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 ČÍSLO 3  (ROČNÍK X.)  JÚL 2020  PESTOVATEĽOM 
 

Pr iebežné výs ledky odrodových pokusov s  oz imnou repkou na S lovensku v  roku 2020 

Ako  každoročne  aj  v tomto  roku  sme  sa  na 
konci mája (26. – 29. 5. 2020) stretli na dňoch 
poľa  repky,  ktoré  sa  uskutočnili  po  uvoľnení 
mimoriadnych  opatrení,  prijatých  v súvislosti 
s výskytom  pandémie  ochorenia  koronavírusu 
Covid‐19.  V súvislosti  s týmto  ochorením  bola 
na  viac  ako  2  mesiace  paralyzovaná  celá, 
s výnimkou niektorých oblastí,  ku  ktorým mô‐
žeme  zaradiť  poľnohospodárstvo.  Aj  po  ta‐
komto náročnom období bola účasť na Dňoch 
poľa  repky  na  všetkých  štyroch miestach  vyš‐
šia, v porovnaní s minulým rokom. 

V rámci  hodnotenia  jednotlivých  odrôd 
sme  bonitovali  výšku  porastu,  skorosť  odrody 
a odhadovali výnos. Na lokalite Hul boli najvy‐
šším  odrodami Memori  CS  (145  cm)  a ES  Vito 
(140 cm). Veľmi nízke boli ES Cesario  (95 cm), 
LG  Architect  (100  cm)  a INV  1165  (105  cm). 
K najskorším  materiálom  patrili:  Anniston, 
LG Architect  a PZ  271.  Naopak  k neskorším 
materiálom,  kde  bolo  viditeľných  viac  zele‐
ných  listov, patrili Dariot, ES Navigo, Celebriti 
CS,  RGT  Jakuzzi,  ES  Momento,  ES  Vito 
a ES Imperio.  Na  základe  úrodotvorných  prv‐
kov  sme  favorizovali  Artemis,  ES  Imperio, 
ES Vito  a odrodu  Estelia.  Naše  odhady  však 
neboli celkom presné. A znovu sa potvrdilo, že 
spravidla máme pravdu tak zo 60 %. Na zákla‐
de výsledkov úrod, ktoré už máme k dispozícii, 
nami  favorizované  odrody  nedosiahli  tie  naj‐
vyššie úrody, ale väčšina z nich bola medzi 12 
najlepšími.  U  odrôd,  ktoré  boli  bonitované 
nižším  počtom  bodov,  sa  dosiahla  nižšia  úro‐
da.    Medi  lokalitami  Hul  a Liptov  sme  zazna‐
menali  veľké  rozdiely  vo  výške  porastov.  Na 
Liptove  merali  najviac  odrody  Celebriti  CS 

a Dariot  (80  cm)  a najmenej  Kadji  (65  cm), 
ES Imperio a Angelico (67 cm). 

V Tématických  pokusoch  (Prašice  a Úpor) 
najviac narástli Kadji,  LG Architect a Addition. 
Čo  sa  týka  skorosti,  k najskorším  materiálom 
patrili  ES  Cesario,  ES  Imperio,  Arsenal  a  Adi‐
tion.  K neskorším:  Kadji,  Estelia  a  INV  1165. 
V tématických  repkách  v tomto  roku  sú  vysia‐
te  dve  odrody  a zmes  týchto  odrôd.  Pri  nie‐
ktorých  kombináciách  sa  dve  odrody  spolu 
v zmesi  veľmi  dobre  dopĺňali  (vyššie  plodné 
poschodie),  pri  niektorých  to  až  tak  viditeľné 
nebolo.  Celkovo  sa  tieto  zmesi  ukazujú  veľmi 
dobre, uvidíme ako sa to prejaví na dosiahnu‐
tej úrode, po ich zbere. 

