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 ČÍSLO 1  (ROČNÍK XI.)  FEBRUÁR 2021  PESTOVATEĽOM 
 

Jar ,  repka,  úspory 

Zatiaľ  je v EU bežné, že predávané potravi‐
ny  sú  smiešne  lacné a agrárne  ceny  snáď naj‐
nižšie  na  svete.  Strata  z výroby  sa 
poľnohospodárom hradí tzv. dotáciami. Ale už 
nie je odkiaľ brať, homeoffice, ani digitalizácia 
nevyriešia biologickú podstatu  človeka. Chýba 
pôda  a málo  kto  vie  a  chce  reálne  pracovať.  
Pri  nedostatku  pôdy  ideme  cestou  vysokých 
vstupov,  výnosov.  Ale  ide  o  zisk  z výroby. 
O rozdiel medzi  tržbami,  vrátane  stále  klesa‐
júcich dotácií a nákladov. 

Repka, podobne aj slnečnica prehrajú s do‐
vozmi palmového a sójového oleja. Čo sa týka 
slnečnice  zvíťazí  exZSSR s  veľkou  plochou 
vhodnej pôdy. Dá sa to, ale oddialiť. Cestou sú 
racionálne  úspory,  keď  EU  v záujme  sebazá‐
chovy  zvýši  agrárne  i  potravinárske  ceny.  A 
ľudia  začnú  reálne  ‐  a  nič  proti  digitalizácii  ‐ 
pracovať.  

Istotu  ziskov  pri  pestovaní  ozimnej  repky, 
okrem  zachovania  už  osvedčených  faktorov  ‐ 
čo najrýchlejšia a dobrá príprava pôdy, osivo, 
odrody a sejba, herbicídy a  iné pesticídy, kva‐
litný zber apod. ‐  sú tieto, zatiaľ nové: 

1)  Oteplilo  sa,  na  jar  je  väčšinou  sucho, 
každoročne dlhá jeseň a zimy sú mierne: 

 Zvýšiť výsevok z obvyklých 50 na 60–80  semi‐

en/m2. Dbať na vitalitu osiva. Tam, kde sa do‐

sahujú  vysoké  výnosy  i  kvalita  jarného 

jačmeňa  siateho  na  jar,  aj  naďalej  postačí 

50 semien/m2.  To  je  však  výrazná  menšina 

územia. 

 Nevysievať predčasne  ‐ posunúť  termín  sejby 

asi  o  týždeň.    Repka  pred  prezimovaním má 

mať najdlhší list aj so stopkou dlhý 25–30 cm.  

 Azolový regulátor na jeseň pomôže, ale to ne‐

platí  pre  polotrpasličie  odrody  i odrody  od 

firmy  Selgen  a  pod.  (tab.1).  Stojí  to  prácu  a 

peniaze. A na jar obvykle nepomáha.  

 Asi 40 kg N/ha vo forme močoviny na prelome 

októbra a novembra už nepodporí  rast  listov, 

ale  pomôže  rastu  koreňov.    V miernej  zime 

zvýši úrodu  semien o  viac ako 10 %,  v tvrdej 

zime  síce  len  o 3–5 %. Ale  vždy  rentabilne  a 

bez vyzimovania.  

Tab.2 Vplyv jarného hnojenia dusíkom (155 kg/ha). 
Presný pokus 

Hnojivo (a počet jarných aplikácií) 
LAV (3 x aplikácia) 100 % (4,36 t/ha) 

Alzon (1 x aplikácia) 102 % (4,44 t/ha) 

 

Tab. 3. Systém hnojenia ozimnej repky vráta-
ne dohnojenia N v období kvitnutia. Trojročné 

presné pokusy. 
Regene-

rácia 
Produkcia  Kvitnutie  Výnos semien 

LAD (200 
kg/ha) 

Ensin (450 
kg/ha) 

Nehnojené 
100 % (5,26 

t/ha) 

LAD (200 
kg/ha) 

Ensin (450 
kg/ha) 

LovoCaN T 
(200 l/ha, 14 

% N) 

106 % (od 101 
do 109 %) 

 
2) Vo výžive repky je mnoho „záhad“,  i ús‐

por a možností: 

 Možno zbytočne   (tab.2) sa na  jar hnojí 3 x   a 

viac než 150–200 kg N/ha.   Úplne postačí  len 

Alzon a menej N, len zdanlivo „motora“ výno‐

sov. Viac brať ohľad na pôdu, odrodu a ďalšiu 

výživu 

 Je ale dobré, N hnojiť na jar čo najskôr ‐  bio‐

lógia sa neriadi predpismi  ‐ podľa podmienok 

v nížinách už od začiatku februára 

 Hnojenie N končí vo fáze žltých pukov, asi me‐

siac  pred  opadom  veľkých  stonkových  listov. 

