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Pri zakladaní porastov ozimných repiek na je-
seň v  posledných rokoch spôsobujú veľké 
škody hlavne skočky a lokálne tiež piliarky 
a  siatice. Skočky spôsobujú na  listoch ras-
tlín typické okienkovanie. Najväčšie škody 
spôsobujú larvy skočky repkovej, ktoré za-
liezajú na jeseň do rastového vrcholu repky, 
poškodzujú jeho pletivá a repka často vymŕ-
za. Najviac škodia v druhej polovice augusta 
a  v  septembri. Mladé rastliny rýchlo žltnú, 
vädnú a  často aj odumierajú. Výskyt škod-
cov podporuje suché a teplé počasie počas 
vzchádzania repky. Skočkami bývajú ohroze-
né najmä porasty založené v tesnej blízkos-
ti porastov z  minulého roku, kde prežívajú 
na výdrve. Hlavne pri sejbe nenamoreného 
osiva je potrebné pravidelne monitorovať 
výskyt škodcov v porastoch repiek a hneď pri 
výskyte škodcu aplikovať vhodné insekticídy 
registrované na ochranu repky ozimnej. Čas-
to je nutné rastliny hneď po vzídení aj nie-
koľkokrát insekticídne ošetrovať a niekedy je 
potrebné poškodené porasty podsievať, ale-
bo vysiať znovu. Porasty repky môžu poško-
diť aj húsenice poslednej generácie piliarok, 
ktoré dokážu spôsobiť až holožery. Podobne 
aj siatice sú veľmi žravé a  často zničia celé 
vzídené rastliny.

Vošky

Na jeseň v roku 2016 bolo na rastlinách v po-
rastoch repky ozimnej pozorované veľké 
množstvo vošiek. Vošky škodia priamo cica-
ním rastlinných štiav a nepriama škodlivosť 
spočíva v  prenose vírusov. Rastliny repky 
ozimnej môžu byť infi kované vírusom mo-
zaiky karfi olu, vírusom žltej mozaiky kvaky, 
vírusom mozaiky kvaky a  vírusom žltačky 
kvaky. K najškodlivejším patria vírus žltačky 
kvaky a vírus mozaiky kvaky. 

Vírus žltačky kvaky je prenosný osivom 
a môžu ho prenášať niektoré druhy skočiek 
z rodov Phyllotreta a Psylliodes. Vírus mozaiky 
karfi olu a oba najškodlivejšie vírusy - žltačky 

kvaky a mozaiky kvaky prenášajú vošky, vo-
ška kapustová a  hlavne voška broskyňová. 
Vírus žltačky kvaky, podobne ako aj ostatné 
vírusy sa na jeseň na rastlinách môžu preja-
vovať len nešpecifi ckými príznakmi, ako sú 
slabé mozaiky, drobné nekrózy, mierne de-
formácie listov, prípadne chlorotická škvrni-
tosť na  listoch, mramorovitosť a  presvetle-
nie žilnatiny. Vírusy majú veľa hostiteľských 
rastlín a môžu prežívať aj na cukrovej repe, 
štiavoch, viacerých druhoch rastlín z  čeľa-
dí mrlíkovitých, kapustovitých, bôbovitých 
a ďalších rastlinách. 

Na  jeseň sa príznaky na  vírusmi infikova-
ných rastlinách nemusia vôbec prejaviť ale-
bo sú len mierne. Vo väčšine prípadov je 
vírus v rastlinách prítomný bez toho, aby sa 
na nich objavili nejaké symptómy ochorenia 
a  k  zvýrazneniu alebo k  objaveniu sa sym-
ptómov dochádza až na  jar. Najskôr sa ob-
javí červené sfarbenie okrajov infi kovaných 

listov, následne listy zožltnú a ostanú tvrdé 
a krehké. Infi kované rastliny ostávajú zakr-

patené a majú slabo vyvinuté korene. Listy 
môžu byť žlto až fi alovo sfarbené, deformo-
vané a neskôr môžu byť viditeľné deformo-
vané súkvetia a  šešule. Podobne, zmenou 
zafarbenia listov (žltnutie, červenanie, fi alo-
venie), sa tiež môžu prejavovať v jarnom ob-
dobí aj rôzne fyziologické poruchy, napríklad 
nedostatok fosforu, neschopnosť rastlín pri-
jímať živiny pri nízkych teplotách, silné utu-
ženie pôdy, zamokrenie porastov a podobne. 

Z hľadiska škodlivosti je dôležitý hlavne ter-

mín infekcie, rastová fáza rastlín a mož-

né stresové faktory. Ak sú rastliny infi ko-
vané v  skorých rastových fázach, príznaky 
môžu byť intenzívnejšie. Straty na úrode se-
mien repky môžu byť, podľa rôznych auto-
rov od 0 do 46 %. Vírus žltačky kvaky môže 
ovplyvniť aj chemické zloženie semien a zní-
žiť množstvo a kvalitu oleja. Najviac ohroze-
né bývajú skoro vysiate porasty repky ozim-
nej na  jeseň a neskoro vysiata jarná repka. 
Je pravdepodobné, že vysoký výskyt rastlín 
infi kovaných vírusom žltačky kvaky v  roku 
2016 súvisel s aktivitou vošiek, hlavne vošky 
broskyňovej, v  jesennom období. Teplé po-
časie v jesenných mesiacoch (september, ok-

Ochrana porastov repky ozimnej 
proti chorobám a škodcom 
v jesennom období
Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V posledných rokoch je možné pozorovať v jesenných mesiacoch vyššie priemer-

né denné teploty v porovnaní s dlhodobým normálom. Vyššia teplota a nedo-

statok zrážok veľmi negatívne ovplyvňuje zakladanie porastov repky ozimnej 

na väčšine územia Slovenska. Semená sú po zasiatí dlhú dobu v pôde a repka 

neskoro, zle a nerovnomerne vzchádza. Vyššie teploty môžu podporiť aj výskyt 

škodcov na jeseň, prípadne niektorých chorôb. 

Obr. 1: Typické symptómy poškodenia rastliny repky ozimnej skočkami
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tóber) má priaznivý vplyv na migráciu vošiek, 
ktoré sú schopné prenášať vírus a následné 
mierne zimy (aké sa vyskytli v minulých ro-
koch) podporili prezimovanie, prežívanie 
a  populačný vývoj vošiek, čo zvýšilo riziko 
výskytu infikovaných rastlín repky. Preto 
najmä rastliny zo skorých výsevov sú zrani-
teľnejšie, lebo sú dlhšie obdobie vystavené 
potenciálnemu náletu vošiek. 

Z  ochranných opatrení proti virózam je 
dôležité zhodnotiť riziko výskytu viróz podľa 
priebehu počasia na jeseň a zabezpečiť včas-
nú ochranu porastov. Dôležitá je aj likvidácia 
burín a  rastlín vytvárajúcich „zelený most“ 
(výdrv), na ktorých môžu prežívať vošky i ví-
rusy. Neodporúča sa vysievať repku príliš 
skoro, aby nevzchádzala v  období nárastu 
populácie vošiek. Ak je možnosť, vysievať 
insekticídne morené osivo, aby boli vzídené 
rastliny chránené 4–6 týždňov pred náletom 
vošiek. Insekticídnu ochranu proti voškám 
vykonávať s prihliadnutím na riziko vzniku re-
zistencie (antirezistentná stratégia používania 
insekticídov). Je vhodnejšie používať systé-
mové insekticídy Biscaya, Mospilan či Pro teus, 
lebo vošky sa na  rastlinách nachádzajú aj 
na spodnejších listoch a tiež na spodnej stra-
ne listov. Insekticídy, ktoré pôsobia kontakt-
ne pyrethroidy ale aj niektoré organofosfáty 
zničia len vošky nachádzajúce sa na vrchnej 
strane listov. Dôležitým opatrením ako pred-
chádzať poškodeniu rastlín repky vírusom je 
pestovanie rezistentných odrôd.

Kvetárka kapustová

Za dôležitého škodcu ozimnej repky je pova-
žovaná aj kvetárka kapustová (Delia radicum). 
Larvy kvetárky kapustovej sa najskôr živia 
koreňovými vláskami a neskôr prechádzajú 
na hlavný koreň, ktorý poškodzujú a vytvára-
jú na ňom povrchové chodbičky. V dôsledku 
poškodenia hlavného koreňa môžu rastliny 
vädnúť, najmä v období sucha a listy rastlín 
následkom nedostatku živín ostávajú modré 
až červené. Silne poškodené rastliny políha-
jú, ostávajú ležať na pôde a dajú sa z pôdy 
ľahko vytiahnuť. Larvy kvetárky kapustovej 
poškodzujú najmä dobre vyvinuté korene 
repky ozimnej s priemerom koreňového krč-
ka väčším ako 5 mm. 

Cez poškodené miesta na koreňovom krčku 
alebo pod ním dochádza často k  infekciám 
patogénmi spôsobujúcimi fómovú hnilobu 
koreňov a stonky. Napadnutie rastliny larva-
mi kvetárky a následný výskyt fómovej hni-
loby spôsobuje oddelenie nadzemnej časti 
od koreňa a následné usychanie rastlín. Len 
asi 10 % vypadnutých rastlín na jeseň dokáže 
repka kompenzovať.

