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 ČÍSLO 1  (ROČNÍK XII.)  FEBRUÁR 2022  PESTOVATEĽOM 
 

Úvod 

Vážení pestovatelia repky a všetci tí, ktorí práve dr‐
žíte  vo  svojich  rukách 1.  tohtoročné  číslo Poradca pes‐
tovateľa!  

Nový rok už beží v plnom prúde a ani naša redakčná 
rada  nelenila  a pracovala  na  príprave  nových  informá‐
cií. Veríme, že Vás zaujme poučný obsah od odborníkov 
z praxe  ako  aj  z vedeckej  obce.  Týmto  im  chcem poďa‐
kovať  za  ich  úsilie  a ochotu  podeliť  sa  s nami  o ich 
poznatky. 

V roku 2022 plánujeme vydať 3 čísla Poradcu pesto‐
vateľa.  V prvom  z nich  sa  dozviete  okrem  iného  aj 
o výnosoch  repky  či  o stave  porastov  v  poloprevádzko‐
vých pokusoch po jesennej inventarizácii. Veľa ďalšieho 
sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. 

Želáme Vám úspešný rok a bohatú úrodu! 

(MV, LK) 

Slovensko 2021 bylo v řepce dobré  

V tab.  1  ukazujeme  zatím  předběžné  (SR  k 15.8., 
ČR k 15.9.,  SRN k 22.9.2021), ale  skoro  již definitivní 
výsledky  výnosů  řepky  –  asi  z 98  %  jde  o  ozimou.  
Každý  rok  je průběhem počasí  a  k němu připojených 
vlivů  originální.  Vegetace  v roce  2021  byla  v době 
kvetení  řepky  nejméně  o  2  týdny  opožděná.  Vždyť 
v Huli  o.N.Zámky  prvé  odrůdy  vykvétaly  až 
20.4.2021.  A  chladno,  deštivo  trvalo  až  do  sklizně 
olejky.  To  je  ovšem  počasí,  které  řepce  vyhovuje. 
Proto  jsme  odhadovali  nadprůměrné  výnosy.  Podle 
principu  –  „Studený  máj,  ve  stodole  ráj“.  Ovšem  to 
se  splnilo  jen  na  Slovensku  a  ve  Francii,  které  mají 
hlavně  pro  ariditu  klimatu  vzhledem  k SRN  i  ČR  pro 
olejku  horší  podmínky.  Slovensko  na  deštích  dokon‐
ce závisí,  i  když  listopad až únor  je  i  tam díky nižším 
teplotám pro řepku vhodný.  

Mýlit  se  je  lidské  –  konec  konců  ještě  za  červen 
2021  se  spletli  Němci,  Češi,  Slováci.  SRN,  ČR  odha‐
dovalo asi o 150 kg/ha více než  je skutečnost. Slová‐
ci  k 20.6.  možná  díky  ranému  klimatu  sice 
odhadovali  méně,  než  je  skutečnost,  ale  spletli  se 
jen  o  cca  50 kg/ha.    Francie,  v EU  s  Německem 
v produkci  druhý  či  prvý  největší  producent  řepky  ji 
letos sklidil  z 981 tis. ha  (loni 1101 tis. ha). Výnos se 
odhaduje  na  vynikajících  3,38 t/ha.  Proti  2020  je  to 
o 14,5 % více. Pro sklizeň 2022 je oseto cca 1100 tis. 
ha.  Ovšem  je  to  stejně  o 11 % méně  proti  poslední‐
mu  pětiletí.  Tolik  statistika,  ale  agronoma  zajímají 

příčiny. Vždyť Němci  i Češi mají s olejkou mnoholeté 
zkušenosti. 

Tab. 1. Výměra a výnosy řepky podle statistických úřadů 
SR, ČR, SRN. Rok 2021 předběžně.  