Do  zberu  zostane  skoro  80  „hladových“  dní. 

Osvedčí sa dať vo fáze plného kvitnutia asi 20–

30  kg  N/ha  v hnojive  LovoCaN,  teda 

v rozpustnom  liadku  vápenatom  (tab.3).  Keď 

to neurobím, dám do každého postreku na jar 

cca 10 kg/ha močoviny ako hnojiva. Napríklad 

do  postreku  proti  šešuľovým  škodcom,  ktorý 

je  najúčinnejší  pred  rozkvitnutím,  alebo  do 
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fungicídov  aplikovaných  v období opadávania 

korunných lupienkov.   

Repka  je veľmi náročná na draslík a toho  je 
v pôde mnoho, ale nie v prijateľnej  forme pre 
rastliny. Preto na  jar preferovať  listové hnoji‐
vá s obsahom K, pretože  i cca 2‐4 kg K/ha do‐
káže  naštartovať  príjem  z „nekonečnej“ 

pôdnej  zásoby.  To  väčšinou  platí  i  pre Mg  a 
bór. Sírou spravidla prehnojujeme. Postačí asi 
20–40 kg S/ha a predsejbová aplikácia na dob‐
re rozrezanú slamu predplodiny. 

 

Prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o. 
Ing. David Bečka, Ph.D., ČZU v Praze 

Tab.1 Vplyv azolového regulátora na odrody ozimnej repky. Presný pokus. 
Termín aplikácie azolového regulátora 

Typ odrody 
Jeseň Skoro na jar Na jar, rastliny so stonkami nad 30 cm Jeseň a skoro na jar 

Výnos 100 %  

Polotrpasličie 100 % 90 % 89 % 89 % 3,94 t/ha 
Bežný hybrid 108 % 86 % 86 % 97 % 3,98 t/ha 

 

Stav porastov repiek  na jeseň  2020 

Jeseň  bola  na  Slovensku  teplotne  nadnor‐
málna  až  silne  nadnormálna,  v septembri 
a v októbri  bola  teplota  na  väčšine  územia 
vyššia  o 1–2  °C  v porovnaní  s dlhodobým 
priemerom  z rokov  1961  –  1990.  Pokračoval 
tak  trend  teplých  jesení  z minulých  rokov. 
Avšak  na  rozdiel  od  posledných  rokov  padlo 
na  jeseň 2020, hlavne v septembri a v októbri, 
veľké  množstvo  zrážok.  Na  Slovensku  spadlo 
spolu  asi 265  mm  v  priemere,  čo  je  asi  150 
% DP  1901–1990.  V Nitre  v októbri  padlo  99 
mm–190 % N  (Normálu  v  rokoch  1981–2010) 
a v  novembri  156  mm–360  %  N.  Hurbanovo 
v septembri  71  mm–148  %  N  a v októbri 
130 mm–333 % N. V Topoľčanoch padlo  v ok‐
tóbri 105 mm–200 % N a v novembri 160 mm–
367 %.  Na  Liptove  v októbri  padlo  89  mm–
146 %  N  a v  novembri  138  mm–265  %  N  a 
v Trebišove  v októbri  55 mm–96 %  N  a v  no‐
vembri 81 mm–198% N. 

Takéto extrémne vysoké zrážky spôsobovali 
poľnohospodárom  problémy  s jesennými  prá‐
cami.  Hlavne  so  zberom  kukurice,  cukrovej 
repy, ale aj slnečnice a tiež so sejbou ozimín – 
pšenice.  

