
 
 
 
 
 

Vydáva Chemos s.r.o. a Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) 
http://poradca.agrobiology.eu  

 

 ČÍSLO 3  (ROČNÍK XI.)  AUGUST 2021  PESTOVATEĽOM 
 

Vybrať  s i  repku do ďalšej  sezóny . . .  

V prvom horúcom júnovom týždni sa konalo 
kvarteto tradičných Dní poľa repky ozimnej 2021 na 
poliach PPD Prašice, Agro-Racio vo Svätom Kríži, 
Agrochem Úpor a Agrocoop p.v.d. Hul. Na daných 
lokalitách sa spolu stretlo približne 400 účastníkov 
z poľnohospodárskeho odvetvia. Pestovatelia si tak 
mali možnosť na rozlohe približne 20 ha pozrieť a 
porovnať viac ako 90 vysiatych hybridov a zmesí. 
Spoločne so zástupcami osivárskych firiem zhodnoti-
li aktuálny stav porastov. Nechýbal ani dohľad 
a poradenstvo odborných garantov. Prítomní boli:  
prof. Jan Vašák, CSc., Doc. Peter Bokor, Ph.D a Ing. 
David Bečka, Ph.D. Zástupcovia podnikov hosťujú-
cich Dni poľa predstavili kompletnú agrotechniku 
a vývoj porastov. Pokusné políčka založené v minu-
lom roku boli ovplyvnené nielen abnormálnym je-
senným počasím, ale aj pandemickou situáciou, 

ktorá zasiahla do určitej miery aj poľnohospodársku 
oblasť.  

Navzdory všetkým nepriaznivým vplyvom sme 
veľmi radi, že Dni poľa repky ozimnej si zachovali 
Vašu priazeň. Mnohí z Vás, čo dnes držíte toto aktu-
álne vydanie Poradcu pestovateľa boli prítomní a za 
to Vám úprimne ďakujeme. Veríme, že Ste si vybrali 
svojho favorita spomedzi množstva prezentovaných 
odrôd repky ozimnej. Súčasne ďakujeme všetkým 
tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
plynulom priebehu poľných dní. Veľmi si to vážime 
a veríme, že sa aj naďalej budeme stretávať na po-
liach pri pokusných políčkach. Prajeme Vám bohatú 
a hlavne výnosnú úrodu. 

Ing. Lucia Kvasnicová, Chemos s.r.o.   

 

Priebežné výsledky odrodových pokusov s ozimnou repkou na Slovensku v roku 2021 

V  tomto roku sme na začiatku júna (1. – 
4. júna 2021) na dňoch poľa repky hodnotili zdra-
votný a kondičný stav repiek na 4 lokalitách – Praši-
ce, L. Mikuláš, Úpor a Hul. V rámci hodnotenia 
jednotlivých odrôd sme bonitovali výšku porastu, 
skorosť odrody a odhadovali výnos.  

Na lokalite Prašice boli repky nižšie v porovnaní 
s minulými rokmi. K najvyšším patrili odrody Addi-
tion, Artemis a ES Capello s výškou 140 cm. Veľmi 
nízke boli ES Valegro (100 cm), zmes ES Vito + Astrid 
(100 cm) a Aurelia (100 cm). K najskorším materiá-
lom patrili ES Desirio, ES Capello a Aurelia. Neskor-
šie sa javili odrody ES Valegro, Estelia, Addition, 
Hambre a ES Latino. Veľmi dobre vyzerali odrody 
Artemis, ES Capello, ES Desirio, LG Architect a zmesi 
INV 1165 + INV 1188 a Estelia+Addition. 

Na Liptove boli repky v rastovej fáze plného kvit-
nutia. Najvyššie odrody (Kadji, ES Desirio, ES Navigi, 
Simona, LG Architect) merali 160–165 cm a najnižšie 
(RGT Trezor, SY Harnas, Aganos) 125–130 cm. 
K veľmi skorým materiálom patrili SY Harnas, INV 
1188, PT 198, Addition, Estelia, Aganos, Temptation 
a LG Architect.  