Stát Výměra řepky (tis.ha) Výnosy řepky (t/ha) 
2021 136,4 2021 3,06 
2020 146,9 2020 3,01 

SR 

2016-20 144,1 2016-20 3,07 
2021 343,3 2021 3,00 
2020 368,2 2020 3,38 

ČR 

2016-20 373,4 2016-20 3,24 
2021 1000 2021 3,51 
2020  954 2020 3,69 

SRN 

2015-20 1157 2015-20 3,44 

 
Jednou  z možných  příčin  může  být  velký  výskyt 

chorob na podnicích, kde je vysoké zastoupení olejky 
a  je  obtížné  dodržovat  alespoň  čtyřletý  odstup  od 
předchozí řepky. Ale nebude to jediný důvod. Možná 
v chladnu  a  deštivu  chyběla  energie  –  každopádně 
úrodné a  teplé kraje  (Nitransko, Trenčiansko, Trnav‐
sko,  Olomoucko)  měly  nadprůměrné  výnosy. 
V Německu  nadprůměrné  výnosy  mělo  třeba  Bavor‐
sko,  které  leží  na  jihu Německa a  je obecně úrodné. 
Ve  Francii  výnosově  vládly  kraje  západní  a  relativní 
propad  byl  na  východě  k Německu.  To  zase  ukazuje 
možný vliv chorob. Ne, příčina nebude jedna a neús‐
pěch  výnosů  řepky  v ČR  i  SRN  se  nedá  na  něco  kon‐
krétního svalit. Ale voda Slovensku pomohla.  

prof. Jan Vašák, CSc., Agrada s.r.o. 

 

Stav repkových porastov nielen na Slovensku v jeseni  2021 

V minulom vegetačnom roku (2020/2021) bola na 
Slovensku  repkou  osiata  plocha  136 356  ha  a  zbero‐
vá  plocha  bola  122 561  ha.  V súčasnosti  je  ozimnou 
repkou  osiata  plocha  približne  130 000  ha  a  zaoráv‐
ky,  ak  nepríde  k výraznému  poškodeniu  porastov 
počas  zimy  a na  jar,  budú  pravdepodobne  len  mini‐
málne.  V Českej  republike  od  sezóny  2017/2018 
(411,8 tis.  ha)  klesá  plocha  osiata  ozimnou  repkou. 

Medziročne  (2019/2020  a  2020/2021)  sa  výmera 
repky  znížila  takmer  o  26  tis.  ha  na  konečných 
342,3 tis. ha pri zbere. Ďalší pokles výmery, i keď nie 
až  tak  veľký,  je  možné  očakávať  aj  v tohtoročnej 
sezóne.  Reálne  zberová  plocha  repky môže  predsta‐
vovať 330 tis. až 335 tis. ha. 

Priebeh počasia pri  zakladaní porastov  repky a na 
jeseň bol  výrazne odlišný od  roku 2020. August 2021 
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bol  na  Slovensku  teplotne  normálny  až  podnormálny 
a zrážkovo  nadnormálny,  v priemere  padlo  140  mm 
zrážok  (173 %  N).  V septembri  boli  zrážky  normálne, 
v priemere  54  mm  (86  %  N)  a v októbri  veľmi  slabé. 
V októbri  padlo  na  Slovensku  len  13  mm  zrážok 
(21 % N),  kým  v roku  2020  padlo  až  161  mm 
(264 % N).  Teplotne  boli  september  i október  nor‐
málne.  Podobný  priebeh  počasia  bol  aj  v ČR,  kde 
dažde  na  konci  augusta  prerušili  žatvu  a aj  sejbu 
repky. September bol v ČR zrážkovo silne podnormál‐
ny a október normálny. 

Rovnako  na  Slovensku  aj  v Českej  republike  sa 
v posledných  rokoch  zakladanie  porastov  ozimnej 
repky  viac  alebo  menej  komplikuje.  Vedľa  poveter‐
nostných vplyvov sú to aj extrémne výskyty škodcov, 
vo  vlhkých  podmienkach  slizniaky,  v suchých  skočky 
a  v rokoch  2019  a  2020  tiež  hraboši.  Nie  je  možné 
spoliehať sa ani na monzúnové dažde, ktoré koncom 
augusta,  takmer  pravidelne,  zvlažovali  práve  vysiate 
repky.  Problémom  väčšinou  býva  extrémne  sucho  a 
vysoké teploty pri zakladaní porastov.  