Väčšina  porastov  repiek  na  Slovensku  je 
v dobrom  stave,  porasty  väčšinou  rýchlo 
a jednotne vzišli. Výskyt  škodcov na  jeseň bol 
porovnateľný  z predchádzajúcimi  rokmi.  Pes‐
tovatelia museli  insekticídne zasahovať najmä 
proti  skočkám  a lokálne  proti  siaticiam,  voš‐
kám  a hrabošom.  Poškodenie  koreňov  repky 
larvami  kvetárky  kapustovej  na  lokalite  Hul 
bolo  oveľa  menšie  v porovnaní  s minulými 
rokmi.  Na  jeseň  2020  bolo  poškodených  len 
približne  20  %  koreňov,  kým  v roku  2019  to 
bolo až 70–75 %.  

Teplá  jeseň  a dostatočné  zrážky  podporili 
rýchly a bujný rast repky a hlavne skôr zasiate 
porasty  veľmi  rýchlo  prerastali.  Väčšinu  po‐
rastov  repky  bolo  treba  regulovať,  ale 
v niektorých  porastoch,  vzhľadom  na  časté 
zrážky,  ale  aj  problémy  s organizáciou  jesen‐
ných  prác,  nebola  regulácia  vykonaná.  Ani 
v Huli  v poloprevádzkových  pokusoch  repka 
nebola  regulovaná.  Okrem  regulácie  bolo 
vhodné na  jeseň, ak  to počasie dovolilo, apli‐
kovať  dusík  najlepšie  v amidickej  (močovina, 
UREA stabil) alebo v amónnej forme.  

Najhustejšie  porasty  sme  na  jeseň  zazna‐
menali  na  Liptove,  v priemere  47  rastlín  na 
m2  (od  31  do  59  rastlín  na m2).  V Huli  sme 
napočítali od 23 do 50 rastlín na m2, v prieme‐
re 34 rastlín na m2. V Prašiciach a v Úpore, na 
východe  Slovenska,  je  priemerná  hustota  po‐
rastov  22  rastlín  na  m2  (od  17  do  28  resp. 
32 rastlín  na  m2).  Najsilnejšie  repky  sú  na 
východe Slovenska (Úpor), s počtom listov 7–8 
na  rastlinu, priemerom  koreňového  krčka 12–
12,8 mm a najvyššia bola aj hmotnosť čerstvej 
biomasy  listov  (v priemere 23  t/ha) a koreňov 
(v priemere  2,4  t/ha).  Vizuálne,  aj  čo  sa  týka 
jednotlivých  parametrov,  o niečo  lepšie  vyze‐
rali  porasty  v Prašiciach  v porovnaní  s  lokali‐
tou Hul. 

Súčasná  zima bude pravdepodobne,  rovna‐
ko  ako  niekoľko  predchádzajúcich,  mierna. 
Len  s malým  množstvom  dní  s výraznejšími 
mrazmi, na väčšine územia bez snehu. Podob‐
ne  ako  aj  minule,  do  Vianoc  bolo  relatívne 
teplo.  December  patril  k najteplejším  mesia‐
com v histórii. A zatiaľ  relatívne  teplé počasie 
pokračuje aj v januári. 

 

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD. 
prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o. 
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Tabuľka 4: Stav porastov repky v poloprevádzkových pokusoch na jeseň v roku 2020 
Hmotnosť čerstvej 

biomasy t/ha  1) Lokalita  
Dátum 

hodnotenia 

Priemerný 
počet rastlín 

na m2  
Hybrid 

Počet 
rastlín 
na m2  

Počet 
listov 
(ks) 

Dĺžka 
listov 
(cm) 

Priemer 
koreňového 
krčka (mm) 

Dĺžka 
koreňa 
(cm) listy korene 

LG Ambassador 35 5,8 53,8 10,15 14,30 23,42 2,22 
Hul   20.11.2020 34 

ES Capello 36 5,65 47,10 9,00 11,90 15,95 1,53 
LG Ambassador 45 5,30 17,10 7,70 13,55 4,55 0,72 