  Najvyššie repky narástli na lokalite Úpor. Naj-
vyššou bola odroda Kadji, merala 175 cm. Vysoké 
boli aj repky vysiate v zmesiach Kadji+Desirio 
(170 cm) a PT 193+PT 198 (170 cm). Najnižšie odro-
dy merali 140 cm – Aganos a zmes ES Vito+Astrid. 
Na tejto lokalite k najskorším materiálom patrili 

PT 293+PT 298 a Artemis. K neskorším: Kadji, Este-
lia, ES Vito + Astrid. 

V tématických repkách, podobne ako aj v minu-
lom roku, boli vysiate aj dve odrody a zmes týchto 
odrôd. Pri niektorých kombináciách sa dve odrody 
spolu v zmesi veľmi dobre dopĺňali (vyššie plodné 
poschodie), pri niektorých to až tak viditeľné nebo-
lo. V minulom roku bola úroda zmesí len o málo 
vyššia ako úroda jednotlivo pozberaných odrôd tvo-
riacich zmes. 

Na lokalite Hul boli najvyšším odrodami 
LG Ambassador, INV 1188, Addition, Angelico, Quan-
tiko CS,  SY Florida (150 cm) a veľmi nízke boli Aure-
lia (100 cm) a Temptation (105 cm). K najskorším 
materiálom patrili: Simona, Aurelia a PT 198. Nao-
pak k neskorším materiálom, kde bolo viditeľnej viac 
zelenej hmoty, patrili ES Capello a ES Vito. Na zákla-
de úrodotvorných prvkov sme favorizovali odrody 
Artemis, INV 1188, ES Azurio a Simona. Naše odhady 
bývajú presné tak na 60 %. Po zbere uvidíme či pri 
odrodách, ktoré sa javili ako najlepšie bude dosiah-
nutá aj najvyššia úroda. 

Všeobecne môžeme povedať, že repky na začiat-
ku júna boli v lepšom kondičnom stave, v porovnaní 
s minulým rokom. Zdravotný stav bol dobrý, výskyt 
chorôb bol nízky. Niekde boli rastliny repiek výraz-
nejšie poškodené stonkovými krytonosmi a tiež 
skočkou kapustovou. 

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD., SPU Nitra  
prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o.  

http://poradca.agrobiology.eu/
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Stará a nová řepka 

Na odhadech úrody v r. 2021 pro SR (2,9-
3,0 t/ha), ČR (3,4-3,5 t/ha), nemusíme zatím nic 
měnit. A to ani po prohlídkách porostů olejky 
v prvém týdnu června 2021 v Prašicích o. To-
polčany, Liptovském Mikuláši,  Úporu na o. Trebi-
šov a v Huli  o.N.Zámky. Stejně tak další týden 
v Čechách: Humburky o.Hradec Králové, Koloveč 
na o.Domažlice, Chrášťany o.Rakovník a v Herálci 
o.H.Brod.   

Oficiální odhady statistických úřadů zatím ne-
přišly. Každopádně je řepka a ozimé plodiny ve 
velmi dobrém stavu, studený máj/ve stodole ráj. 
Na faktu spokojenosti s vývojem úrod/možná 
i lepším než píšeme,  nic nemění ani dostupné 
slovenské odhady. Třeba u pšenice tam snižují 
úrody proti loňsku o 13-20%, řepky o 14-18% atd. 
Naopak výnosy obilí se letos v SRN zvyšují proti 
loňsku o cca 2,6%. U nejdůležitější z obilovin, 
ozimé pšenice o 1,3% na úroveň 7,99 t/ha. Řepka 
je soustředěná hlavně na území bývalé NDR. 
Němci zatím odhadují výnos olejky na 3,68 t/ha, 
stejně jako vloni. Speciálně Němci, ale i Holanďa-
né  mají pro ozimé plodiny skvělé podmínky a to 
hlavně pro vláhu a mírné zimy. 

V průběhu let jsme v praxi dostatečně ověřili 
řadu nových částí pěstitelské technologie. To pro-
to, že určitě neplatí jednotné pěstování. Každý se 
musí přizpůsobit svým podmínkám a to nevím, ani 
jakým. Vysévám v srpnu, sklízím nejdříve po polo-
vině června, obvykle koncem července, ale i 
v srpnu. Každé doporučení má v sobě nejistotu 
roku. Jsou ale věci s kterými počítám. A to je růst 
teplot, stále měkčí zimy, ale i výrazná jistota 
pozdních mrazů od dubna do poloviny května. 
Vím, že nejdůležitější živinou je voda a že ani du-
sík ji nedokáže nahradit. Vláhové jistotě škodí 
vysoké teploty a vítr. Proto jdeme na jistotu: ozi-
my, kukuřice. A také platí „Jak zaseješ, tak skli-
díš“.  