Ochrana repky ozimnej proti kvetárke kapus-
tovej je v súčasnosti problematická. V prípade 
vhodných poveternostných podmienok pre 

rozvoj škodcov a pretrvávajúcich vyšších tep-
lotách v jesennom období nemusí byť účinok 
moridiel dostačujúci a insekticídne ošetrenie 
nie je dostatočne účinné. Veľmi dôležité je 
porasty poškodené kvetárkou kapustovou 
fungicídne ošetriť, aby sa zabránilo výraznejši-
emu rozšíreniu fómovej hniloby. Na ošetrenie 
je možné použiť fungicídy registrované proti 
fómovej hnilobe koreňov a stonky. 

Fómová hniloba koreňov

Najškodlivejšou chorobou v jesennom obdo-
bí je fómová hniloba koreňov a stonky repky. 
Toto ochorenie môže byť aj jednou z príčin vy-
zimovania repky. Ochorenie spôsobuje pato-
gén Leptosphaeria maculans, konídiové štádi-
um Phoma lingam. Najškodlivejším prejavom 

fómovej hniloby je napadnutie koreňových 

krčkov. Najskôr sa na  listoch objavujú sivé 
škvrny s  tmavým okrajom a na škvrnách sa 
vytvára veľké množstvo drobných, čiernych 
bodkovitých útvarov - pykníd. 

Patogén postupne prerastá cez listovú stop-
ku do  stoniek a  koreňov, ktoré podliehajú 
hnilobe a silne napadnuté rastliny odumie-
rajú. Rýchlosť prerastania patogéna cez lis-
tovú stopku závisí najmä od teploty. Pri tep-
lotách 15–20  °C môže huba prerásť 5  mm 
za deň a pri teplotách 3–5 °C prerastá rých-
losťou 1 mm za deň. To znamená, že aj pri 
nízkych teplotách dokáže patogén prerásť 
až do  koreňového krčka za  niekoľko týžd-
ňov. Kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje 

Obr. 2: Korene repky ozimnej poškodené larvami kvetárky kapustovej

Obr. 3: Poškodenie koreňov repky ozimnej po napadnutí hubou Phoma lingam 



Ochrana

6 Agromanuál • Slovenská príloha • Jún 2017Osvedčené riešenie pri ochrane a zbere úrody repky od FMC Agro Slovensko

Spoločnosť FMC Agro Slovensko vám aj toh-
to roku prináša prípravok Spodnam DC (pi-
nolene 555,4 g/l) pre predzberové ošetrenie 
porastov repky. Je to pomocný prípravok ur-
čený na zníženie predzberových a zberových 
strát. Spodnam  DC aplikovaný na  rastliny 
pôsobením vzduchu polymerizuje a vytvára 
polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje 
vysychanie šešúľ a  ich prirodzené dozrie-
vanie, ale neprepúšťa vodu opačným sme-
rom, to znamená späť do  rastliny. Vytvore-
ná membrána zabraňuje tiež opakovanému 
zvlhčovaniu a vysychaniu šešúľ, ktoré zaprí-
čiňujú ich pukanie. Spodnam DC nie je len 
klasické „lepidlo“. Okrem účinnej látky pino-
lene obsahuje ako pridanú hodnotu navyše 
auxíny, vitamíny, aminokyseliny a  rastové 
hormóny, ktoré zabezpečujú rovnomernosť 
dozrievania, prispievajú k  zvyšovaniu HTS, 
zvyšovaniu  % oleja a  k  celkovému náras-
tu hektárových úrod. Prípravok je vhodné 
aplikovať v dobe keď 50 % šešúľ mení farbu 
z tmavozelenej na žltozelenú, t.j. asi 3 týždne 
pred predpokladaným zberom. Najneskor-
ší termín ošetrenia je vtedy, keď sú šešule 
žlté, ale sú ešte pružné. Odporúčaná dávka 
pre sólo aplikáciu Spodnam DC je 1,25 l/ha.
Pre lepšiu synchronizáciu dozrievania mo-
hutných porastov, ale aj na  ničenie preras-
tených burín, postupné dozretie nevyrovna-
ných porastov a bezproblémový zber šešúľ 
i v  spodných poschodiach (zvyšujú vlhkosť 
a % nečistôt) odporúčame kombináciu Spod-
nam DC s prípravkami na báze účinnej látky 
glyphosate, a to v dávke 1,0 l/ha Spodnam DC 
+ 2,0  l/ha glyphosate-IPA 480 g/l. Pri silnej-
šie zaburinených porastoch je odporúčaná 
dávka 1,0  l/ha Spodnam DC +  3,0–4,0  l/ha
glyphosate-IPA 480 g/l, a  to cca 2  týždne 
pred predpokladaným zberom.

Spoločne zvládneme i následnú 

novú sezónu

Po úspešnom zvládnutí zberu kultúrnych plo-
dín je neodmysliteľnou súčasťou vašej práce 
následná príprava pôdy pre zakladanie ďalších 
porastov repiek. Po zvládnutých agrotechnic-
kých postupoch pri príprave pôdy a následnej 
sejbe repky netreba zabúdať na reguláciu bu-
rín v skorých vývojových štádiách.

Preto FMC  Agro Slovensko ponúka niekoľ-
ko riešení pre herbicídne ošetrenie. Stáli-
cou v našom portfóliu i naďalej ostáva Com-

mand 36 CS (clomazone 360 g/l), špecialista 
na lipkavec a ďalšie buriny, ktorý je stále ob-
ľúbený v kombinácii s prípravkami na báze 
účinnej látky metazachlor. Pre pestovateľov, 
ktorí uprednostňujú pohodlnú aplikáciu, od-
porúčame použiť prípravok Circuit Sync TEC 
(clomazone 40 g/l, metazachlor 300 g/l). Je 
určený na  preemergentné ošetrenie repky 
ozimnej proti jednoročným trávam a  širo-
kému spektru dvojklíčnolistových burín. Vy-
soká účinnosť je zabezpečená vďaka novej 
Sync TEC technológii, t.j. micro-encapsulo-
vej technológii umožňujúcej efektívnejší, 
difúziou riadený nástup účinku clomazonu 
po uvoľnení z polymerizovanej mikrokapsu-
ly. Takto dochádza k synergickému pôsobe-
niu dvoch osvedčených účinných látok s po-
stačujúcim reziduálnym účinkom. Prípravok 
je potrebné aplikovať čo najskôr po  sejbe 
(do 3 dní) preemergentne, na dobre pripra-
venú pôdu s drobnohrudkovitou štruktúrou. 
Odporúčaná dávka je 2,5 l/ha. 

V ponuke i naďalej ostáva minuloročná no-
vinka - prípravok Altiplano Dam TEC (napro-
pamide 400 g/kg, clomazone 35 g/kg) urče-
ný na preemergentné ošetrenie repky proti 
jednoročným trávam a  dvojklíčnolistovým 
burinám s dlhodobým reziduálnym účinkom. 
I v  tomto prípravku sa stretávame s ďalšou 
inovatívnou Dam TEC technológiou, t.j. tech-
nológiou aktívnej duálnej mriežky vytvore-
nej z kryštálikov napropamidu a polymerizo-
vaných mikrokapsúl clomazone. V stabilnej 
duálnej „mriežke“ clomazone nepodlieha 
degradácii v  dôsledku sucha. K  riadenému 
uvoľneniu clomazonu z mikrokapsule v tom-
to prípade dochádza až po nasiaknutí vodou 
kryštálikmi napropamidu. Vplyvom vlhkosti 
dochádza k  otvoreniu pórov kapsule clo-
mazonu a k postupnému uvoľňovaniu účin-
nej látky, ktorá preniká do  rastlín koreňmi 
a pri citlivých burinách inhibuje biosyntézu 
prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Na-
propamid je prijímaný klíčiacimi semenami, 
koreňmi, hypokotylom a  klíčnymi listami. 
V  burinách inhibuje syntézu proteínov, čo 

spôsobuje zastavenie rastu koreňov a  ná-
sledný úhyn burín. Prípravok dokáže veľmi 
dobre kontrolovať všetky hospodársky vý-
znamné buriny v  repke (lipkavec, peniažtek 
roľný, rumančeky, vlčí mak, pakosty, hluchav-
ky, hviezdica prostredná, veroniky, moháre, 
lipnica, psiarka, ježatka, metlička a i.). Pri apli-
kácii je potrebné dodržať všetky zásady pre 
preemergentné ošetrenie, aplikovať na dob-
re pripravenú pôdu, najneskôr 3 dni po sejbe. 
Odporúčaná dávka je 3,0 kg/ha. 

Ďalším neduhom, s ktorým sa často stretáva-
me po vzídení repky, je vzchádzajúci výmrv 
obilnín, ktorý repku nielen oberá o živiny, ale 
spomaľuje aj jej rast a vývoj. Pre tento prob-
lém máme riešenie v podobe graminicídu pod 
názvom Gramin (quizalofop-ethyl 50 g/l). Pri 
skorších jesenných aplikáciách je odporúčaná 
dávka 0,75–1,0 l/ha. Pri jarných aplikáciách je 
potrebné dávku zvýšiť na 1,5 l/ha. Pýrohubná 
dávka je 2,5–3,0 l/ha.