Všeobecne  môžeme  povedať,  že  repky  na 
konci  mája  boli  v horšom  kondičnom  stave, 
v porovnaní  s minulým  rokom. Najviac  sa  pod 
toto  konštatovanie  podpísali  veľmi  nízke  ran‐
né  teploty  v apríli  a v máji.  V apríli  na  západ‐
nom  Slovensku  klesla  teplota  pod  ‐5  °C    až 
4krát  a pod  bod mrazu  (0  °C)  14krát  (Tab.  1). 
Podobné  podmienky  boli  aj  v ostatných  čas‐
tiach Slovenska. Tak  isto nepriaznivo boli  rep‐
ky  ovplyvnené  veľmi  suchým  priebehom 
počasia  v apríli,  keď na  Slovensku padlo  len 7 
–  12  mm  zrážok  čo  predstavuje  15  –  22  % 
normálu. Až po zrážkach v druhej polovici má‐
ja  a v júni  sa  zlepšil  stav  repiek  na  Slovensku, 
či  to však bolo dostatočné, bude známe až po 
ich  zbere.  Určite  sa  nedajú  očakávať  nadprie‐
merné  úrody,  aj  napriek  vhodnému  priebehu 
počasia  v júni  počas  dozrievania  repiek,  keď 
boli  dostatočné  zrážky  a aj  teploty  neboli 
veľmi vysoké.  

Tab. 1. Porovnanie teplotných charakteristík v rokoch 2019 a 2020 na západnom Slovensku 

Počet dní s prízemnými mrazmi  Počet mrazových dní 
Mesiac 

2019  2020  2019  2020 
Február  17 - 25  9 – 22  13 – 23  5 – 14 
Marec  10 – 21  14 - 21  2 – 14  9 – 17 
Apríl  0 - 13  7 - 23  0 - 3  2 - 14 

 

doc. Ing. Peter Bokor, Ph.D., SPU v Nitre 
Prof. Jan Vašák, Agrada s.r.o. 
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Pred se jbou repky 

Řepka  je na poli 10‐11 měsíců a nevíme co 
počasí  přinese.  Naše  doporučení  počítá 
s teplým  podzimem,  slabou  zimou  a  suchým 
jarem.  Většina  řepky  se  jako  vynikající  před‐
plodina  pro  ozimou  pšenici  a  náhrada  nedos‐
tatkového  hnoje  pěstuje  tam,  kam  vlastně 
nepatří.  V úrodné  nížině:  Trnavsko,  Žitný 
ostrov i na oglejených půdách Zemlína atd.  

Její  plocha  v EU  padá.  Nejméně  ale  deseti‐
letku zůstane než naroste mlékařství, potravi‐
nářství a kukuřice. Cena se v příštím roce zvýší 
nominálně  i  reálně.  Je  růst  inflace, mediálně  i 
potravinové soběstačnosti, určitě ale významu 
agra a konkrétní práce jako celku. Každopádně 
agro  bude  žít  lépe  než  dosud.  Práce,  půda, 
jistoty....  Jídlo =  život. Agro doplácí a bohužel 
bude  dál  doplácet  tzv.  dotacemi  na  jistoty 
Unie = levné jídlo.    

ŘEPKA, KROK ZA KROKEM OD PŘEDPLODINY DO ZIMY 

Slámu uklidíme, nebo do 5 cm rozřežeme a 
pohnojíme  levným  hnojivem  nejlépe  se  sírou 
cca  30‐40  kg  N/ha.  Nikdy  ji  neprodáváme! 
Zoráme  a  orbu  okamžitě  uzavřeme  drobiči, 
smyky.  Po  včasných  předplodinách  je  čas  i  na 
podmítku. Pomůže proti výdrolu obilí, který je  
až  likvidačním  plevelem.  Jsme  pro  čerstvou  – 
platí asi 2 dny – přípravu. Suché hrudky v noci 
asi  do  2  dnů  vyschnou,  v noci  vystydnou  a 
vysají  rosnou vodu. Hrudka – pro  řepku hrob‐
ka!  Když  už  hrudky  vystydnou,  trochu  pomo‐
hou rýhované válce. Pochopitelně vyset podle 
předpovědi počasí.  