Z řady výzkumů v praxi zůstávají u ozimé řepky 
tato doporučení: 
o Čerstvá příprava půdy/půda musí mít vlahou 

barvu, tedy i minimalizace/orba je ale lepší, je 
vhodnější, než vyčkat na přirozené ulehnutí. 
Každopádně suché hrudky na povrchu = vysátí 
rosné vody, tím pak jistota nevzejití/olejka če-
ká až na deště.  

o Zatímco dusík se mimo zlepšení rozkladu slámy 
nepoužívá, je i v půdách s dostatkem K a Mg – 
to jsou prakticky všechny – vhodné tyto živiny 
dodat. Postačí 100-200 kg/ha např. Kieseritu. 
Nebo – vhodné jsou Kieserit i listové hnojivo - 
použít na jaře v butonizaci listové hnojivo 
s obsahem K, Mg, ale i Ca.  

o Otepluje se a mechanizace vysévá stále rychle-
ji. To pak vyvolává potřebu azolových regulací 
od konce září. Rostou náklady. Vysévat máme 

asi o týden později, než je tabulkou dané 
a v praxi obvyklé. Tedy od cca 10.8. na horách  
do 10.9. v nížinách podunají.  

o Osivo musí být co nejkvalitnější. Z vysetých cca 
60 semen/m2 vzejde jen každé druhé semínko, 
obvykle i méně. Velké  podzimní skočky/či kry-
tonosec černý a „bonsajovité“ řepky jsou 
v nížinách opět časté. Řešením je pozdní po-
střik insekticidy. Ale u všech porostů je za su-
cha rizikové poškození standardními dřepčíky 
a to hned od vzcházení do cca 1-2 listu. V té 
době je nejjistější aplikovat proti nim klasické 
pyretroidy a určitě se vyplatí také insekticidní 
moření. Osvědčilo se nám moření osiva stimu-
látory např. AG070, Lumibio Kelta a další. 
Rostliny rychleji vzejdou a dříve se porosty za-
pojí. 

o Pro většinu území Slovenska, mimo oblast 
s vláhovou jistotou a potenciálně kvalitních 
sladů platí, že kvůli aridizaci klimatu se má 
zvýšit výsevek z 1 výsevní jednotky (VJ) na asi 
1,2 -1,4 VJ. Tedy z asi 50 semen/m2 na 60-70 
semen/m2.   

o Směsi odrůd jsou zpravidla výnosnější 
a výnosově stabilnější, než čisté odrůdy. 

o Polotrpasličí odrůdy nejsou v porovnání s vy-
sokými hybridy výnosnější. Jsou ale levnější, 
protože nevyžadují azolové regulace na pod-
zim, ani na jaře. Lépe a rychleji se sklízí, dobře 
přezimují, vyžadují méně dusíku a díky splete-
ným větvím jsou určitou ochranou před divo-
čáky. 

o Herbicidy s účinky na heřmánkovité plevele 
a na svízel jsou jednoznačně nezbytné. Mají 
většinou účinky i na jiné ozimé plevele typu 
hluchavek, vlčí mák ap.  

o Nejhorším podzimním plevelem je ale výdrol 
obilí. Proto jsou graminicidy skoro vždy ne-
zbytné. Musí se aplikovat na list výdrolu  a  po-
střik ukončit do 3.-4. listu výdrolu, tedy do 
počátku odnožování obilí.  