Prajeme úspešné zvládnutie posledných 
predzberových aplikácií a  ešte úspešnejší 
zber s minimálnymi stratami a v čo najlep-
šej kvalite. A v neposlednom rade aj správny 
krok do nadchádzajúcej sezóny.



Osvedčené riešenie pri ochrane a zbere 
úrody repky od FMC Agro Slovensko
Ing. Barbora Kocsis Kyzeková; FMC Agro Slovensko

Ani sme sa nenazdali a opäť sme sa ocitli v období, kedy začnete z polí zberať 

svoje prvé úrody repiek. A práve v tomto čase mnohých z Vás napadne otázka: 

„Ako pripraviť porasty na bezproblémový zber s minimalizáciou strát?“ Z hľadis-

ka kvality a výšky úrody je potrebné spraviť posledný krok a pripraviť si porasty, 

aby samotný zber úrody bol čo najefektívnejší.



Micro-encapsulová technológia umožňujúca efektívnejší, difúziou riadený nástup 

účinku clomazonu po uvoľnení z polymerizovanej mikrokapsuly. 

Technológia aktívnej duálnej mriežky vytvorenej z kryštálikov napropamidu 

a polymerizovaných mikrokapsúl clomazonu. Riadené uvoľnenie clomazonu 

až po nasiaknutí vodou kryštálikmi napropamidu.

SYNCTEC technológia DAMTEC technológia

INOVATÍVNE 
TECHNOLÓGIE 
V HERBICÍDNEJ 
OCHRANE REPKY

Moderné riešenia  
FMC Agro Slovensko s.r.o.  

vo vašich rukách

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou riediteľnej suspenzie kapsúl, 

určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej proti jednoročným trávam 

a  dvojklíčnolistovým burinám s optimálnym uvoľňovaním účinných látok.

Výhody
  Kompletné herbicídne ošetrenie repky bez potreby kombinácií

  Dva mechanizmy pôsobenia

  Výrazne znížená fytotoxicita (vybielenie)

  Micro-encapsulová technológia

  Efektívnejší nástup účinku clomazonu po uvoľnení z mikrokapsuly

  Produktový balíček “Command Komplet“ v jednom

Postrekový  herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, 

určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej proti  jednoročným trávam 

a dvojklíčnolistovým burinám s dlhodobým reziduálnym účinkom.

Výhody
  Kompletný herbicíd do repky aj na použitie bez kombinácií

  Zvýšená účinnosť na lipkavec, mak vlčí, pakosty a úhorník liečivý

  Výrazne znížená fytotoxicita (vybielenie) 

  Riadené uvoľňovanie účinných látok s dlhodobým účinkom

  DAMTEC technológia aktívnej duálnej mriežky

  POČKÁ SI NA VLAHU

Účinná látka: 40 g/l clomazone + 300 g/l metazachlor

Použitie: PRE aplikácia do 3 dní po sejbe repky

Dávka: 2,5 l/ha

Množstvo vody na aplikáciu: 200 - 400 l/ha

Účinná látka: 35 g/kg clomazone + 400 g/kg napropamide   

Použitie: PRE aplikácia do 3 dní po sejbe repky    

Dávka: 3 kg/ha    

Množstvo vody na aplikáciu: 200 - 400 l/ha

Kontakty:

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29

Ing. Barbora Kocsis Kyzeková

0903 265 501
kyzekova@fnagro.sk
barbora.kyzekova@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský

0903 730 489
zavodsky@fnagro.sk
ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko

0948 979 399
macko@fnagro.sk
marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová

0903 265 509
lichvarova@fnagro.sk
maria.lichvarova@fmc.com

Ďalšie riešenia ochrany repky prípravkami FMC AGRO SLOVENSKO s.r.o.

Command® 36 CS
Originál je len jeden

Účinná látka:  clomazone 360 g/l

Dávka: 0,2 – 0,25 l/ha

Preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd proti 

dvojklíčnolistovým burinám a niektorým jednoročným trávam 

v repke, zemiakoch, hrachu a sóji.

Fury® 10 EW
Jedinečný zo skupiny pyretroidov

Účinná látka:  100 g/l zetacypermethrin

Dávka: 0,1 – 0,125 l/ha

Kontaktný a požerový insekticídny prípravok vo forme vodnej 

emulzie typu olej - voda, určený na ochranu obilnín, kukurice, 

repky ozimnej, repky jarnej a iných plodín.

Spodnam® DC
Spodnam používam, pokojnú žatvu si užívam

Účinná látka:  pinolene 555,4 g/l

Dávka: 1,25 l/ha

Spodnam® DC je postrekový prípravok vo forme emulgova-

teľného koncentrátu určený na zníženie predzbe rových 

a zberových strát v obilninách, repke, hrachu a semenných 

porastoch karfiolu.

Gramin®
Výdrol, pýr a trávy - riešením je Gramin

Účinná látka:  D - (+) quizalofop-ethyl 50 g/l

Dávka: 0,75 – 3 l/ha

Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulgova-

teľného koncentrátu, určený na  postemergentnú aplikáciu 

proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Sparta®
Osvedčená klasika

Účinná látka:  tebuconazole 250 g/l

Dávka: 1 l/ha

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie 

na ochranu pšenice, jačmeňa a repky ozimnej proti hubovým 

chorobám s morforegulačným účinkom.

Zvýhodnené balíčky 
prípravkov FMC  

na ošetrenie 
20 ha repky

Circuit® SyncTEC 50 l  

+ Fury® 10 EW 2 l

Circuit® SyncTEC 50 l  
+ Fury® 10 EW 2 l

+ Gramin® 20 l  
+ Sparta® 20 l

BALÍČEK  

CIRCUIT PACK

FMC REPKA  

MEGA PACK



Ochrana

20 rokov kladenia si otázok, hľadania odpovedí a výberu najvhodnejších riešení8 Agromanuál • Slovenská príloha • Jún 2017

Centrálny deň poľa RWA

Tohtoročný tradičný Deň poľa RWA sa usku-
toční 14. júna v Borovciach (NPPC Borovce). 
Sme radi, že aj tento rok sme ho pre návštev-
níkov mohli pripraviť v  spolupráci s  našim 
dlhoročným partnerom, spoločnosťou Bayer,
spol. s r.o. Okrem tradičného programu tento 
rok kolegovia z materskej spoločnosti RWA 
z  Rakúska predvedú špeciálny dron urče-
ný na aplikáciu prípravkov na ochranu rast-
lín a monitoring porastov. Rovnako predve-
dú mobilné vzorkovacie zariadenie, určené 
na  hĺbkové odoberanie a  vyhodnocovanie 
vzoriek pôdy. Srdečne všetkých pozývame. 
S  najväčšou pravdepodobnosťou prídu aj 
mnohí vaši priatelia. Možno to bude pre vás 
príjemným prekvapením.

Novinky zavedené do praxe

Spoločnosť RWA SLOVAKIA avizovala počas 
posledných zákazníckych seminárov viace-
ro noviniek v  sortimente výživy a  ochrany 
rastlín. V  marci sme prvým rokom okrem 
tradičnej sortimentnej skladby pripravili aj 
samostatnú ponuku pre ovocinárov a  pes-
tovateľov viniča, sortiment RWA-prípravkov 
schválených v ekologickom poľnohospodár-
stve, či prípravkov určených pre pestovateľov 
zeleniny. V prípade, že hľadáte obchodného 
partnera s ucelenou sortimentnou skladbou 
vstupov v spomenutých sektoroch, budeme 
radi ak sa obrátite na niektorého z našich re-
gionálnych zástupcov/promotérov. Radi vám 
ako vždy poradia pri výbere toho najvhod-
nejšieho riešenia.

Aktuálna ponuka

V rámci programu Predzberových a strnis-

kových aplikácií sme pre vás aj tento rok pri-

pravili viacero akciových ponúk zameraných 
na glyfosáty, desikanty a tiež lepidlá a pomoc-
né látky. Kontaktujte nás a získajte informácie 
o množstevných bonusoch a zvýhodneniach. 
Osobitne dávame do pozornosti akciovú po-
nuku so zaujímavými cenami glyfosátu a  le-
pidla pri objednávkach osív repky Marcelo (L) 
a Naiad (H) z exkluzívneho portfólia RWA.

V prípade, že vybrané porasty jarín z určitých 
dôvodov stále zaostávajú a nedosahujú vami 
želateľné parametre, odporúčame zákazníc-
ky osvedčené listové hnojivá so silným 

biostimulačným efektom, či už Rokohu-
min®, Algavit® alebo o  rastlinné hormóny 
obohatený Vitacomplex®. V prípade potreby 
čo najvyššej nutričnej hodnoty, je to každo-
pádne rada kryštalických vodorozpustných 
hnojív Novofert®.

Pri listovom hnojive Rokohumin® sme v tom-
to roku predstavili výborné pestovateľské 

výsledky v cukrovej repe, dosahované po-
čas posledných 3  rokov. V kombinácii s prí-
pravkom RWA Bór 150® (bór 150 g/l), pred-
stavuje pripravený tank-mix plnohodnotnú 
výživu cukrovej repy.