Hloubka setí  činí  cca 2 cm, pod 4 cm řepka 
čeká  a  zpravidla  nevzejde.  Je  náročná  na 

vzduch.  Po  vyorání  na  povrch  proto  vzejde 
běžně i po pěti letech. Náhled na meziřádky se 
nemění  a  preferujeme  125‐250  mm,  tedy 
spon. Je ale fakt, že na těžkých půdách  je me‐
ziřadí až 450 mm  lepší. Rostlina při vzejití po‐
máhá  druhé.  Skvělé  je  hloubkové  kypření 
v pásku – tzv. strip till  ‐  i v případě vad v úkli‐
du  slámy  atd.  Pod  patu  N  nehnojíme  neboť 
kořeny  dlouho  nechtějí  opustit  vyhnojený 
pásek.  

Při  současném  oteplení  se  mění  termíny 
setí.  V nížinách  je  jí  možné  vysévat  rámcově 
do  5.‐7.9.  Také  na  vysočinách  můžeme  vyset 
proti  dřívějším  doporučením  o  týden  později. 
Je  fakt,  že  i  v  případě  vzejití  až  na  přelomu 
září  a  října  dá  výnos  semen  i  3,5  t/ha. Ale při 
vzejití  na  počátku  září  –  ohromně  záleží  na 
vláze – by dala o nejméně tunu/ha více.  

Pohled na výsevky se zásadně mění. Výsev‐
ní  jednotka  u  hybridů  bývá  500  tisících/ha,  či 
700  tisícům u  liniových odrůd. Stejně pro Slo‐
váka,  jako pro Němce, Čecha, Maďara, Rumu‐
na…... Ví  se,  že  z 50  semen/m2 vzejde v SR/ČR 
jen  asi  polovina  rostlin,  v Německu  ale  dvě 
třetiny.  A  dokazujeme,  že  v suchu,  ve  stresu, 
jsou  výnosnější  porosty  s 40  –  80  rostlina‐
mi/m2  (tab.  2).  Tam,  kde  dosáhnou  kvalitní 
slad  jen náhodou na výsevcích přidat.  Z 50 na 
70‐80 semen/m2,  tedy při HTS 5 g vyset místo 
2,5 kg až 4 kg osiva/ha. Kde dosahují u jarního 
ječmene kvalitní  slad,  tam mají  relativně dost 
vláhy a na výsevcích cca 2,5 kg/ha není potře‐
ba  nic  měnit.  To  je  ale  výrazná  menšina  Slo‐
venska.  

Tab. 2. Hustoty a výnosy semen ozimé řepky. Odrůdové pokusy v ČR a SR – celkem 30 pokusů a cca 700 údajů.  

2015/16 (t/ha semene) 2016/17 (t/ha semene) Průměr (t/ha semene) 
Oblast Husté (45 rost-

lin/m2) 
Řídké (22 rost-

lin/m2) 
Husté (40 rost-

lin/m2) 
Řídké (23 rost-

lin/m2) 
Husté (43 rost-

lin/m2) 
Řídké (22 rost-

lin/m2) 
Kvalitní slad* 4,17 4,22 3,88 4,26 4,07 4,23 

Nekvalitní 
oblast* 

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

*poznámka. Kvalitní slad z jarního ječmene – z našich lokalit 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.Topolčany, Slatiny o.Jičín,  V.Hoštice o.Opava 

Pro slad nekvalitní oblasti jsou z pokusných míst: 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.  

