 
vyššie  uvedených  zásad.  Vylúčiť  riziko  popálenia  posled‐
ných  dvoch  listov,  ktoré  sú  pre  dosiahnutie  požadovanej 
úrody  najdôležitejšie,  možno  aplikáciou  DAMu  390  apli‐
kačnými  trubicami  postrekovača  pod  listy  do  riadkov. 
Výživa  porastu  úzko  súvisí  s  jeho  zdravotným  stavom. 
Hnojenie  dusíkom  môže  zvyšovať  riziko  napadnutia  po‐
rastu  hubovými  chorobami.  Z poľných  pokusov  vyplýva, 
že  fungicídne  ošetrený  zdravý  porast  je  schopný  lepšie 
využiť dodané živiny, predovšetkým dusík.  

Ing. Alexandra Zapletalová, PhD., 
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. SPU v Nitre 
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Odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom 

 
Jednou z prvých úloh pestovateľa ozimnej repky po jej 

obnovení rastu je jej jarné odburinenie. Pozornosť je potrebné 
venovať pomerne širokej škále dvojklíčnolistových burín, ktoré 
na jar repke konkurujú. Takými sú nasledujúce burinné druhy: 
rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač roľný, mlieče, ale aj 
maky a hluchavky, zemedym, mrlíky, lobody, nevädza, výmrvy 
slnečnice a hrachu, a niekedy aj horčiaky. Tieto buriny 
a novovzídené kapustovité buriny, fialky, pohankovec ovíjavý, 
pakosty, spoľahlivo likviduje novinka firmy Dow AgroSciences 
– herbicíd KORVETTO, ktorý je najúčinnejším herbicídom 
odburinenia repky ozimnej na jar. Aplikačná dávka je 1,0 l.ha-1 
v období, kedy buriny už obnovili svoj 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 doposiaľ používaný 
herbicíd GALERA v dávke 0,35 l.ha-1, avšak spektrum jeho 
herbicídnej účinnosti je výrazne užšie ako pri prípravku 
KORVETTO. Podmienky pre aplikáciu herbicídu GALERA sú 
komplikovanejšie a navyše aj cenová úroveň prípravku 
KORVETTO je pre pestovateľa podstatne priaznivejšia. 
Herbicíd KORVETTO je možné kombinovať s insekticídmi, ako 
sú: NURELLE D a BARIARD, s fungicídmi CORINTH, LYNX a 
AZBANY, s graminicídmi GARLAND FORTE a GALLANT SUPER, 
avšak len v dávkach proti jednoročným trávam a výmrvu 
obilnín. KORVETTO nemožno kombinovať s hnojivami 
obsahujúcimi viac ako 5 % bóru a silnými morforegulátormi. 

Systém odburinenia porastov repky je založený na jesen-
nej regulácii trávovitých burín. Tak ako výmrvu obilnín, jed-
noročných tráv, aj pýru plazivého. Najefektívnejším se-
lektívnym graminicídom je prípravok GALLANT SUPER, ktorý 
vzhľadom na vysokú selektivitu môžeme aplikovať vždy, keď 
výmrv obilnín začína konkurovať ozimnej repke (odoberať 
živiny, vodu a tieniť) 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-1. 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-1, 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-1a proti pýru plazivému v dávke 1,0 l.ha-1. 

Pokiaľ sa v jarnom období po obnovení vegetácie objavujú 
v porastoch repky ozimnej jednoročné trávovité buriny, alebo 
výmrv obilnín najvhodnejším herbicídom na ošetrenie je 
selektívny graminicíd GARLAND FORTE v dávke 0,5-0,8 l.ha-1. 
Pre úspešnú aplikáciu graminicídu GARLAND FORTE je 
potrebné dodržiavať teplotu pri aplikácií 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). 

 
Po odstránení burín v ozimnej repke je nemenej 

dôležitým zásahom regulácia škodcov. Do tejto skupiny 
ošetrenií zasiahla nepriaznivo Európska Komisia zákazom dvoch 
najpoužívanejších a insekticídne najspoľahlivejších účinných 
látok, a to chlorpyrifosu a thiaclopridu. Termín ukončenia 
používania prípravku NURELLE D je 16.4.2020. Po tomto 
termíne už aplikácia NURELLE D nebude legálna. Termín 
ukončenia používania insekticídu BARIARD je stanovený 
na 3.2.2021.  

Už v mesiaci február s nástupom vyššých teplôt je 
potrebné sledovať nálet a výskyt stonkových krytonosov 
(krytonos repkový a krytonos štvorzubý). 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 
stonkových 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 pestovateľ o podstatnú časť úrodového 
potenciálu ozimnej repky, a to v redukcii počtu vetiev. 
Následným skorším a silnejším rozšírením hubových chorôb 
najmä cez výlezové otvory lariev krytonosov zo stonky, môže 
prísť pestovateľ aj o celé rastliny, pretože poškodené rastliny sú 
napádané hubovými chorobami, ktoré zapríčinia ich predčasné 
dozrievanie a tým stratu semena a úrody.