V minulom roku po vzídení  repky museli pestova‐
telia  často  insekticídne  zasahovať  najmä  proti  skoč‐
kám.  Pravdepodobne  aj  tieto  zásahy  ovplyvnili 
výskyt  skočky  repkovej,  ktorá  spôsobuje  výrazné 
poškodenie  repky.  Častý  výskyt  tejto  skočky  bol 
zaznamenaný  v  predchádzajúcom  ročníku  a hlavne 
na  jar bolo možné pozorovať vo viacerých porastoch 
veľa  poškodených  rastlín.  Lokálne  sa  vyskytli  aj  pi‐
liarky a vošky. Vošky sa objavovali hlavne na starších 
listoch a ich škodlivosť bola minimálna.    

Ak  pestovatelia  repky  v  ČR  stihli  zasiať  pred daž‐
ďami majú pekné porasty,  ktoré  rýchlo vzišli  a unikli 
aj  skočkám.  Po  sejbe  po  dažďoch  v septembri  sú 
porasty  slabšie  a  spravidla museli  byť  trikrát  (a  nie‐
kde  aj  viackrát)  insekticídne  ošetrované.  Výskyt 
skočiek  bol  v niektorých  oblastiach  (napr.  okres 
Litoměřice v severných Čechách) extrémny. V období 
najväčšieho  tlaku  sa  ošetrenia  spravidla  opakovali 
v týždňových  intervaloch.  Na  prelome  septembra  a 
októbra sa objavili prvé vošky. K ich väčšiemu rozvoji 
a rozšíreniu neprišlo a ochrana nebola potrebná. 

Stav  väčšiny  porastov  repky  na  Slovensku  na  je‐
seň  bol  veľmi  dobrý.  Aj   porasty,  ktoré  sú  založené 
v rámci  poloprevádzkových  pokusov  na  Slovensku 
vyzerajú  dobre.  V tabuľke  2  sú  uvedené  základné 
charakteristiky  zistené  pri  jesennej  inventarizácii 
porastov  repky  v poloprevádzkových  pokusoch  na 
Slovensku.  Pre  porovnanie  sú  v tabuľke  3  uvedené 
základné  charakteristiky  zistené  na  jeseň  v roku 
2020.  Veľmi  dobre  vyzerajú  porasty  na  východnom 
Slovensku, aj  v Prašiciach,  kde sú  redšie, ale  rastliny 
sú  mohutné,  s dobre  vyvinutými  koreňmi.  V Huli  na 
jeseň repky neboli  regulované, ale nie sú prerastené 
ako tomu bolo v minulom roku. Prakticky 90 % kore‐
ňov  rastlín  v Huli  je  poškodených  larvami  kvetárky 
kapustovej.  Na  rozdiel  od minulých  rokov  sú  poško‐
dené aj menej vyvinuté korene (priemer koreňového 
krčka  4  –  6  mm),  čo  sa  v minulosti  vyskytovalo  len 
zriedka.  Aj  v produkčných,  hlavne  skoršie  vysiatych 
porastoch,  sú  korene  povrchovo  poškodené  larvami 
kvetárky  kapustovej.  Na  priereze  sú  korene  zdravé, 
bez  symptómov chorôb  (fómová hniloba, verticíliové 
vädnutie).  Na  Liptove  sú  rastliny  najmenšie 

a porasty  trochu  redšie,  v porovnaní  s minulými 
rokmi.  Aj  v tomto  regióne  prevládalo  výrazné  sucho 
v auguste i na jeseň. Keďže hodnotenie na Liptove sa 
robilo  22.  10.  rastliny  pravdepodobne  do  zimy  ešte 
mierne  dorástli.  Najvyššie  denné  teploty  v  posled‐
nom októbrovom  týždni  tam dosahovali  12  ‐  13  °C  a 
v  prvej  dekáde  novembra  10  °C,  ale  ráno  už  mrzlo 
(do  ‐4°C).  Stále  prakticky  bez  zrážok.  Neskôr  sa  vý‐
raznejšie  ochladilo  k 4.12.2021,  nasnežilo,  sneh  sa 
rýchlo roztopil a do 20.12.2021 sa teplota stále drža‐
la  tesne  nad  bodom  mrazu.  V  tabuľke  3  je  pre  po‐
rovnanie  uvedený  stav  porastov  repky 
v poloprevádzkových pokusoch na jeseň v roku 2020. 