 
Osivo  má  téměř  100%  klíčivost.  Na  poli  ale 

vzejde  jen  polovina.  Kontrolní  orgány  po  celé  EU 
zkouší  klíčivost  v optimálních podmínkách  a  to na 
poli  není.  Proto  musí  dodavatelé  osiva  dbát  o  co 
nejvyšší  vitalitu.  Za  skutečně  velké  peníze,  co 
chtějí  za  výsevní  jednotku  má  pěstitel  požadovat 
vitální  osivo.  V tom  směru  udělal mnoho dobrého 
Limagrain. Není náhodou, že jeho odrůdy/osivo se 
v SR  i  ČR  staly  nejprodávanější.  Velmi  pomůže  při 

vzejití  český stimulátor AG 070, za sucha  i  sloven‐
ský hydrogel Pewas.  

Zákaz  mořidel  s neonikotinoidy  typu  Crui‐
ser  OSR  je  vážný  problém.  Na  kořenech  se 
znovu  objevují  hálky  od    krytonosce  zelného. 
Hlavně  v  suchu  při  vzcházení  velmi  škodí 
dřepčíci, později  i květilka, pilatky atd. Mořid‐
la  typu  Lumiposa  (tab.  3)  pomohou  na  kryto‐
nosce  zelného,  částečně  na  květilku,  ale 
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dřepčíky fakticky neřeší. Mořidlo zlepší „obra‐
nyschopnost“  a  výsledkem  je  vyšší  polní 
vzcházivost.  Benefit  se  projeví  i  ve  výnosu. 
Dřepčíci  vyžadují  hned  při  vzcházení  sólo  po‐
střik  insekticidy.  Někdy  ho  opakujeme  po  ná‐
letu  květilky,  pilatek,  dřepčíka  olejkového, 

mšic  a  křísů,  zápředníčka.  Nově  jsou  v ČR  re‐
gistrovaná  jako  mořidla  biopreparát  Integral 
PRO,    jen na  fómu Scenic Gold a nové  insekti‐
cidní  mořidlo    Buteo  Start.  Zkušenosti  nemá‐
me.  

Tab. 3. Polní vzcházivost a poškození rostlin řepky podzimními škůdci (suchý podzim 2018)*. 

Varianta Polní vzcházivost (%) Dřepčíci (%) Krytonosec zelný (%) Květilka zelná (%) 
Výnos semen  

t/ha (%) 
Nemořeno 49 12 28 8 4,95 (100) 

Mořeno Lumiposa 67 12 11 3 5,32 (108) 
*Výzkumná stanice ČZU Červený Újezd (o. Praha –západ). 

 

To  že  pole  se  ošetří  herbicidy  s účinky  na 
rumany  a  lipkavce  je  jasné.  Také  se musí  dát 
v září proti výdrolu obilí ještě před jeho odno‐
žením –  tedy do 3.  listu  ‐   graminicid. Azolový 
regulátor  je  na podzim pro olejku přínosem – 
mimo polotrpaslíky  a  levné  Selgen  liniové od‐
růdy.  Ale  musí  se  dát  včas,  zpravidla 
v polovině  září  před  prodlužováním  olejky, 
obvykle  při  pocitu  teplého  září  a  intenzivního 
růstu řepky.   

V září  od  počátku  vzcházení  je  za  vlhka 
nutná  včasná  ochrana  proti  slimáčkům.  Ob‐
vykle stačí jakýkoliv limacid ob jeden pruh. Na 
slimáčky  i  platí  2  t/ha  vápenných  nedohasků 
s pH13,  což  vlhké  tělo  žroutů  minirostlinek 
nesnáší. Řepka vzchází nerušeně a je na 4 roky 
povápněno.  Od  konce  září  nastupují  hraboši. 
Jejich  plošné  trávení  podléhá  mnoha  regula‐

cím a schválení. Šíří se hlavně od příkopů, kde 
se  tráva  jen  mulčuje  a  všude,  kde  se  mnoho 
let neorá.   