Z  pohľadu ochrany proti pôdnym pa-
togénom a  koncepčného ozdravenia 

pôdy je aktuálne použitie prípravkov Pro-
metheus® CZ, Hirundo®, či FIX-H+N®. Jedná 
sa o špičkové prípravky určené na ochranu 
koreňovej sústavy, štiepenie zložitých che-
mických zlúčenín (neprijateľnej formy živín 
v pôde), či väzbu vzdušného dusíka do pôdy 
a úpravu lokálneho pH. Všetky tri prípravky 
sú vyrábané v spolupráci s Mikrobiologickým 
ústavom akadémie vied ČR.

Lojality program RWA

V tomto roku prichádzame s pilotným pro-
jektom Lojality program, ktorý sa už medzi-
časom dostal k  mnohým z  vás. Zbieraním 
bodov za nákup vybraných prípravkov a osív 
repky zo sortimentu RWA, máte možnosť od-
meniť sami seba kvalitným darčekom z bo-
hatej katalógovej ponuky. Lojality program 
potrvá do konca novembra, čo vám umožní 
kombinovať body z nákupov aj s dlhším ča-
sovým odstupom. Viac sa o  podmienkach 
dozviete u našich regionálnych zástupcov.

Na záver - 20 rokov otázok a odpo-

vedí

Na budúci rok oslávi RWA SLOVAKIA spolu so 
svojou materskou spoločnosťou RWA AG spo-
ločné výročie. Materská spoločnosť v Rakúsku 
si pripomína výročie neuveriteľných 120 rokov 
pôsobenia medzi farmármi. Rok založenia 
1898 vyzerá aj v dnešných turbulentných ča-
soch priam neuveriteľne. Pre RWA SLOVAKIA 
je to 20-ty rok pôsobenia na slovenskom trhu. 
Bola a je to vždy cesta, po ktorej kráčame spo-
lu so zákazníkmi. Je to kolobeh neustáleho 
analyzovania trhu, kladenia si otázok a hľa-
dania odpovedí - výberu a odporúčania tých 
najvhodnejších riešení. Klasický obchodný 
vzťah kupujúci-predávajúci je v poľnohospo-
dárstve zaujímavý aj tým, že v  jednom mo-
mente sa situácia otočí a  z  kupujúceho sa 
stáva predávajúci a z predávajúceho kupujúci. 
Práve ceny agro-komodít, ktoré majú v po-
sledných rokoch viac-menej klesajúci charak-
ter, významne ovplyvnili mnohé rozhodnutia 
v oblasti investícií do výživy a ochrany rastlín. 
RWA SLOVAKIA na druhej strane predstavila  
mnohé inovatívne produkty, ktoré pomáhajú 
aspoň čiastočne znižovať riziká pri pestovaní, 
hlavne pokiaľ ide o prudké výkyvy počasia. 
Napriek všetkým prekážkam však cieľ zostá-
va naďalej spoločný a  rovnaký - dosiahnuť 
na poli želateľný výsledok.



20 rokov kladenia si otázok, hľadania
odpovedí a výberu najvhodnejších riešení
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

V čase čítania tohto článku majú už mnohí z nás za sebou bilancovanie stavu 

porastov jarín, uzavreté prvé zmluvy na komodity a spoločne sa onedlho začne-

me pripravovať na prvé výsledky, ktoré prinesie žatva repky v tomto roku. Ešte 

predtým sa však budeme počas júna spoločne stretávať na regionálnych dňoch 

poľa, kde zhodnotíme jednotlivé odrody repky a obilnín, vrátane technológií 

ošetrenia proti chorobám a škodcom. 



MARCELO (L)
 mohutný koreňový systém, výborné 

vetvenie
 dobrá prispôsobivosť pôdnym 

a klimatickým podmienkam
 dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
 dobrá technologická kvalita

ADMITER (H)
IVAN 106 (SEMI-DWARF H)
KINETIC (H)
NAIAD (H)
SENSATION (H)

EXKLUZÍVNA PONUKA REPKY OZIMNEJ 2017

PREDZBEROVÉ APLIKÁCIE / AKCIA REPKA 2017

25,50
€/ha

11,20*
€/ha

* pri dávke 4 l/ha

 pri objednaní osiva vybraných exkluzívnych odrôd repky ozimnej min. na 50 ha

 platí pre ozimné repky MARCELO (L) a NAIAD (H)

 možnosť výberu jedného z 2 akciových variantov

 akciové ceny platia na skoré objednávky, len do 15.7.2017

Akciové ceny prípravkov pri objednaní vybraných exkluzívnych odrôd repky ozimnej

variant č.1: glyfosát na 50 ha

Gallup 360 Super
spolu 200 l

variant č.2: glyfosát a lepidlo na 56 ha

Glyfogan Super + Agrovital 
Spolu 4 akciové balíky, 1 balík (40 l + 10 l)

= mnnožstvo cca. na 14 ha

Akciová cena 2,80 €/l Akciová cena 357 € / 1 balík (14 ha)

NOVINKA

PREDSEZÓNNY PREDAJ PROLONGOVANÝCH OSÍV

 akcia je časovo limitovaná 6.6.-20.8.2017 alebo do vypredania 

zásob!

 balenie: Big-Bag 1 000 kg, Big-Bag 500 kg, papierové vrecia

 morenie:        štandard Scenic (v cene, bez príplatku)

                             za príplatok Deter  + 165  € / t

    Difend  + 20  € / t

                                                Rokolan  + 12  € / t

 splatnosť: 2.9.2018; uvedené ceny sú bez DPH

Pšenica ozimná

BERNSTEIN
ELEMENT
ENERGO
ESTEVAN
IS LAUDIS
JULIE

299,00 €/t

ASTARDO
EDELRUN
JB ASANO
NORENOS
PEGASSOS
XERXES

289,00 €/t

Jačmeň ozimný

KORBINA
MALWINTA
VIOLETTA

269,00 €/t

Kvalitné certifikované osivá za výnimočné ceny.
len do

20.8.2017

www.rwa.sk
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Tohto roku uvádzame vynikajúci hybrid 
Silver. Už od  začiatku registračných skú-
šok na  ÚKSÚP a  taktiež v  Českej republike 
na ÚKZÚZ sa táto hybridná odroda zaradila 
na predné pozície, ktoré potvrdila vo výsled-
nej registrácii v ČR a vynikajúcimi výsledka-
mi na Slovensku. Hybrid je možné použiť vo 
všetkých oblastiach pestovania, svojou vita-
litou pri vzchádzaní si poradí aj v náročných 
podmienkach. Z našich testovaní vyplýva, že 
stredné až ťažké pôdy a intenzívna agrotech-
nika sú pre hybrid Silver výhodou. Intenzívne 
prihnojovanie v jarnom období je efektívne 
využité a živiny sú transportované do nad-
zemných častí rastliny. Najmä vetvenie a po-
čet nasadených šešúľ spolu s  ich dĺžkou je 
nadštandardné. Odolnosť k  poliehaniu je 
vynikajúca. V termíne dozrievania patrí med-
zi skoršie materiály. Kľúčovým parametrom 
k efektivite pestovania je úroda a  to hybrid 

Silver spĺňa na  jednotku. Charakteristickým 
znakom je tmavozelený neprerastajúci po-
rast v jesennom období pričom energia rastu 
je smerovaná do podzemných častí rastliny. 
Práve mohutný koreňový systém umožňuje 
v jarnom období výnimočne rýchlo regene-
rovať a  vytvoriť mohutný habitus. V  počte 
nasadených vetiev a robustnosti získava ten-
to hybrid výhodu. Rovnomerné dozrievanie 
je samozrejmosťou.

Dôležitým hybridom v  našom portfóliu je 
Fencer, vynikajúci vysokoolejnatý hybrid. 
Fencer je stredne skorý hybrid s najvyššou 
odolnosťou proti napadnutiu fómovou hni-
lobou. Má rýchly jesenný vývoj a  je možné 
ho siať aj na  konci agrotechnického termí-
nu. Odolnosť prezimovania má na  úrovni 
špičkového hybridu Lexer, pričom rastliny sú 
stredne vysoké s výbornou odolnosťou pro-

ti poliehaniu. Fencer je vhodný do všetkých 
oblastí pestovania repky, dosahuje veľmi 
dobré úrody semena najmä v repnej a kuku-
ričnej výrobnej oblasti.

Ešte stále novinkou od ktorej veľa očakáva-
me v nasledujúcich rokoch je určite Lexer, 
vynikajúci vysokoolejnatý hybrid. Lexer je 
stredne skorý hybrid z hľadiska dozrievania, 
ale kvitnutie má stredne neskoré, čím lep-
šie odoláva poškodeniu kvetov neskorými 
mrazíkmi a suchom. Jesenný vývoj a energia 
vzchádzania je rovnomerná bez rizika preras-
tania a odolnosť prezimovania má najvyššiu 
z  nami ponúkaných hybridov. Rastliny sú 
stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou 
proti poliehaniu. Lexer má jednu z  najvyš-
ších odolností voči napadnutiu verticíliovým 
vädnutím. Huby z rodu Verticilium prenikajú 
cez korene do  cievnych zväzkov, zastavujú 
prívod vody a živín do  rastlín, čo spôsobu-
je ich núdzové dozrievanie. V povrchových 
pletivách napadnutých rastlín sa tvoria mik-
roskleróciá, ktoré môžu v pôde prežívať i viac 
ako 10 rokov. Kedže foliárna chemická ochra-
na je nedostatočná voči tomuto patogénu, 
je potrebné zamerať sa pri výbere na hyb-
ridy so zvýšenou odolnosťou k  napadnu-
tiu verticíliovým vädnutím. Lexer je vhodný 
do všetkých oblastí pestovania repky, dosa-
huje veľmi dobré úrody semena najmä v rep-
nej a kukuričnej výrobnej oblasti.