o Hnojit před zimou od konce října asi 40 kg/ha 
N v močovině, protože olejka v zimě roste 
v kořenech, ne ale už v nadzemí. Hnojení při-
náší růst výnosů i o 12% v měkkých zimách, ale 
i jen 3% v mrazivých, naštěstí už výjímečných 
zimách. Ale už růst výnosů o cca 1% zaplatí 
vstup 40 kg N/ha.   
V každém případě je potřeba snížit náklady na 

pěstování řepky. Nemusí být ceny a úroda jako 
letos. Každopádně je olejka vstupy předimenzo-
vaná a je potřeba snížit výši a cenu vstupů, při 
zachování úrod. Proto máme ověřit low input 
pěstitelskou technologii, kdy např. jarní aplikace 
N není 180-200 kg N/ha ve 3 aplikacích, ale jen asi 
140-160 kg N/ha v 1-2 dávkách. Otazníky jsou 
i nad použitím azolové regulace na podzim i na 
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jaře. Jde o to, zachovat pěstování řepky co ne-
jdéle. Jako alternativa za chlévský hnůj a zlep-
šující plodina musíme její životnost do nástupu 
pícnin a živočišné produkce co nejvíce prodloužit.  

prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o.  
Doc. Ing. Peter Bokor, PhD., SPU Nitra  
Ing. David Bečka, ČZU v Praze 

 

Hnojenie ozimnej repky dusíkom na jeseň  

Ozimná repka absorbuje 25-30 % z celkovej po-
treby dusíka už v jesennom období. Pri plánova-
ných úrodách semien okolo 4 t/ha a viac je 
potrebné už v zimnom období vytvoriť silný po-
rast repky, ktorý do zimy odoberie podľa pesto-
vanej odrody 40 – 100 kg N/ha (mnohokrát je to 
vysoko nad 100 kg N/ha), na jar rýchle regeneruje 
a vytvára výkonný listový aparát. Približne 83 % 
dusíka absorbovaného na jeseň je využitých nad-
zemnou biomasou, zvyšok ostáva v koreňoch. 

Vo všeobecnosti pri optimálnych podmienkach 
zabezpečujúcich optimálny rast rastlín repky olej-
nej, hnojenie dusíkom na jeseň nie je potrebné. 
Príliš vysoká zásoba dusíka v jesennom období 
vedie k nechcenej intenzifikácii rastu s predčas-
ným formovaním stonky a rastom príliš veľkého 
počtu listov. Tieto faktory spôsobujú vymŕzanie 
porastov repky ako aj hnitie rastového vrcholu 
počas zimy. Dusíkaté hnojenie repky olejnej 
v jesennom období je pravdepodobne potrebné 
len ak nedostatok dusíka limituje rast rastlín, 
napríklad na pôdach chudobných, alebo pri mini-
málnom spôsobe obrábania pôdy, kedy semená 
klíčia v pôdnej vrstve s vysokým obsahom slamy. 
Aplikácia jesenných dávok dusíka k ozimnej repke 
je bežnou praktikou. V posledných rokoch farmári 
menia rotáciu plodín, keď v osevných postupoch 
je jačmeň nahrádzaný pšenicou. V dôsledku toho 
je často termín pre výsev repky ozimnej onesko-
rený. Navyše pri príprave osivového lôžka je často 
vynechaná orba pre ušetrenie nákladov. Pre kom-
penzáciu týchto zhoršujúcich sa podmienok je 
často aplikovaný dusík v dávke 30-50 kg/ha na 
strnisko predplodiny pre dosiahnutie dostatoč-
ných zásob dusíka pre zabezpečenie rastu 
pred zimou. Poľné pokusy realizované v Nemecku 

o účinkoch hnojenia dusíkom na jeseň nepreuká-
zali jednoznačný trend. V rokoch 2006 a 2007 
aplikácia 40 kg N/ha na jeseň nemala preukazný 
vplyv na zvýšenie úrod, zatiaľ čo v nasledujúcich 
rokoch 2008 a 2009 pri slabšom raste rastlín pred 
zimou, jesenná aplikácia dusíka významne zvýšila 
úrodu semena  repky olejnej. Na základné hnoje-
nie je vhodné použiť hnojivá s obsahom amidické-
ho, amónneho a pomaly pôsobiaceho dusíka resp. 
ich kombinácie (napr. močovinu, síran amónny, 
DAM-390, N – hnojivá s inhibítormi ureázy, NPK- 
hnojivá s nízkym obsahom dusíka alebo napr. NP 
mikrogranulované hnojivá s vyšším zastúpením 
fosforu a s obsahom mikroelementov aplikované 
pri sejbe). Forma aplikovaného dusíka ovplyvňuje 
napríklad spôsob vytvárania koreňovej sústavy. 
Pri hnojení liadkovou formou sú korene dlhšie, 
mohutnejšie, avšak menej vetvia. Naopak, pri 
aplikácii amónnych foriem dusíka korene viac 
vetvia, ale predovšetkým v povrchových vrstvách. 