Olejka  se  hnojí  co  nejvíce.  Fosfor  si  na  rozdíl 
od následné pšenice opatří. U draslíku  to nedoká‐
že  a  opíráme  se  chybně  už  cca  40  let  o  zásobu 
v půdě. Moc  se  bereme  za  to,  aby  olejka  alespoň 
v listovém  hnojivu  na  jaře  něco  málo  k  nastarto‐
vání příjmu dostala. To platí i pro hořčík. Síru jsme 
řešili  na  slámu,  nebo  ji  dáme  až  na  jaře 
s DASA/plně postačí cca 40 kg S/ha.  

Dusík  je  motor  výnosu.  Slámě  kvůli  jejímu 
rychlejšímu  rozkladu,  jsem dal  před  setím 30‐
40 kgN/ha. To není pro olejku. Hnojit  řepku N 
před  setím,  či  po  zasetí,  nebo  v září  znamená 
nepodpořit  vývoj  jejích  kořenů,  kterými  se 
bude  chránit  v  suchu.  Takže  olejka  je  skoro 
půl roku bez motoru výživy. To je chyba.  

Tab. 4. Podzimní hnojení dusíkem 2009/10 - 2013/14 ozimé řepky. Přesné pokusy ČZU-Červený Újezd, úrodná hnědozem, 
405 m n.m., nepřerostlá řepka s krčky cca 8 mm, cca 50 rostlin/m2.  

Hnojení N / Rok 2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 2013/14 průměr  
Na podzim 46 kg N/ha  4,36 3,81 3,29 4,84 5,93 4,45 

 0 kg N/ha podzim 4,13 3,51 3,12 4,67 5,41 4,17 
Rozdíl (t/ha) 0,23 0,30 0,17 0,17 0,52 0,28 

Pozn. Přesný maloparcelkový pokus VS Červený Újezd o. Praha západ 

 

Řepku  hnojíme  na  přelomu  října  a  listopa‐
du  cca  40  kgN/ha  (tab.  4). Už  nehrozí  přerůs‐
tání,  kořeny  jsou  vyvinuté,  zimy  obvykle 
měkké.  Vhodné  je  pevné  hnojivo  typu  močo‐
viny.  Po  nových  předpisech  s povrchovou 
úpravou.  Nejlépe  ale  vychází  NPK  –  asi  kvůli 
tomu draslíku – na povrch půdy. Zato ledek se 
neosvědčí.  Jestli  je  slabá  zima  činí  přírůstek 

výnosu asi 12%. V tvrdé a mrazivé zimě klesne 
na  2‐4%.  Každopádně  1‐2%  výnosu  semen 
uhradí  cca  40  kg  N/ha  před  zimou.  Řepka  ani 
na Liptově nevymrzne.   

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

 

Herbic ídna regulác ia  v  porastoch oz imnej  repky na jeseň  

V posledných  rokoch  sa  regulácia  dvojklíč‐
nolistových burín na  jeseň presúva v dôsledku 
suchého  počasia  pri  sejbe  z preemergentnej 
na skorú postemergentnú až postemergentnú. 
Preemergentné  herbicídy  v období  sucha,  vy‐
sokého  podielu  pozberových  zvyškov  a hrúd 
na  povrchu  pôdy,  horšie  účinkujú  a  efektív‐