Tab. 2: Stav porastov repky v poloprevádzkových  
pokusoch na jeseň v roku 2021 

Hmotnosť 
čerstvej biom. 

t/ha1) Loka-
lita  

Počet 
rastlín 
na m2  

Počet 
listov 
(ks) 

Dĺžka 
listov 
(cm) 

Prie-
mer 

koreň. 
krčka 
(mm) 

Dĺžka 
koreňa 
(cm) 

listy 
kore-

ne 
Hul  30 6,6 32, 8 8,8 14,6 18,7 2,1 
Lip-
tov 

35 5,0 10,5 4,4 10,1 1,9 0,2 

Pra-
šice  

16 7,5 31,4 11,4 15,6 12,6 1,7 

Úpor 44 6,4 21,6 8,1 15,7 12,1 2,4 
1)Prepočítané podľa počtu rastlín na m2; Poznámka: Výsledky sú priemerom odrôd Estelia a LG 

Ambasador. Hodnocení v novembri 2021. 

Tab. 3: Stav porastov repky v poloprevádzkových  
pokusoch na jeseň v roku 2020 

Hmotnosť 
čerstvej biomasy 

t/ha  1) 
Loka-

lita  

Počet 
rastlín 
na m2  

Počet 
listov 
(ks) 

Dĺžka 
listov 
(cm) 

Priemer 
koreň. 
krčka 
(mm) 

Dĺžka 
ko-

reňa 
(cm) listy 

kore-
ne 

Hul   36 5,7 50,5 9,6 13,1 19,7 1,9 
Lip-
tov 

45 5,4 18,1 7,8 14,8 5,4 0,9 

Pra-
šice  

22 6,8 40,0 10,2 14,9 12,8 1,6 

Úpor 20 7,6 48,8 12,4 18,5 23,0 2,4 
1)Prepočítané podľa počtu rastlín na m2; Poznámka: Výsledky sú priemerom odrôd ES Capello a 

LG Ambasador. Hodnocení v novembri 2020. 

Sucho  v októbri  výrazne  ovplyvnilo  aj  vývoj  rast‐
lín  repky.  Priemerná  hmotnosť  nadzemnej  biomasy, 
ale  aj  koreňov  bola  na  Slovensku  najnižšia  za  po‐
sledných  5  rokov.  Najvyššie  hmotnosti  nadzemnej 
biomasy  boli  na  Slovensku  zaznamenané  na  jeseň 
v rokoch  2017  –  2019.  V týchto  rokoch  bola  zistená 
aj vyššia hmotnosť biomasy koreňov (tabuľka 4). 

Tab. 4: Stav porastov repky na pokusných lokalitách 
poloprevádzkových pokusov na jeseň v rokoch 2021, 

2020, 2019, 2018 a 2017 
Hmotnosť čerstvej 

biomasy t/ha Se-
zóna 

Počet 
rastlín 
na m2  

Počet 
listov 
(ks) 

Dĺžka 
listov 
(cm) 

Priemer 
koreňo-

vého 
krčka 
(mm) 

Dĺžka 
ko-

reňa 
(cm) listy korene 

2021 32 6,4 24 8,2 14,2 11,3 1,5 
2020 31 6,4 39,1 10,0 15,3 15,2 1,7 
2019 41 7,9 29,1 9,1 12,6 30,9 2,8 
2018 38 6,8 33,6 8,6 14,1 25,9 2,2 
2017 34 8,0 35,6 9,5 17,1 26,4 2,1 
Poznámka:  jeseň  v roku  2021  výsledky  z hodnotenia  odrôd  Estelia  a  LG  Ambassador,  jeseň 

v roku 2020 výsledky z hodnotenia odrôd LG Ambassador a ES Capello, jeseň v roku 2019 
výsledky z hodnotenia odrôd Anniston a Kadji, jeseň 2018 výsledky z hodnotenia odrody 
Umberto KWS a jeseň v roku 2017 výsledky z hodnotenia odrody ES Cesario.  