Akékoľvek dusíkaté hnojenie by malo byť apli-
kované najneskôr do konca septembra. Príliš 
oneskorená aplikácia dusíka odďaľuje rastovú 
prestávku vyskytujúcu sa na jeseň, výsledkom 
čoho je zvýšená koncentrácia nevyužitých zlúče-
nín dusíka v listoch a stonke, čo sa môže v prípade 
„tvrdšej“ zimy prejaviť nižšou rezistenciou voči 
mrazom možným  chladu. Je potrebné podotknúť, 
že efektívnosť hnojenie N v priebehu jesennej 
vegetácie bude výrazne limitovaná napríklad dĺž-
kou jesenného vegetačného obdobia, klimatický-
mi podmienkami, agrochemickými vlastnosťami 
pôd a nesporne aj formou aplikovaného dusíka. 

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr., SPU Nitra  

 

Zdravotný stav repiek vo vegetačnom roku 2020/2021 

Aj v tomto ročníku musela repka odolávať via-
cerým nepriaznivým faktorom. Jeseň bola teplá 
s extrémne vysokými zrážkami, čo podporilo rých-
ly a bujný rast repky a hlavne skôr zasiate porasty 
veľmi rýchlo prerastali. Väčšinu porastov repky 
bolo treba regulovať, ale v niektorých porastoch, 
vzhľadom na časté zrážky, ale aj problémy 
s organizáciou jesenných prác, nebola regulácia 
vykonaná.  

Väčšina porastov repiek na Slovensku bola na 
jeseň v dobrom stave, porasty väčšinou rýchlo 
a jednotne vzišli. Výskyt škodcov na jeseň bol 
porovnateľný z predchádzajúcimi rokmi. Pestova-
telia museli insekticídne zasahovať najmä proti 

skočkám a lokálne proti siaticiam, voškám 
a hrabošom. Poškodenie koreňov repky larvami 
kvetárky kapustovej bolo menšie v porovnaní 
s minulými rokmi.  

Jeseň v roku 2021 na Slovensku bola teplotne 
nadnormálna 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 po-
sledných rokov padlo na jeseň 2020, hlavne 
v septembri a v októbri, veľké množstvo zrážok.  

Zima 2020/2021 bola mierna, rovnako ako nie-
koľko predchádzajúcich, len s malým množstvom 
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dní s výraznejšími mrazmi v januári. Podobne ako 
aj v predchádzajúcom roku bolo do Vianoc rela-
tívne teplo. December 2020 patril k najteplejším 
mesiacom v histórii. Väčšina porastov repky dobre 
prezimovala. Listy počas zimy omrzli, ale v srdieč-
ku hneď po prezimovaní začali rásť nové listy 
a tiež sa začali objavovať nové korienky.  

Nielen kondičný, ale aj zdravotný stav rastlín 
na všetkých lokalitách bol dobrý. Na rastlinách, na 
listoch aj na stonkách boli len minimálne sym-
ptómy chorôb. Na starších listoch boli symptómy 
fómovej škvrnitosti. Korene boli zdravé, niekde 
poškodené larvami kvetárky kapustovej. Viacero 
koreňov malo prasklinu v strednej časti. Takéto 
praskliny boli v tomto roku viditeľné vo viacerých 
porastoch repky na Slovensku. Aj v minulých ro-
koch boli na priereze koreňa, v strede pod kore-
ňovým krčkom pozorované podobné praskliny. 
Z koreňov, ktoré mali v strede prasklinu neboli 
vyizolované patogénne organizmy. Na začiatku 
vegetácie, po zime porasty repky väčšinou vyzera-
li dobre. Na rozdiel od minulého roku, keď bol 
mesiac apríl extrémne suchý, v apríli 2021 úhrn 
zrážok pre územie Slovenska predstavoval 100 % 
normálu. Apríl bol teplotne podnormálny. Čias-
točne boli porasty poškodené prízemnými ranný-
mi mrazmi v prvej dekáde apríla. Tieto mrazy (-3 – 
-4 °C niekedy aj viac) spôsobili poškodenie kvetov 
v spodnej časti terminálu a vetiev, bez následné-
ho nasadenia šešúľ. Na niektorých miestach boli 
repky poškodené skočkou repkovou prípadne 
krytonosom čiernym. Títo škodcovia nalietavajú 
do porastov repky už na jeseň a ich larvy výrazne 
poškodzujú napadnuté rastliny. Poškodeným 
rastlinám často chýba terminál a vytvárajú niekoľ-
ko bočných výhonov. Stonka nad koreňovým krč-
kom ostáva dutá, sčernená. Krytonos čierny 
(Ceutorhynchus picitarsus) môže lokálne spôsobiť 
vážne poškodenie rastlín. Nalietava do porastov 
repiek už na jeseň, od polovice septembra. Larvy 
škodcu vyžierajú chodbičky v dužine stonky, pre-
žierajú sa do koreňového krčka a ničia vegetačný 
vrchol. Poškodenie rastlín je dobre vidieť najmä 
na jar, pred obdobím intenzívneho rastu. Poško-
dené rastliny sú zakrpatené (bonsajovité repky), 
nemajú hlavnú stonku a vytvárajú veľa bočných 
výhonov. Pri prerezaní rastlín sa v nich môžu na-
chádzať biele, beznohé, larvy dlhé 4 až 5 mm, 
s hnedou hlavou. 