Liptov 6.11.2020 47 
ES Capello 44 5,40 19,05 7,95 15,95 6,14 1,08 

LG Ambassador 26 6,80 44,50 10,45 16,25 17,16 2,12 
Prašice  16.11.2020 22 

ES Capello 18 6,80 33,40 9,85 13,50 8,34 1,07 
LG Ambassador 19 7,15 46,10 12,00 18,50 19,64 2,00 

Úpor 10.11.2020 22 
ES Capello 20 8,10 51,45 12,80 18,45 26,26 2,78 

1)Prepočítané podľa počtu rastlín na m2 

 

Tabuľka 5: Stav porastov repky na pokusných lokalitách na jeseň v rokoch 2020, 2019, 2018 a 2017 
Hmotnosť čerstvej biomasy 

t/ha Sezóna 
Počet 

rastlín na 
m2  

Počet 
listov 
(ks) 

Dĺžka 
listov (cm) 

Priemer koreňo-
vého krčka (mm) 

Dĺžka koreňa 
(cm) 

listy korene 
Jeseň 2020 31 6,4 39,1 10,0 15,3 15,2 1,7 
Jeseň 2019 41 7,9 29,1 9,1 12,6 30,9 2,8 
Jeseň 2018 38 6,8 33,6 8,6 14,1 25,9 2,2 
Jeseň 2017 34 8,0 35,6 9,5 17,1 26,4 2,1 
Poznámka: jeseň v roku 2020 výsledky z hodnotenia odrôd LG Ambassador a ES Capello, jeseň v roku 2019 výsledky z hodnotenia odrôd Annis-

ton a Kadji, jeseň 2018 výsledky z hodnotenia odrody Umberto KWS a jeseň v roku 2017 výsledky z hodnotenia odrody ES Cesario. 
 
 

Zákaz používania  insekt ic ídnych úč inných látok n ie  je  jed iné  

čo kompl ikuje  ochranu prot i  ja rným škodcom 

Zákazom  používania  dôležitých  insekticíd‐
nych  účinných  látok  v roku  2020  zo  skupiny 
organofosfatov  (chlorpyrifos‐ethyl,  chlorpyri‐
fos‐methyl)  a  zo  skupiny  neonikotinoidov 
(thiacloprid), pestovatelia  repky  sa dostali do 
pozície keď treba hľadať nové efektívne rieše‐
nia pre kontrolu najmä jarných škodcov repky.   

Hneď  v úvode  treba  povedať,  že  to  nie  je 
jediný  faktor,  ktorý  komplikuje  situáciu 
v ochrane  repky  v jarnom  období.  Je  to  v  pr‐
vom  rade zmena správania sa škodcov. Naprí‐
klad  pri  stonkových  krytonosoch    je  to  ich 
skorší  výskyt  na  jar  a predĺžené  obdobie  kla‐
denia  vajíčok,  čo  spôsobuje,  že  jeden postrek 
na  reguláciu  týchto  škodcov  nestačí  a že  pri 
druhom postreku treba použiť prípravok ktorý 
je účinný  aj proti  krytonosom  aj proti blyská‐
čikom. Ďalší faktor ktorý komplikuje efektivitu 
ochrany  je  rezistencia  insekticídov,  ktorý  sa 
úspešne  používali  už  dlhšiu  dobu  proti  výz‐
namným  škodcom  repky.  V repke  je  v prvom 
rade  problém  s rezistentnými  populáciami 
blyskáčika  proti  pyrethroidom,  najmä  proti 
bežným  esterickým  pyrethroidom.  Tiež  bol 
zaznamenaný  aj  nebezpečný  pokles  citlivosti 
populácii  blyskáčika  k neonikotinoidom.  Táto 
situácia komplikuje ochranu v tom  že musíme 
nájsť  náhradu  za  tieto  insekticídy,  ale  tie  in‐
sekticídy  musia  byť  účinné  na  obe  skupiny 
škodcov. A to nie je jednoduché. 

No pozrime si ktoré  insekticídy pestovate‐
lia môžu použiť? 

Proti  krytonosom  pri  prvom  postreku mô‐
žeme  použiť  prípravky  zo  skupiny  pyrethroi‐
dov.  Tieto  môžu  niekedy  mať  slabší  účinok 
preto  je  lepšie kombinovať  ich s neonikotinoi‐
dom  –  s actanipridom  (Mospilan  20  SP).  Tiež 
je  účinný  pyrethroid  etofenprox  (Trebon 
30 EC).  No  a už  spomínaný  acetamiprid  ktorý  
je účinnejší, ako sme už sponinali, v kombiná‐
cii s pyrethridmi.  