Priebeh  počasia  zásadne  ovplyvnil  aj  jesennú  ve‐
getáciu.  V septembri  sucho  obmedzilo  rast  listov,  a 
naopak  podporilo  predlžovací  rast  koreňov.  Korene 
sa  „ťahali“  za  vodou.  Niektoré  porasty  nebolo  treba 
regulovať.  Naopak  v roku  2020,  vplyvom  daždivej 
jesene,  výrazne  narástla  nadzemná  biomasa,  repka 
rástla do listov a nie do koreňov.  

Stav  porastov  v ČR na ôsmich poloprevádzkových 
pokusoch  a  maloparcelkovom  pokusu  na  Výskumnej 



 P O R A D C A  P E S T O V A T EĽA  FEBRUÁR 2022, ČÍSLO 1 STRANA 3 

stanici  v Červenom  Újezdě  je  uvedený  v   tabuľke  5. 
Na  sledovaných  lokalitách  bol  stav  porastov  nad‐
priemerný,  rastovo a vývojovo optimálny, bez výraz‐
nejších poškodení od škodcov. 

Tab. 5 – Jesenná inventarizácia ôsmich poloprevádzko-
vých pokusov a maloparcelkového pokusu v ČR (októ-

ber–november) 2021 

Lokalita 
Počet 
rastlín 
(ks/m2) 

Počet 
listov 
(ks) 

Dĺžka 
listov 
(cm) 

Dĺžka 
koreňa 
(cm) 

Kore-
ňový 
kŕčok 
(mm) 

Čerstvé 
listy 

(g/10 
r.) 

Čerstvé 
korene 
(g/10 r.)

Lupofyt 
Chrášťany  

48 5,0 20,9 12,5 4,3 117,5 9,1 

Kelečsko 
a. s. 

54 5,5 29,4 13,2 7,8 276,3 32,4 

Hoštická a. 
s. 

32 5,9 21,1 17,0 8,1 283,4 35,7 

ZD Hroto-
vice 

40 6,0 30,6 15,5 8,9 425,5 60,0 

ZD Nové 
Město n.M. 

50 6,1 28,6 19,0 10,7 509,3 73,7 

Klas a. s.  60 5,5 29,3 23,5 8,8 365,8 63,9 
ZAS 

Koloveč 
26 6,5 35,4 18,3 10,0 622,1 110,7 

Výzk. st. 
Č. Újezd 

26 7,4 19,3 24,2 7,7 381,4 68,7 

Agropod-
nik Hum-

burky  
36 5,6 22,4 17,6 6,9 301,0 38,5 

Priemer 41 5,9 26,3 17,9 8,1 364,7 54,7 
Pozn. VS Červený Újezd sú maloparcelky a odroda LG Architect. Ostatné lokality sú poloprevá‐

dzky a odroda Umberto KWS 

 

Celkový  stav  repkových  porastov  pred  nástupom 
zimy  bol  na  väčšine  územia  veľmi  dobrý.  Farebné 
zmeny  listov,  spôsobené  nedostatkom  pohotových 
živín v pôde, neboli na  jeseň 2021 výrazne viditeľné. 
Repky neprerastali a odčerpali menej živín.  

Repky  sú  celkovo  nádejné,  dobre  zakorenené  a 
neprerastajú.  Otázkou  však  bude,  aký  zvolia  pesto‐
vatelia  prístup  k jarnému  hnojeniu,  vzhľadom 
k vysokým  cenám  dusíkatých  hnojív.  Podľa  informá‐
cií  niektorých pestovateľov  sa  bude dávka dusíka na 
jar  znižovať  o 20  ‐30 %, možno  i viac  percent.  To  sa 
samozrejme  zákonite  odrazí  aj  na  úrode,  vzhľadom 
k náročnosti  repky  na  hnojenie  dusíkom  a  priamu 
väzbu medzi dávkou dusíka a úrodou. Dôležité  je pri 
ozimnej  repke  a  potravinárskej  pšenici  obmedzovať 
hnojenie  dusíkom  čo  najmenej.  Pokiaľ  sa  pestovate‐
lia  rozhodnú  znižovať  dávku  dusíka,  tak  určite  nie 
prvú a druhú aplikáciu. Tieto dávky v najväčšej miere 
rozhodujú o výške dosahovanej úrody. 
 