Dobre zavedeným hybridom na Slovensku je 
Jenifer, ktorá si získala veľkú obľubu u mno-
hých pestovateľov vďaka genetickým prednos-
tiam, pre svoj rýchly počiatočný rast a odol-
nosť voči prísušku v kritickej časti rastovej fáze. 
Veľmi dobre prezimuje a odoláva aj ostatným 
abiotickým stresom. Jenifer poskytuje stabil-
ný výnos a radí sa medzi overené a osvedčené 
hybridy v slovenských podmienkach.

Ekonomicky atraktívnou líniovou odrodou 
do  extenzívnych podmienok je Vittek. Má 
stále opodstatnenie pre pestovanie v chlad-
nejších oblastiach a  zemiakarskej výrobnej 
oblasti. Niekoľkoročné skúsenosti s  touto 
odrodou potvrdzujú, že v okrajových oblas-
tiach pestovania a na ľahkých pôdach Vittek 
nikdy nesklame. Jeho význam je umocne-
ný atraktívnou cenou a teda aj ekonomikou 
pestovania.

Kto nevyskúša ten sa nepresvedčí. Veríme, že 
naše výsledky hybridov ozimnej repky uistia 
o dobrej voľbe nielen stálych, ale presvedčia 
aj nových zákazníkov v nastávajúcej sezóne.



Vaša spokojnosť na prvom mieste
Ing. Roman Sýkora; Bayer s.r.o.

Opäť prichádza ten správny čas zorientovať sa v širokej ponuke osív repiek, pre-

tože na mnohých poľných prehliadkach bude možné vidieť veľa nových odrôd 

repky ozimnej. Chceme vám nasledujúcim článkom pomôcť k lepšej orientácii 

v ponuke osív spoločnosti Bayer, ktorá právom patrí medzi špičku nielen v ob-

lasti prípravkov na ochranu rastlín, ale súčasne sa etabluje aj medzi poprednými 

hráčmi na trhu s osivami. Získané skúsenosti v oblasti ochrany rastlín sa snaží-

me preniesť aj do šľachtenia, ktoré má za cieľ uvádzať na trh odrody s vysokým 

úrodovým potenciálom, stabilitou a odolnosťou voči stresovým faktorom. Kaž-

doročne prihlasujeme naše hybridy v maximálnom množstve do poloprevádz-

kových porovnávaní organizovaných nestrannými spoločnosťami pre obozná-

menie sa širokej verejnosti s vlastnosťami týchto hybridov. 

Lexer - zrodený pre víťazstvá



Strieborný poklad
Vášho poľa

Prednosti
�  veľmi vysoká úroda semien
�  vysoká úroda oleja
�  veľmi dobrá odolnosť proti 

fómovej a bielej hnilobe

N
O

V
IN

K
A

cropscience.bayer.sk

Bayer spol. s r.o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2
811 09 Bratislava
tel.: 02 592 139 50, fax: 02 592 13 111



Osivo a sadba

12 Agromanuál • Slovenská príloha • Jún 2017Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2017

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky 
z ponuky - jeseň 2017

Názov Rok zápisu Odroda Skorosť

Výnos semien (%) Výnos oleja (%)
HTS
(g)

Obsah oleja 
(%)

Glukosinoláty
(μmol/g)

Dĺžka rastlín 
(cm)teplá 

oblasť
chladná 
oblasť

teplá 
oblasť

chladná 
oblasť

ASRA s.r.o.

ES Cesario novinka SK 2016 H SS        

ES Aquarel GB 2013 H S   stredná 45 nízky 

ES Valegro SK 2015 L SS      47,6 12,9 

Bayer, spol. s r.o.

Fencer SK 2014 H SS   4,32 46,3  169

Jenifer SK 2012 H SS   4,82 44,5  164

Jumper SK 2012 H SS   4,8 44,2  159

Lexer SK 2013 H SS   4,39 45,3  144

Silver novinka CZ 2016 H SS   5,21 44,34  164

Vittek SK 2009 L SS   4,04 43,4  174

CANDOR TRADING, s r.o.

ES Anisse SK 2013 H SS        

ES Neptune SK 2010 H S        

Horcal SK 2015 H SS        

Hekip SK 2014 H SS        

Hystar SK 2017 H S        

ES Alegria SK 2011 L S        

Quartz PL 2013 L SS        

Caussade Osiva, s.r.o.

Zakari CS CZ 2016 L SS 110 107 110 107 4,87 44,77 15,91 156 

Memori CS EU 2016 H S     4,8   

Sirtaki CS EU 2014 H SS     5,30   

Slaki CS CZ 2013 L S 96 97 96 97 5,09  16,1 

Basalti CS EU 2012 H SN     5,40   

Mazari CS EU 2014 H SN     5,40   

EURALIS Saaten GmbH - o.z.

ES Imperio SK 2015 H SN        

ES Mambo  novinka SK 2013 L SN        

ES Curiel CL novinka EU 2015 H SN        

KWS Semena s.r.o.                                                      

Alvaro KWS SK 2015 H SS   4,07 veľmi vysoký  

Allberich KWS novinka SK 2017 sdH SS   4,75 vysoký  

Gordon KWS SK 2014 H SS   4,83 veľmi vysoký  

Sergio KWS SK 2016 H SS   4,19 vysoký  

Hybrirock SK 2012 H SS   4,96 vysoký  

Sherlock SK 2010 L S   4,51 vysoký  

Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia 

Alicante CZ 2015 H S 113 110 111 109 5,14 45,08  15,15    165 

LG Architect novinka EU 2016 H SS        

Astronom SK 2014 H SS 109 112 108 111 4,80 44,31 12,3 169

Arabella CZ 2014 L SS 105 102 104 101 6,00 43,83 13,7 153

Arsenal SK 2013 H S        

Conrad CL novinka SK 2016 H SS        

Archimedes EU 2015 H S–SS        

Monsanto Slovakia, s.r.o.

DK Exception CZ 2015 H SS     stredná veľmi vysoký veľmi nízky stredne vysoká

DK Exstorm CZ 2013 H SS   stredná vysoký veľmi nízky vysoká

DK Exquisite SK 2009 H SS   vysoká veľmi vysoký veľmi nízky stredne vysoká

DK Expression FR 2015 H SS   vysoká vysoký nízky vysoká

DK Exprit FR 2013 H SS   stredná vysoký  nízky stredne vysoká

DK Platinium PL2016 H SS   stredná stredný nízky stredne vysoká

DK Imminent CL SK 2014 clH SS   stredný vysoký veľmi nízky vysoká
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Zverejnené údaje pochádzajú  z rôznorodých materiálov, ktoré poskytli zástupcovia jednotlivých odrôd. Uvedené výsledky 

nie sú vzájomne porovnateľné s výsledkami iných skúšaní a údajmi zverejnenými u ostatných odrôd.

Tento prehľad slúži len k orientačnému porovnaniu súčasnej ponuky na trhu s osivami. Neobsahuje všetky odrody, ktoré 

budú v tomto roku ponúkané. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje zverejnené v tomto prehľade , ktoré boli poskyt-

nuté zástupcami jednotlivých odrôd.

Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)
Prezimovanie 

(%)
Vhodnosť pre termín 

výsevu
Doporučený 

výsev 
Oblasť pestovania Zdroj informácií

Poliehanie Fóma Sklerotínia Černe
Pleseň 

sivá

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP,fi remné údaje      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 60–65 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP,fi remné údaje

      AT–neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý max. 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT max. 50–70 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 40–45 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 60–65 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 60 ks/m2 bez obmedzenia

7,3 7,2 6,0  AT 50 ks/m2 bez obmedzenia ÚKZÚZ 15–16

8,1 6,33 7,0 6,3  AT–neskorý 40 ks/m2 bez obmedzenia VÚRV Hump.

8,2 6,4 6,7 6,7  AT 40 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

6,5 6,0 6,6 6,7 93 AT 50 ks/m2 bez obmedzenia SDO ČR 2016

8,3 7 7,3 7,0  AT–neskorý 40 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

8,2 6,7 7,3 6,7  AT–neskorý 40 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, fi remné údaje      skorý–neskorý 60–65 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, KWS

      skorý–AT 50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–neskorý 60–70 ks/m2 bez obmedzenia

6,8 6,9 6,0 6,2 98 AT 40–50 ks/m2 bez obmedzenia ÚKZÚZ 14–15

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia Limagrain Europe

6,3 5,2 6,0 6,5  93 AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia ÚKZÚZ 13–15

5,9 5,9 6,6 6,9 6,8 94 skorý–AT 60 ks/m2 bez obmedzenia ÚKZÚZ 13–15

      AT–neskorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia Limagrain Europe

      AT–neskorý 50 ks/m2 bez obmedzenia ÚKSÚP 15-16

      AT 40–50 ks/m2 bez obmedzenia Limagrain Europe

8,6 8,2 6,9 7,2   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) max.45 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ, 

poloprev.pokusy  

Monsanto

8,5 8,0 7,8 8,5   15.8.–10.9. max.45 ks/m2 bez obmedzenia

8,0 7,1 7,8 7,1   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) max.45 ks/m2 bez obmedzenia

8,5 8,0 7,8 8,0   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) max.45 ks/m2 bez obmedzenia

8,5 8,0 7,8 8,5   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) max.45 ks/m2 bez obmedzenia

8,5 7,8 7,5 8,0   10.8.–25.8. (možný až 5.9.) max.45 ks/m2 bez obmedzenia

7,5 7,5 7,5 7,1   15.8.–10.9 max.45 ks/m2 bez obmedzenia
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Názov Rok zápisu Odroda Skorosť

Výnos semien (%) Výnos oleja (%)
HTS
(g)

Obsah oleja 
(%)

Glukosinoláty
(μmol/g)

Dĺžka rastlín 
(cm)teplá 

oblasť
chladná 
oblasť

teplá 
oblasť

chladná 
oblasť

Pioneer Hi-Bred Slovensko, spol. s r.o.