 
Pokiaľ nájdeme pri prehliadke porastu ozimnej repky 

na byli alebo stonkách listov vpichy, prípadne aj vajíčka alebo 
mladé larvy krytonosov, je potrebné bez zbytočného odkladu 
aplikovať reziduálne pôsobiaci insekticíd NURELLE D v dávke 
0,6 l.ha-1, ktorý pôsobí nielen kontaktne, požerovo 
a fumigačne, ale aj repelentne, ale najmä hĺbkovo translami-
nárne, a teda dokáže veľmi úspešne zlikvidovať vajíčka 
a mladé larvy krytonosov pri dávke chlorpyrifosu 300 g.ha-1. 
Toto insekticídne ošetrenie zabezpečí rastlinám ozimnej repky 
ochranu pred fatálnym poškodením cievnych zväzkov. Škody 
spôsobené stonkovými škodcami sú v poraste repky menej 
nápadné, ako škody spôsobené šešuľovými škodcami, avšak 
vlastné zníženie úrody ovplyvňujú výraznejšie. Len krytonosmi 
nepoškodená a dobre navetvená rastlina repky dokáže 
efektívne využívať ďalšie intenzifikačné vstupy. 



Odporúčania pre ošetrenie porastov repky ozimnej proti škodlivým činiteľom 

 
Ak 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 
insekticídu NURELLE D v dávkach po 0,6 l.ha-1, 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 a veľmi spoľahlivo celú 
populáciu blyskáčika repkového (aj vrátane jeho rezistentných 
populácií). Týmto ošetrením dokážeme tiež významne 
obmedziť 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. 
Insekticídnu clonu je však potrebné predĺžiť aplikáciou sys-
témovo pôsobiaceho insekticídu BARIARD v dávke 0,3 l.ha-1 

v období, keď sa z prvých odkvitajúcich kvietkov repky tvoria 
šešule. Práve v tomto období začínajú samičky byľomora 
kelového a krytonosa šešuľového klásť vajíčka do mladých 
šešúľ a regulačný zásah v tomto období je najefektívnejší.  

V roku 2020 prináša spoločnosť Dow AgroSciences nový 
insekticíd KACHIKOMA účinný na široké spektrum škodcov 
repky. Prípravok KACHIKOMA je v dávke 0,15 l.ha-1 špecialista 
proti šešuľovým škodcom repky – krytonosovi šešuľovému 
a byľomorovi kelovému. Toto ošetrenie je efektívne v spojení 
s fungicídom napr. AZIMUT, AZBANY, LYNX alebo CORINTH.  

 
Kompletnú insekticídnu clonu v repke predstavujú dve 

následné aplikácie kombinovaného dlhodobo reziduálne 
pôsobiaceho insekticídu NURELLE D v dávke 0,6 l.ha-1 

a do kvetu repky aplikácia insekticídu na báze systémovo 
pôsobiaceho prípravku BARIARD v dávke 0,3 l.ha-1. 
Na reguláciu šešuľových škodcov môžeme využiť aj prípravok 
KACHIKOMA, a tým môžeme prípravok BARIARD využiť 
pri cielenom ošetrení repky proti blyskáčikovi repkovému. 

Ak ste v jesennom období uskutočnili aplikáciu fungicídu 
s morforegulačným účinkom, rozhodne ste urobili správne. 
Možnosti aplikácie sú 2 a to: aplikácia 2 x LYNX v dávke po 0,5 
l.ha-1, pričom prvá aplikácia bola uskutočnená vo fáze 
vyvinutého 2. páru pravých listov repky a druhá aplikácia 
v období 4. páru pravých listov repky alebo jednorazová 
aplikácia vo fáze 5 a viac pravých listov s dávkovaním 0,5 l.ha-1 
+ 0,1 l.ha-1 za každý ďalší pravý list v dávke vody 200-300 l 
vody/ha. Dávka morforegulačného fungicídu LYNX 1,0 l.ha-1 je 
vhodná predovšetkým u hybridov a v porastoch s vysokou 
dusíkatou výživou, ktoré sú vyrovnané a očakáva sa vysoká 
úroda. Takto získame zdravé porasty so silným koreňovým 
kŕčkom, rozsiahlym koreňovým systémom, vysokou 
schopnosťou vetvenia v jarnom období a s prognózou vysokej 

úrody semena. 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-1. 

 
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 
účinok. Vzhľadom na skutočnosť, že prípravok 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 predlžovacieho 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 pres-
nejšie v druhej časti jarnej vegetácie, LYNX je vhodnejšie 
aplikovať na jeseň (v dvoch následných aplikáciách v dávkach 
po 0,5 l.ha-1 a na začiatku jarnej časti vegetácie repky 
pri početnosti rastlín 25-40 ks.m-2 a pri plánovaní úrody 
4,0 t.ha-1. 

Porasty repky ozimnej a 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 
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