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD., SPU Nitra 
Ing. David Bečka, ČZU v Praze 

 

Ako na škodcov repky na jar 

Od začiatku  jari sa budú agronómovia zameriavať 
na ochranu repky proti škodcom a hlavne proti skoč‐
ke  repkovej. Zhodnotia, alebo už na  jeseň zhodnotili 
napadnutia  porastov  repky  larvami  tohto  škodcu 
a budú  hľadať  možnosti  zníženia  jeho  výskytu  v  po‐
rastoch.  V tom  istom  období  budú  pestovatelia  hľa‐
dať  odpovede  na  otázky  týkajúce  sa  stonkových 
krytonosov:  kedy  začať  aplikovať  insekticídy  aby 
nezmeškali  začiatok  kladenia  vajíčok,  či  je  nutné 
aplikáciu  opakovať  a po  akej  dobe  a najmä  ktorý 
insekticíd  použiť.  A napokon  sa  bude  treba  venovať 
aj  blyskáčikom,  kedy  bude  treba  robiť  aplikáciu 
a ktoré insekticídy sú ešte účinné.  

Skočka  repková.  Jesenný  škodca,  ktorý  hlavné 
škody  spôsobuje  v štádiu  larvy  na  jar.  Znížiť  napad‐
nutie sa dá postrekmi proti imágam v jeseň, účinným 
zásahom  na  začiatku  obdobia  kladenia  vajíčok.  Cie‐
ľom  je  zničiť  samičky kým nenakladú vajíčka.   Zásah, 
ktorý sa obvykle proti  skočkám robí  s cieľom zachrá‐
niť vzchádzajúce porasty (začiatok septembra), ktorý 
je dôležitý  a opodstatnený a  farmári ho majú  zažitý, 
nemá  ale  z hľadiska  vplyvu  na  počet  lariev 
v rastlinách  veľký  význam.  Veľa  imág  sa  dostáva  do 
porastov  totiž  neskoršie  (migrujú  dlho),  aj  po  tomto 
zásahu.  Ak  chceme  predísť  problémom  s larvami, 
musí  sa  aplikácia  urobiť  na  začiatku poslednej deká‐
de  septembra  (v  teplých  oblastiach  v  polovici  sep‐
tembra).  Proti  imágam  skočiek  sú  registrované 
prípravky  zo  skupiny  pyretroidov.  Podľa  údajov 
z testovania  populácii  skočiek  v ČR  sú  tieto    populá‐
cie menej  citlivé na  tieto prípravky. Za  tejto situácie 
je  nutné  ochranu  postaviť  (okrem  rôznych  agrono‐
mických opatrení)  i na  iných  latkách ako sú pyretroi‐
dy,  aby  bolo  možné  tieto  insekticídy  striedať 
s niečím,  čo  funguje  na  inom  mechanizmu  účinku. 

Preto  je  tiež  dôležité  používanie  insekticídnych mo‐
ridiel (cyanotraniliprole, flupyradifurone).  

Čo  sa  týka  zásahov na  jar  (predjarných,  respektí‐
ve  skorých  jarných  aplikácii),  s cieľom  znížiť  počet 
lariev  skočky  repkovej  v rastlinách,  ich  účinnosť  nie 
je  vysoká  bez  ohľadu  na  použitý  insekticíd.  Napriek 
tomu  je  možné  niečomu  pomôcť.  Po  prvé  je  možné 
zabrániť  novému  kladeniu  vajíčok,  ku  ktorému  do‐
chádza  po oteplení  na  konci  zimy  a  začiatku  jari,  i 
keď  to  nie  je  tak  podstatné  (z  vajíčok  nakladených 
po  zime  sa  liahnu  larvy  pre  rastliny  omnoho  menej 
nebezpečné),  po  druhé  je možné  časť  lariev  prítom‐
ných v rastlinách zlikvidovať  (maximálna účinnosť 40 
–  50 %).  Larvy  skočiek  totiž  niekedy  prostredie  vnú‐
torných  pletív  opúšťajú  a  preliezajú  do  iných  listov. 
K tomu  dochádza  v  predjarí,  keď  začínajú  stonky,  v 
ktorých  zimovali  zahnívať.  Môžu  sa  vtedy  na  čas 
vyskytnúť  i  na  povrchu  rastlín,  čo  je  možnosť  na 
kontaktný  účinok  pyretroidov.  Pretože  tieto  apliká‐
cie  nie  je možné  presne  načasovať,  je  dobré  kombi‐
novať pyretroid s neonikotinoidom. 