PT264  novinka SK 2017 H SS   stredná 48,8 % 11–14,5 155–165

PT234 EU H SS   stredná 48,7 % 11–14,5 155–165

PT225 EU H SN   6,77 g vysoký 11–14,5 150–160

PT211 EU H SN   stredná vysoký 11–14,5 150–160

PR46W20 SK 2012 H SS   4,16 g 47,5 % 11–14,5 155–165

PT228CL EU clH SS   stredná vysoký 11–14,5 150–160

PT242  novinka EU plH N   stredná vysoký 11–14,5 165–175

PX126  novinka EU sdH SN   stredná 48,4 % 12–13 135–150

PX113 SK 2015 sdH SS   4,66 g 45,5 % 12–13 135–145

PR44D06 SK 2013 sdH S   4,48 g 45,7 % 12–13 130–140

Rapool Slovakia, s.r.o.

Shrek SK 2014 H SS      

Marathon SK 2012 H SS      

Kuga SK 2016 H SS      

Dalton EU H SN      

Mercedes SK 2013 H SN      

Sherpa EU H S      

Oriolus SK 2014 H S      

Rohan SK 2008 H S      

Atora EU H SS      

Mentor EU plH SN      

Phoenix CL SK 2016 clH SS      

Veritas CL EU clH SN      

Dariot EU H SN      

RWA SLOVAKIA spol. s r.o.

Admiter SK 2014 H SS   4,84 44,3 16,4 150

Marcelo SK 2014 L SS   4,63 44,9 13,3 158

Sensation SK2012 H SS   5,75 46 10,2 162

Kinetic H 2013 H SS    5,5 43,5 13,8 

Naiad A 2014 H SS   4,5 44,4 13,8 160

Ivan 106 GB 2011 sdH SS   5,2 44,6 8,9 125

SAATBAU Slovensko, s.r.o.

Arazzo EU 2013 H SS        

Bonanza EU 2011 H SN        

Clarus EU 2016 H S        

Graf EU 2013 H S-SS        

Labrador EU 2002 L N 96 102 92 99 5,95 45,54 10,1 141

Sidney SK 2013 L SS 108 97 105 100 5,07 43,80 10,70 141

Pantheon novinka EU 2014 H SS 106 106 106 104 5,30 45,20 9,90 141

Sumi Agro Czech s.r.o. org. zložka

Mazari CS EU H SN   5,72 46,5  

ES Sombrero SK 2015 H SS 103 100  4,71 45,8 12,5 171

Syngenta Slovakia s.r.o.

SY Harnas EU H SS   5,4 44,1  150

SY Cassidy CZ 2011 H SS   5,54 46,39 10,51 151

SY Florida novinka EU H S   stredná 43.9  

SY Alibaba novinka EU H SS   stredná 43.8  

Vapiano SK 2016 L S   4,15 48,95 11,9 140

Hodnotenie AM:   - žiadna

 - malý

 - malý až stredný

 - stredný

 - stredný až vysoký

 - vysoký

 - veľmi vysoký, výnimočný, maximálne hodnotenie
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Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)
Prezimovanie 

(%)
Vhodnosť pre termín 

výsevu
Doporučený 

výsev 
Oblasť pestovania Zdroj informácií

Poliehanie Fóma Sklerotínia Černe
Pleseň 

sivá

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

Registračné pokusy 

ÚKSÚP a šľachtiteľské 

predskúšky Pioneer

      skorý–stred AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–stred AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–stred AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–stred AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorší 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP,fi remné údaje

      AT–neskorší 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorší 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT 45–55 ks/m2 oblasti s nádorovitosťou

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      AT–neskorý 45–55 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP      skorý 40–50 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 30–40 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 1 VJ/ha bez obmedzenia

fi remné údaje      skorý–neskorý 30–40 ks/m2 bez obmedzenia

      skorý–AT 35–40 ks/m2 bez obmedzenia

      bežný 1 Vj/ha K,R,Z fi remné údaje

      bežný 1 VJ/ha K,R,Z fi remné údaje

      bežný 1 Vj/ha K,R,Z fi remné údaje

      bežný 1 VJ/ha K,R,Z fi remné údaje

7,0 6,5 6,2 6,3 6,6 89 skorý–neskorý 1 VJ/ha K,R,Z,H ZOO

8,3 6,4 7,4 6,0 9,0 84,0 bežný 1 VJ/ha K,R,Z ÚKSÚP

8,0 7,0 8,0 6,5 8,0 90,0 bežný 1 VJ/ha K,R,Z ÚKSÚP

      AT–neskorý 25–30 ks/m2 bez obmedzenia fi remné údaje

      AT 45–55 ks/m2 bez obmedzenia ÚKSÚP

8,3      2. pol. AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ, SPZO, 

EU, Syngenta pokusy

8      AT–neskorý max.50 ks/m2 bez obmedzenia

8      2. pol. AT max.50 ks/m2 bez obmedzenia

8      bežný AT max.50 ks/m2 oblasti s nádorovitosťou

8      bežný AT max.60 ks/m2 bez obmedzenia

Priemerný výnos ÚKSÚP 2009–2011: 4,57 t/ha = 100%

* Doporučený výsev/Optimálna hustota porastu (v./h. ks/m2)

Výnos semien T - teplá oblasť, CH - chladná oblasť

Odroda: L - línia, H - hybrid, sdH - semidwarf/polotrpazličí hybrid, clH Clearfi eld hybrid, plH - hybrid rezistentný voči Plasmodiophora

Skorosť: S - skorý, SS - stredne skorý, SN - stredne neskorý

Obsah glukosinolátov v μmol/g semena pri 9% vlhkosti štandardizované na 46% obsah oleja v sušine semena.

Oblast pestovania: K - kukuričná, R - repná, O - obilninárska, Z - zemiakárska.
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PD Koválov hospodári na  Záhorí v  okrese 
Senica na výmere približne 1185 ha poľno-
hospodárskej pôdy, z  čoho je 28  ha trvalo 
trávnych porastov. Patrí do repnej výrobnej 
oblasti. Pôdy sú prevažne stredne ťažké až 
ílovité hnedozeme. Priemerná ročná teplo-
ta je 10,8  °C a priemerný ročný úhrn zrážok 
698 mm, najviac zrážok je v júli a v auguste. 
Chotár je členitý a rozprestiera sa v nadmor-
skej výške od 210 m do 370 m nad morom.

PD Koválov je klasické poľnohospodárske 
družstvo, ktoré má okrem rastlinnej aj živo-
číšnu výrobu: 300  ks hovädzieho dobytka, 
z čoho je 150 dojníc a chov ošípaných okolo 
600 ks, z čoho je 60 prasníc. Čo sa týka osev-
ného postupu, zastúpenie plodín v roku 2016 
bolo nasledovné: pšenica ozimná 258 ha, rep-
ka ozimná 230 ha, cukrová repa 105 ha, kuku-
rica na zrno 162 ha, kukurica na siláž 62 ha, raž 
46 ha, pšenica jarná 45 ha, jačmeň jarný 117 ha 
a na zvyšku výmery bola lucerka a úhor.

Repka ozimná patrí v podniku medzi význam-
né tržné plodiny. Preto sa jej venuje maxi-
málna pozornosť, hľadajú nové pestovateľské 
postupy, aby čo najefektívnejšie stabilizovali 
úrody a eliminovali vplyv počasia v  jednotli-
vých pestovateľských ročníkoch. Keďže sta-
rá sejačka Pneusej dosluhovala, kvalita sejby 
bola nedostačujúca. Nerovnomerná hĺbka sej-
by bola príčinou nepravidelného vzchádzania 
a vývoja mladých rastliniek repky. Pri hľadaní 

nových postupov zakladania porastov zaujala 
agronómku myšlienka pestovať repku v ši-

rokých riadkoch čiže na šírku riadkov 45 cm 
a vzdialenosť v riadku 6 cm. Počet jedincov pri 
tomto výseve je 370 400 ks/ha. Na realizáciu 
myšlienky stačilo dokúpiť na sejačku pre pres-
ný výsev cukrovej repy - Monopill´s, vhodné 
výsevné kotúče. Tento krok predstavoval pri-
bližne investíciu 2 000 €. Výhodou tejto sejač-
ky je, ako konštatuje Ing. Slámová, ovládanie 
každej výsevnej jednotky elektromotormi, 
čím je zabezpečený presný výsev v rovnakej 
vzdialenosti s presnou hĺbkou vďaka techno-
lógie prítlaku semien priamo v riadku, čo je 
základom rovnomerného vzchádzania repky. 
Sejačka je ľahká a tým nedochádza k veľkému 
utuženiu pôdy.