V období kvitnutia repky prevládalo daždivé 
počasie s výraznejšími úhrnmi zrážok prakticky na 
celom území SR, čo vytvorilo vhodné podmienky 
pre infekciu rastlín repky rôznymi patogénmi a 
zvýšilo riziko výskytu bielej hniloby, ktorú spôso-
buje huba Sclerotinia sclerotiorum. Škodlivosť 
ochorenia môže byť veľmi vysoká a zníženie 
úrod v niektorých rokoch môže dosiahnuť aj 50 %. 
Ochrana sa vykonáva aplikáciou fungicídov 
v rastovej fáze kvitnutia. 

Proti chorobám, ktoré sa vyskytujú v porastoch 
repky počas dozrievania nemá už pestovateľ ne-
skôr možnosť zasiahnuť. Pri priebehu počasia, keď 
je v období kvitnutia v apríli sucho a nehrozí 
akútne nebezpečenstvo rozšírenia bielej hniloby 
(ako tomu bolo napríklad aj v minulom roku) je 
vhodné aplikovať fungicídy až na konci kvitnutia. 
Rovnako je možné po odkvitnutí ošetriť porasty 
listovými hnojivami s obsahom síry, prípadne me-
di (napríklad thiosulfát + močovina, síran horeč-
natý), ktoré zabránia výraznému rozšíreniu 
múčnatky a čiastočne aj plesne.  

V tomto roku zabránili výraznejšiemu rozšíre-
niu bielej hniloby i ďalších chorôb v období doz-
rievania, vrátane plesne kapustovej vysoké 
teploty v júni. 

Na konci vegetačnej doby sa v porastoch obja-
vili symptómy verticíliového vädnutia na veľkom 
počte rastlín. Teplá jeseň a zima (hlavne mesiace 
november a december) umožňujú výraznejší roz-
voj a rozšírenie tohto ochorenia. Preto je možné 
očakávať vyšší výskyt verticíliového vädnutia 
v porovnaní s minulými rokmi.  

Výrazne nepriaznivo ovplyvňujú dozrievanie 
repky najmä vysoké teploty (nad 30 °C) v júni. 
Takýto priebeh počasia a extrémne vysoké teplo-
ty, ktorým boli porasty repky vystavené prevládal 
aj v júni v roku 2019 a spôsobil, že semená repky 
sa v šešuliach prakticky „uvarili“ a výrazne stratili 
zo svojej hmotnosti. Úroda potom bola výrazne 
nižšia ako sa predpokladalo. Aj v tomto roku bolo 
v druhej polovici júna veľmi teplo a teplota často 
výrazne prevyšovala hranicu 30 °C. Prvé výsledky 
so začínajúceho zberu repiek naznačujú, že ne-
dostatok zrážok a vysoké teploty sa aj v tomto 
roku podpísali pod dosahované úrody repky, ktoré 
sú priemerné a o niečo nižšie ako sa očakávalo. 

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD., SPU Nitra  
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