Stonkové  krytonosy. V ochrane  repky proti  ston‐
kovým  krytonosom  je  tiež  viac  problémov.  Citlivosť 
stonkových  krytonosov  k pyretroidom sa  znižuje,  ale 
to nie je hlavný problém. Sú aj väčšie problémy: 

1) časté výrazné nadprahové výskyty, 2) veľmi dl‐
hé  obdobie  kladenia  vajíčok,  3)  skoré  (včasnejšie) 
migrácie  do  porastu  spojené  so skorším  začiatkom 
kladenia  vajíčok,  4),  ale  tiež  predĺženie  obdobia 
kladenia  do  neskorších  fenologických  fáz  a  5)  zákaz 
používania  organofosfátov  (chlorpyrifos‐ethyl  a 
chlorpyrifos‐methyl).  

Pri  testovaní  citlivosti  k pyretroidom v roku 2021 
boli  populácie  krytonosov  z ČR  iba  citlivé  (stupeň  2) 
a  vysoko  citlivé  (stupeň  1).  Tieto  výsledky  ukazujú, 
že  teraz  je  situácia  celkom dobrá,  ale  v  predchádza‐
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júcich  sezónach,  v rokoch  2019  a  2020,  boli  na  nie‐
ktorých  lokalitách  ČR  už  zistené  populácie 
k. štvorzubého so zníženou citlivosťou k pyretroidom 
(jednalo sa o stredne rezistentné populácie = stupeň 
3  a  v jednom prípade  o  rezistentné  populácie  =  stu‐
peň  4).  V  praxi  to  znamená  častejšie  opakovanie 
aplikácií a vo väčšine prípadov ide a pôjde o pyretro‐
idy.  Tak  ako  v prípade  skočky  repkovej  je  nutné  do 
ochrany  porastov  proti  stonkovým  krytonosom  vná‐
šať  niečo  iné  než  pyretroidy  ‐  znížiť  selekčný  tlak 
vyvíjaný na populáciu hmyzu inou skupinou a spoma‐
liť  vývoj  rezistentných  populácii.  Z nepyretroidnych 
insekticídov  je  na  stonkové  krytonosy  registrovaný 
neonikotinoid  acetamiprid  (v  prípravkoch  Gazelle, 
Mospilan,  …).  Z  laboratórnych  testoch  vykonaných 
v roku  2021  (opäť  len  na  českých  populáciách)  vy‐
plýva  vysoká úroveň  citlivosti  krytonosov  (testované 
na populáciách k. štvorzubého) k tomuto insekticídu. 
Acetamiprid  je  teda  dobrý  partner  do  kombinácie 
s pyretroidom, kde môže plniť rolu akéhosi „brzdiča“ 
vývoja  rezistencie  k pyretroidom  a  posilniť  účinnosť 
pyretroidov.  Z poľných  pokusov  tiež  vyplýva  nie 
príliš  vysoká  účinnosť  acetamipridu  pre  zabránenie 
poškodení  spôsobenými  krytonosmi  (najmä  pri  ich 
vysokom  výskyte  a  dlhej  dobe  kladenia  vajíčok),  ak 
je  aplikovaný  sólo  (bez  pyretroidu).  Acetamiprid  je 
teda vhodné dávať v kombinácii s pyretroidom. 