V prvom roku 2013/2014 takto zasiali pokus-
ných 18  ha. Dosiahnutá priemerná úroda 
z tejto parcely bola 4,1 t/ha, priemer za pod-
nik bol 3,8 t/ha, pričom najvyššia úroda bola 
4,2 t/ha. Takýto výsledok bol povzbudzujúci. 
Následne v roku 2014/2015 zasiali v širokých 
riadkoch repku na viac ako štvrtinu z celkovej 
výmery repky 191 ha. V dôsledku výpadku 
porastov - požer zverou v zime, zberali len 
132 ha. Celkový priemerný výnos bol z uve-
deného dôvodu skreslený. Z pokusnej plochy 
o výmere 31 ha zasiatej v širokých riadkoch 
bola úroda 2,88  t/ha a na druhej 21 hektá-
rovej parcele opäť nadpriemerných 3,2 t/ha. 
Vychádzajúc z pozitívnych skúseností dvoch 

pestovateľských ročníkov, použili v minulom 
roku 2015/2016 túto technológiu na  celej 
výmere 230 ha. Použitím novej technológie 
sejby sa znížil výsevok o 25 % oproti dopo-
ručenému. Výsledkom bola dosiahnutá prie-
merná čistá úroda 4,57 t/ha. Čo bola historic-
ky najvyššia úroda na PD.

Okrem zvládnutia agrotechniky Ing. Slámo-
vá si overuje aj rôzne odrody repky, ktoré 
potvrdzujú svoju výkonnosť v  takejto pes-
tovateľskej technológii. Jedným z hybridov, 
ktoré sa osvedčili, je hybrid Arsenal od spo-
ločnosti Limagrain. V minulom roku bol za-
siaty na 36 ha a dosiahol výnos 4,9 t/ha pri 

7,8 % vlhkosti.

Ako hodnotí a hlavne v čom vidí prednosti 
zakladania porastov repky ozimnej na šírku 
riadkov 45 cm agronómka Ing. Silvia Slámová:
 nižšie náklady na osivo,
 lepšia regulácia porastu, nakoľko sa všetky 
jedince vyvíjajú rovnomerne,
 porast je na  pohľad zdravší hlavne 
po zime, menej odumretých listov ako pri 
hustých porastoch,
 lepšie zdoláva vlahový defi cit,
 do zberu je porast vyrovnanejší,
 dozrievanie na rastline je rovnomerné, ľah-
šie sa rozhoduje pri desikácii.

Záver

Aj keď sa zdá, že inovácie sú náročné na in-
vestície, z uvedeného príkladu je vidieť, že 
premysleným, málo fi nančne náročným rie-
šením, sa dajú dosiahnuť vysoko efektívne 
a ekonomicky zaujímavé výsledky.



Na začiatku bola myšlienka
Ing. Silvia Slámová; PD Koválov, Ing. Eva Bednárová; Limagrain, foto: E. Bednárová

Agronómka PD Koválov Ing. Silvia Slámová rozmýšľala ako zefektívniť pesto-

vanie repky ozimnej, nakoľko priemerné úrody sa pohybovali do 3 t/ha. Zaujali 

ju poznatky o nie celkom tradičnom zakladaní porastu repky ozimnej s 45 cm 

medziriadkovou vzdialenosťou a keďže realizácia myšlienky nebola náročná na 

veľké investície, nakoľko sa riešila kúpa novej sejačky do cukrovej repy, neváhala 

a pustila sa do skúšky tejto novej technológie na malej výmere.

Architektúra čerstvo zregenerovaného porastu 
hybridu Arsenal je mimoriadna

Široké riadky sú v poraste viditeľné ešte pred nástupom kvitnutia, potom sa optické rozdiely vytrácajú
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Prečo je dôležité mať vytvorený 

kvalitný porast?

Po vytvorení kvalitného porastu sa výrazne 
zvýši vaša šanca získať vysoké potenciálne 
výnosy, ktoré ponúkajú nové odrody repiek. 
Repka má obrovskú schopnosť vyrovnať sa 
s  rôznymi druhmi stresu. Rastlina repky to 
však nedokáže, kým nevytvorí dostatočný po-
rast. Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňu-
jú vzchádzanie a vytvorenie porastu.

Každý zdroj stresu na rastliny repky zníži nie-
len výnosový potenciál, ale taktiež zvýši úči-
nok iných stresov na vzchádzajúce rastliny. 
Ak sa napríklad zníži výsevok, je potrebných 
menej skočiek, aby sa dosiahli ekonomické 
prahové hodnoty škodlivosti - keďže taký istý 
počet skočiek bude požierať menší počet rast-
lín. Negatívne vplyvy stresových faktorov sa 
menej prejavia v dobrých porastoch, ale veľmi 
zreteľne na poliach vystavených stresu. Výsle-
dok je jednoduchý - keď je stresových fakto-
rov menej, porast je kvalitnejší.

A  vezmime na  vedomie, že pestovatelia 
môžu ovplyvniť všetko, až na tieto dva fak-

tory: veľkosť populácie škodcu a klimatické 
podmienky.

Obmedzenie stresu v skorých fázach

Repka je drobnosemenná plodina, ktorá ne-
obsahuje rovnaké energetické rezervy ako 
veľkosemenné plodiny. Výsledky vystavenia 
vzchádzajúcich rastlín stresu sa tak môžu 
zosilniť. Väčšinu faktorov ovplyvňujúcich vy-
tvorenie porastu je možné regulovať pros-
tredníctvom vhodne zvoleného agronomic-
kého manažmentu.

Správne umiestnenie osiva (1,3–3,0  cm) 
do teplej, pevnej, vlhkej pôdy je tým najdôle-
žitejším agronomickým postupom, aký môže 
pestovateľ realizovať. Snaha o presné umiest-
nenie semien sa vždy vyplatí kvôli úsporám 
času. Výnosový potenciál repky sa určuje 
počas prvých 24 dní vývinu rastlín. Repka 
v  tejto skorej fáze nie je príliš konkurencie-
schopná, takže z hľadiska maximalizácie úro-
dy je nevyhnutné rýchle vytvorenie porastu.

Nezmenšujte výsevok. Hoci ide o vstupné 
náklady a  repka má mať obrovskú schop-

nosť kompenzácie za  ideálnych podmienok 
pestovania, rastliny budú vystavené stresu 
a výnosový potenciál sa zníži. Zmenšenie vý-
sevku vystavuje vašu úrodu ďalšiemu stresu. 
Zoberme si nasledujúci príklad:
 repka zasiata s výsevkom 2,0 kg/ha,
 hmotnosť tisícich semien (HTS) = 5,8 g,
 osivo je v hĺbke 5 cm,
 pôdne podmienky sú chladné a vlhké,
 predchádzajúce pestované plodiny boli 
repka, pšenica, slnečnica, pšenica.

Faktory, ktoré je potrebné zvážiť v  tomto 
príklade:
 veľká hmotnosť tisícich semien (HTS) 
v kombinácii v nižším výsevkom drasticky 
zníži počet životaschopných osiatych se-
mien (cca 344 000 semien/ha pri množstve 
65 % ujatých rastlín = cca 22 rastlín/m2),
 rôzne druhy stresu, ktorým sú tieto semená 
vystavené, ešte viac znížia kvalitu porastu,
 chladná vlhká pôda bude podporovať roz-
širovanie ochorení z  väčšej hĺbky vzchá-
dzajúcich rastlín,
 redukovaný porast bude náchylnejší k po-
škodeniu skočkami, pretože ten istý počet 
skočiek sa živí na menšom počte rastlín.

Ide o  príklad toho, ako sa môže niekoľko 
stresujúcich okolností spojiť a znížiť kvalitu 
vytvoreného porastu. Niektoré z týchto fak-
torov môžu ovplyvniť pestovatelia, ktorých 
prácou je napomáhať pri zaistení vzniku do-
statočnej populácie rastlín.

Robte všetko dobre od začiatku 

až do konca

Vytvorenie porastu je najdôležitejším krokom 
na dosiahnutie maximálnych výnosov repky. 
Obmedzením stresu, ktorému sú vystavené 
mladé rastliny, môžu pestovatelia zaistiť, že 
rastliny prekonajú fázu, keď sú najzraniteľnejšie, 
a vytvoria životaschopný repkový porast, čoho 
výsledkom sú maximálne výnosy v čase zberu.



Založenie porastu pri pestovaní repky
- prečo je to tak dôležité?
Ing. Marek Jakubec; PIONEER Hi-Bred Slovensko

Založenie riadneho porastu je tým najdôležitejším krokom, ktoré prvovýrob-

ca musí vykonať v záujme dosiahnutia maximálneho výnosového potenciálu 

z hybridov repky olejnej. Dnešné odrody repky ponúkajú vyšší výnosový poten-

ciál než kedykoľvek predtým. Je to tak vďaka zdokonalenej genetickej výbave, 

lepším technológiám a kvalitným agronomickým postupom. Niektoré postupy 

manažovania rastlinnej výroby však môžu mať negatívne dôsledky na vašu úro-

du. Môžu potenciálne vytvárať podmienky pre rozmach škodcov a v konečnom 

dôsledku vystavia repku na začiatku sezóny väčšiemu stresu.