Proti  blyskáčikom  sú  registrované  účinné 
latky  zo  skupiny  pyrethroidov.  Ako  sme  už 
konštatovali,  že  máme  rezistentné  populácie 
blyskáčika na  tieto  insekticídy. Z pyrethroidov 
uspokojivú  účinnosť  majú  prípravky  na  baze 
etofenproxu. Vysokú účinnosť vykazujú ešte aj 
prípravky  na  baze  účinnej  látky  indoxacarb 
(Avaut  15  EC).  Neonikotinoid  acetamiprid  ak 
sa aplikuje sólo má priemernú účinnosť.  

Proti byľomorovi kelovému vysoko účinným 
sú  prípravky  na  baze  účinnej  látky  acetamip‐
rid,  pri  použití  zmačadla  účinnosť  sa  zvyšuje. 
Registrované  sú  ešte  aj  bežné  insekticídy  ale 
majú nižšiu účinnosť.    

Takže  ako  postupovať  v tejto  zmennej  si‐
tuácii? 

Monitorovať  nálet  stonkových  krytonosov 
treba  začať  ako  bolo  aj  doteraz  hneď  na  za‐
čiatku oteplenia, často už vo februári. Pri pre‐
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kročení  prahu  škodlivosti  zasiahnuť.  Prah 
škodlivosti je: 9 imág na jednu misku za 3 dní.   

Ktoré insekticídy môžeme použiť? 
Môžeme použiť bežné pyrethroidy, ale nie‐

ktoré  z nich môžu mať  nedostatočnú  účinosť 
tak je istejšie kombinovať ich s prípravkami na 
baze účinnej  látky acetamiprid  zo  skupiny ne‐
onikotinoídy.  Prípravky  na  baze  účinnej  látky 
etofenprox  je účinný a môže sa použiť aj sólo. 
Neonikotinoíd  acetamipríd môžeme  použiť  aj 
sólo  ale  vtedy má  priemernú  účinnosť  lepšie 
ho použiť v kombinácii s pyrethroidmi. 

Monitoring neukončiť po prvej aplikácii  in‐
sekticídu, mysliac  si že  stonkové krytonosy  sú 
vyriešené.  To  ani  zďaleka  nemusí  byť  pravda. 
Posledných  rokoch  nálet  krytonosa  štvorzu‐
bého pokračuje po prvom oteplení a trvá nie‐
ktorých rokoch až do  júna. Ak zistíme zvýšený 
výskyt  krytonosov  (niekedy  aj  sto  kusov  na 
misku)  treba  urobiť  druhú  aplikáciu.  Vtedy 
treba použiť prípravok ktorý je účinný  aj proti 
stonkovým  krytonosom  aj  proti  blyskáčikom. 

Taký  je  prípravok  na  baze  etofenproxu.  Prí‐
padne môžeme  použiť  kombináciu  dvoch  prí‐
pravkov  a  to  zo  skupiny  pyretroidov  a  druhý 
prípravok  zo  skupiny  neonikotinoidov  –  účin‐
ná  látka  acetamiprid.  V prípade  že  v žltých 
miskách  nechytíme  veľký  počet  krytonosov 
(pod  10  kusov) pri druhom postreku môžeme 
použiť prípravok na baze indoxacarbu, ktorý je 
vysoko účinný proti blyskáčikom ale proti kry‐
tonosom nezaberá. 

Aplikáciu  proti  šešuľovým  škodcom  vyko‐
návame  v období    stred  kvitnutia.  Využívame 
prípravok  na  baze  acidamipridu,  pridaním 
zmáčadla  sa účinnost  zvyšuje. V prípade ak  je 
nutné  aplikovať  proti  blyskáčikom  do  kvitnú‐
cemu  porastu  odporúča  sa  použiť  prípravok 
na baze tau‐fluvalinate (Marvik). 
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Ing. Marek Seidenglanz, PhD., Agritec Plant Research,  
s. r. o., Šumperk 
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