nosť  herbicídneho  zásahu  je  veľmi  nízka.  Pre‐
emergentné  účinné  látky  sa  vyznačujú 
vysokou  rozpustnosťou  vo  vode  a relatívne 
vysokou  pohyblivosťou  v pôde.  Clomazone  sa 
vyznačuje nižšou pohyblivosťou len na pôdach 
s vysokým  obsahom  humusu.  Na  ostatných 
pôdach,  obzvlášť  na  svahovitejších  pozem‐
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koch,  môžu  intenzívne  zrážky  po  aplikácií  za‐
príčiniť  silnú  fytotoxicitu  ozimnej  repky.  Po‐
hyblivosť  metazachloru  v pôde  je  ovplyvnená 
biologickou  aktivitou  pôdy,  ktorá  skracuje 
jeho rezíduálne pôsobenie. S ohľadom na vyš‐
šiu  pohyblivosť  metazachloru  v pôde  a riziko 
vyplavovania    do  podzemných  vôd  je  použitie 
metazachloru  obmedzené  na  1 kg  účinnej  lát‐
ky  na  hektár  raz  za  tri  roky  na  tom  istom po‐
zemku.  Napropamid  spoločne  s metaza‐
chlorom  patria  do  skupiny  acetamidov,  ktoré 
pôsobia  na  vzchádzajúce  buriny  a  na  ľahších 
pôdach môže  prísť  k ich  preplaveniu  ku  kore‐
ňom  vzchádzajúcej    repky,  čo  vedie  k  problé‐
mom  pri  vzchádzaní,  zakrpateniu  až  úrodovej 
depresii.  Za  sucha  sa  odporúča  plytké  zapra‐
venie  týchto  účinných  látok  do  pôdy,  čo  však 
zvyšuje  riziko  poškodenia  plytšie  zasiatej  plo‐
diny.  Následne  sú  možné  skoro  postemer‐

gentné  aplikácie,  ktoré  je  možné 
uskutočniť v závislosti  od  použitej  účinnej 
látky až do obdobia dvoch až  šiestich pravých 
listov repky. Za extrémneho sucha, kedy nie je 
istota  optimálneho  vzchádzania  repky,  je  lep‐
šie  preemergentnú  a spost  aplikáciu  herbicí‐
dov  presmerovať  do  postemergentnej 
aplikácie  na  jeseň.  Portfólio  postemergent‐
ných  účinných  látok  sa  za  posledné  obdobie 
rozšírilo  o halauxifen‐methyl  v jesennom  prí‐
pravku  Belkar.  Pestovatelia  využívajú  mnohé 
účinné  látky, ako sú: aminopyralid, clopyralid, 
metazachlor,  imazamox,  picloram,  ktoré  sú 
vhodne  nakombinované  v autorizovaných  prí‐
pravkoch.  Kombinácia  účinných  látok  halauxi‐
fen‐methyl  a picloram  spoľahlivo  reguluje 
zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, lipkavec 
obyčajný,  nevädzu,  pakosty,  horčiaky,  ruman‐
čeky, úhorník, pichliač roľný. 

 

Účinná látka  Aplikácia 
Metlička 
obyčajná 

Hluchavky  Veroniky  Rumančeky 
Hviezdica 
prostredná 

Úhorník 
liečivý 

Mrlíky 
Lipkavec 
obyčajný 

Pichliač 
roľný 

Clomazone  PRE  +  +++  ++  +  +++  +  ++  +++  - 
Metazachlor  PRE  +++  +++  ++  +++  +++  +  +  +  - 

Napropamide  PRE  +++  +  -  +++  +++  -  +++  -  - 
Aminopyralid 
Metazachlor 

Picloram 

SPOST 
BBCH 10-

14 
+++  +++  +++  +++  +++  ++  +++  ++  + 

Clomazone 
Dimetachlor 

Napropamide 

SPOST 
Do 3 dní 
po sejbe 

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  - 

Dimethenamid-P 
Metazachlor 
Quinmerac 

SPOST 
Do BBCH 

16 
+++  +++  +++  +++  +++  +++  ++  +++  - 

Clopyralid  POST  -  -  -  +++  -  -  +  -  +++ 
Aminopyralid 

Clopyralid 
Picloram 

POST  -  +  -  +++  -  +  ++  ++  +++ 

Halauxifen-
methyl 

Picloram 
POST  -  +++  +  +++  ++  ++  +++  +++  ++ 

+++ výborná účinnosť; ++ dobrá účinnosť; + slabá účinnosť; - neúčinkuje 

 