Blyskáčik repkový. Rezistencia blyskáčikov sa ne‐
javí ako veľký problém, kým sú ich výskyty nízke, ako 
tomu  bolo  v  posledných  rokoch.  Prakticky  sa  dopad 
rezistencie  objaví  až  pri  vyšších  výskytoch. Blyskáčik 
neprestal  byť  nebezpečným  škodcom  repky.  Z  vý‐
sledkov,  v  ktorých  sú  zhrnuté  údaje  testovania  čes‐
kých  a  slovenských  populácii  na  citlivosť  k lambda‐
cyhalothrinu  (referenčná  látka  pre  skupinu  esteric‐
kých  pyretroidov),  je  zrejmé,  že  bežné  esterické 
pyretroidy  v poľných  podmienkach  úplne  zlyhajú 
v Česku  a  tiež  na  mnohých  lokalitách  Slovenska.  To 
nie  je  nová  informácia,  je  to  známe  už  niekoľko  ro‐
kov.  Z výsledkov  získaných  v roku  2021  tiež  vyplýva, 
že  situácia  na  Slovensku,  i  keď  nie  je  zďaleka  ideál‐
na,  sa  nezhoršovala  v posledných  rokoch  tak drama‐
ticky  ako  v ČR.  Pyretroidy  teda  v prípade  väčšieho 
výskytu  nepomôžu.  Istou  výnimkou  medzi  týmito 

insekticídy  je  etofenprox  (napr.  Trebon,  Magma…), 
k nim  si  blyskáčik  repkový  aspoň  čiastočne  citlivosť 
zatiaľ  zachoval.  Za  možnú,  ale  zďaleka  nie  ideálnu 
alternatívu  miesto  zlyhávajúcich  pyretroidov,  je 
možné  považovať  neonikotinoid  acetamiprid.  Z  vý‐
sledkov  testovania citlivosti blyskáčikov k tejto  látke 
v roku  2021  vyplýva,  že  sa  hlavne  v ČR  vyskytujú  i 
značne  necitlivé  populácie  k tejto  látke.  Na  Sloven‐
sku  je  situácia  podstatne  lepšia.  V ČR  sa  bohužiaľ 
znižuje  aj  citlivosť  k indoxacarbu.  Napriek  tomu  je 
tato  látka  stále  najviac  účinná na blyskáčiky  v Česku 
i na Slovensku. Z porovnania údajov vyplýva, že blys‐
káčiky  sú  oveľa  citlivejšie  k indoxacarbu  ako  skočka 
repková. 

 
Závery 

1. Ak  dôjde  k opakovaniu  insekticídnych  aplikácií 
proti  skočke  repkovej  na  jeseň,  je  nutné  do  py‐
retroidnych  sledov  zaradiť prípravok  s  inak pôso‐
biacou  účinnou  látkou  (teraz  registrovaný 
indoxacarb;  sledovať,  či  bude  registrácia  rozšíre‐
ná o diamidy, prípadne neonikotinoidy)  

2. Vysoké  výskyty  stonkových  krytonosov,  dlhé  ob‐
dobie  ich  kladenia  vajíčok  v  porastoch  (predo‐
všetkým  u  k.  štvorzubému)  a  nemožnosť  použiť 
skôr  dostupné  insekticídy  s dlhou  perzistenciou 
účinku  (organofosfáty)  vyžadujú  opakované  apli‐
kácie (dva postreky po sebe). 

3. Pokles  citlivosti  k  pyretroidom  u  k.  štvorzubého, 
ktorý nie je zatiaľ nijak dramatický, vyžaduje, aby 
najmä pri nutnosti opakovať postrek, boli insekti‐
cídy  z tejto  skupiny  kombinované  s  insekticídmi 
vykazujúcimi  iný  mechanizmus  účinku.  Vhodným 
prípravkom pro túto kombináciu  je neonikotinoid 
acetamiprid. 

4. Blyskáčik  je  rezistentný  proti  pyretroidom,  nie‐
ktoré  populácie  vykazujú  aj  nižšiu  citlivosť 
k neonikotinoidu acetamiprid a v ČR došlo  i k zní‐
ženiu  citlivosti  k indoxacrabu.  Aj napriek  tomu  je 
v prípade  blyskáčika  indoxacarb  v súčasnosti  naj‐
lepšou alternatívou za zlyhávajúce pyretroidy. 

Ing. Ján Tancik, PhD., Ecophyta Nitra 
Ing. Marek Seidenglanz, PhD., Agritec Šumperk 
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