Častokrát  viac  ako  dvojklíčnolistové  buriny 
škodí  v porastoch  ozimnej  repky  na  jeseň  vý‐
mrv  ozimnej  obilniny.  Čím  skôr  použijeme 
graminicíd,  najlepšie  v 2‐3  listoch,  tým  lepšie 
pre  vzchádzajúcu  repku.  V prípade  bezorbo‐
vých  technológií  a pri  etapovitom  vzchádzaní 
výmrvu obilnín je nutné postrek graminicídom 
opakovať.  Ak  sejete  ozimnú  repku  po  jarných 
obilninách, nezabúdajte na  to,  že v súčasnosti 
pri  miernych  zimách  výmrv  jarín  významne 
konkuruje  ozimnej  repke  a bez  problémov 
prežije  do nasledujúcej  jari.  Väčšina  gramini‐

cídov  obsahuje  zmáčadlá,  ktoré  sú  podstatné 
pre úspešné ničenie  tráv a  výmrvu,  a odporú‐
čaná  teplota  pri  aplikácií  je  +10  až  +25  ˚C. 
Najvyššou  selektivitou  ku  vzchádzajúcim  rast‐
linám  repky  ozimnej  sa  vyznačuje  selektívny 
graminicíd GALLANT  SUPER,  ktorý  je  tolerant‐
ný ku rastlinám repky ozimnej aj v jej klíčnych 
lístkoch.  Ničenie  pýru  plazivého  vykonávame 
koncom septembra až v prvej dekáde októbra, 
pri výške pýru 15‐20 cm. 

Ing. Tomáš Vereš, Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. 
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Najefektívnejšie jesenné odburinenie porastov repky ozimnej 
 

Corteva Agriscience prináša pestovateľom ozimnej 
repky najširšie a najefektívnejšie možnosti herbicídneho 
ošetrenia repky ozimnej v jesennom období. Výminočným 
svojim účinkom na buriny sa za posledné roky stal trojzložkový 
herbicíd METAZAMIX, ktorý sa aplikuje v dávke 1,2 l.ha-1 po 
sejbe (preemergentne) alebo skoro postemergentne. 
Následná postemergentná aplikácia herbicídu BELKAR v dávke 
0,25 l.ha-1 od 2. listu repky ozimnej až do 4. páru pravých listov 
odstráni všetky nebezpečné buriny v poraste ozimnej repky. 

 
Skorá postemergentná aplikácia prípravkov METAZAMIX 

v dávke 1,2 l.ha-1 spoločne s herbicídom BELKAR v dávke 
0,25 l.ha-1 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-1 
maximálne do klíčnych listov burín. METAZAMIX je práve 
v tejto fáze vhodné aplikovať ako TM zmes spoločne 
s herbicídom BELKAR v dávke 0,25 l.ha-1 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 výmrvu 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 atraktívny 
pre škodcov. Po rokoch stagnácie v insekticídnom morení osiva 
repky, je možné túto jeseň využiť vlastnosti insekticídneho 
moridla LUMIPOSA proti škodcom repky. LUMIPOSA efektívne 
eradikuje škodcov, ktorý škodia repke počas jej klíčenia 
a vzchádzania.. 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 RAFAN MAX v dávke 0,05 l.ha-1. Pre 
vytvorenie insekticídnej clony odporúčame pri každom vstupe 
postrekovačom na pole aplikovať pyrethroid RAFAN MAX. 

V roku 2020 MPaRV SR udelilo výminku 
na aplikáciu insekticídu (aphicídu) TRANSFORM na 
jeseň do repky ozimnej na reguláciu všetkých 
druhov vošiek v termíne od 26. júna do 23. októbra 
2020. Dávka aphicídu TRANSFORM je 48 g.ha-1 
v 300-500 l vody na hektár. Počet aplikácií za sezónu 
je 1 pri ochrannej dobe 28 dní. 

 
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 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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