Tab.: Diagnostika nekvalitného porastu

Pozorovanie Prispievajúce faktory Manažérske riešenia

Semená sa nachádzajú 

v rôznej hĺbke

Sejačka ide príliš rýchlo, čo spôsobuje 

odrážanie sa semien

Nastavte pomalšiu rýchlosť sejby a zabez-

pečte správne nastavenie hĺbky 1,3–3,0 cm

Slabé vzchádzanie po daždi

Pôda môže pri období výdatných zrážok 

a následných vyšších teplotách vytvoriť 

prísušok

Nesejte osivo do vlahou nasiaknutej pôdy 

alebo pred očakávanými silnými dažďami

Nerovnomerné vzchádzanie 

- v hĺbke 1,3 cm sú nevyklíčené 

semená

Osivo môže byť zasiate nad úrovňou vlahy Sejte do vlahy v hĺbke 1,3–3,0 cm

Rastliny vzchádzajú pomaly 

a majú deravé korienky pri 

alebo pod povrchom

Hubové ochorenie klíčnych rastlín 
Použite fungicídom morené osivo, sejba 

repky raz za 3–4 roky zníži výskyt ochorení

Mladé rastliny vzchádzajú 

pomaly a majú žlté okraje 

listov, následne padajú

Požieranie húsenicami siatice oziminovej. 

Jedna larva môže zničiť 8–10 vzídených 

rastlínv skorom rastovoj štádiu plodiny

Hľadajte húsenice a aplikujte listový 

insekticíd vo večernom čase, keď sa larvy 

kŕmia, pozrite sa na zelenkastú spodnú časť 

húsenice, ktorá signalizuje kŕmenie

Klíčne listy majú v listovom 

tkanive dierky
Dôkaz o napadnutí skočkami Použite insekticídne ošetrenie osiva

Semená klíčia jednotne, 

ale vytvárajú len riedky porast
Veľké semená alebo nesprávny výsevok

Nastavte výsevok podľa HTS, posúďte 

hodnotu HTS v prípade väčších semien a pri 

sejbe vykonajte príslušnú úpravu.

Faktory ovplyvňujúce vytvorenie 
porastu

  1. Osevný postup - rotácia plodín

  2. Kvalita osiva

  3. Stav osivového lôžka

a. Vlhkosť
b. Štruktúra pôdy

  4. Termín sejby

  5. Výsevok

  6. Hĺbka sejby

  7. Pôdne živiny

  8. Klimatické podmienky

  9. Reziduá herbicídov

10.  Tlak škodcov na vzchádzajúce rastliny

a. Hmyz (skočky, piliarka, kvetárka atď.)
b.  Hubové ochorenia (plesne, padanie 

klíčiacich rastlín, fóma a pod.)
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Hlavnými prínosmi pre prax sú:

 Riešenie dvojklíčnolistových a  jedno-

klíčnolistových burín vrátane výmrvu 
obilnín jednou aplikáciou - veľmi pozi-
tívne je hodnotený účinok na peniažtek 
roľný, kapsičku pastiersku, horčicu roľnú, 
úhorník liečivý, pakosty, ďalej na výmrv 
konvenčnej repky, výmrv obilnín a pri vý-
skyte repice. Z bežného spektra burín je 
samozrejmosťou vynikajúci účinok na lip-
kavec obyčajný, ale aj na mrlík biely, ktorý 
dokáže na jeseň vytvárať veľký konkurenč-
ný tlak na vzchádzajúce rastliny repky. Tiež 
rumančeky sú veľmi dobre kontrolované, 
avšak je veľmi dôležité správne načasova-
nie aplikácie a  to optimálne v  jednom až 
dvoch pravých listoch tejto buriny. Z po-
hľadu vývojovej fázy repky ozimnej je op-
timálny aplikačný termín vo fáze 2–3  lis-
toch CL repky.
  Úspora prevádzkových nákladov a času.
 Možnosť opätovného pestovania repky 

ozimnej na pozemkoch, kde vzhľadom 
k spektru ťažko kontrolovateľných burín už 
nie je možné pestovať konvenčnú repku.
 Možnosť bezproblémového pestovania 
repky na pozemkoch s  bezorebným 

spracovaním pôdy alebo s  horšie spra-
covanou pôdou.

 Vysoký úrodový potenciál nových CL 
hybridov.

V súčasnej dobe dochádza k rozširovaniu po-
nuky CL hybridov od osivárskych spoločností. 
Väčšina Clearfi eld® hybridov bola testovaná 
v Českej republike v pokusoch SPZO a bolo 
potvrdené, že majú v porovnaní na konvenč-
né štandardné hybridy veľmi vysoký úrodový 
potenciál. Sledované boli CL hybridy spoloč-
ností Dekalb, Pioneer, Rapool, Euralis a ďalšie.

Posledné poznatky tiež ukazujú na to, že CL 
hybridy sú vysoko odolné k reziduám sulfo-
nylmočovín s  dlhou perzistenciou v  pôde, 
ktoré boli použité v  predplodine. Pre prax 
to znamená efektívne využitie genetické-
ho potenciálu Clearfi eld® repky v porovnaní 
s  konvenčnými hybridmi, ktoré môžu byť 
prítomnosťou reziduí sulfonylmočovín znač-
ne retardované. Poznatky z praxe poukazujú 
tiež na fakt, že na výmrv Clearfi eld® repky 
v následných kultúrach existuje mnoho efek-
tívnych bežných herbicídnych riešení.

Kde sa teda najmä ponúka 

využitie Clearfi eld® systému 

pestovania ozimnej repky?

1)  Na pozemkoch s výskytom burín odolných 
voči konvenčným herbicídom - kapustovi-
té, pakosty, mrlíky...

2)  Na pozemkoch s vysokým výskytom výmr-
vu obilnín a konvenčnej repky.

3)  V oblastiach, kde dlhodobo zlyhávajú kon-
venčné herbicídy.

4)  Pri využívaní bezorebných technológií na 
pozemkoch s vysokým objemom pozbe-
rových  zvyškov alebo pri horšom spraco-
vaní pôdy.

5)  Pri použití sulfonylmočoviny s dlhou per-
zistenciou v predplodine.

Viac informácií k  tejto technológii náj-
dete na internetových stránkach BASF: 
www.clearfi eld.sk



Clearfi eld® - revolučný systém
v herbicídnom ošetrení repky ozimnej
Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF

Systém Clearfi eld® je v mnohých sme-

roch inovatívny systém pestovania 

repky ozimnej. Ide o kombináciu vy-

soko účinného selektívneho herbicídu 

Cleravis® obsahujúci tri účinné látky 

metazachlór, quinmerac a  imazamox 

a výkonných CL hybridov repky odol-

ných voči účinnej látke imazamox. Prá-

ve účinná látka imazamox rozširuje 

spektrum účinku o rad inak veľmi ťaž-

ko kontrolovateľných burín.

Graf 1: Clearfield® - kompletné riešenie proti dvojklíčnolistovým burinám,

výmrvu obilnín a trávam v jedinej aplikácii

Cleravis® + Dash® HC  
2,0 l/ha + 1,0 l/ha

súčasné
PRE herbicídy

súčasné 
SPOST herbicídy

PRE

3–5 dní

Vývojové 
fázy BBCH

0 05 10 11 12 14 18

skoro POST
(SPOST)

POST

optimálna aplikácia počas 2–3 týždňov 
po vzídení repky

Konvenčné 
riešenie

Aplikačné 
okno

4–10 dní



Čisté pole – jedinou správne načasovanou  
aplikáciou vyriešite všetky buriny i výmrv

Záruka stabilných a vysokých výnosov  
i v podmienkach, kedy bežný hybrid môže zlyhať

Ponuka kvalitných CL hybridov

Cleravis®

www.agro.basf.sk

POZOR! 
Zvýhodnená ponuka:  

40 l + 10 l GRÁTIS  
+ 25 l Dash® GRÁTIS. 
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Základom úspešného pestovania repky je 
jesenné herbicídne ošetrenie už v  skorých 
rastových fázach, kedy ešte repka nie je do-
statočne konkurenčne silná. Poskytnite jej čo 
najvhodnejšie podmienky pre jej ďalší rast 
a  vývoj. V  ošetrenom poraste buriny rep-
ke neodoberajú živiny a vlahu, preto je  ich 
úspešná likvidácia na jeseň kľúčová.

Vstúpte do jesennej sezóny úspešne s kom-

plexným herbicídom Sultan Top - s vyso-
kým obsahom dvoch osvedčených účinných 
látok, ktoré tvoria základ herbicídnej ochra-
ny repky. Z vyššieho obsahu úč. l. vyplýva aj 
väčšia fexibilita použitia a vyššia istota spo-
ľahlivého účinku. Je určený na PRE a SPOST 
aplikáciu s  excelentnou bezpečnosťou pre 
repku.

Aplikácia prípravku Sultan Top je veľmi fl exi-
bilná. Základom je preemergentná aplikácia 
do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a bu-
rín. Aplikačné okno počas sucha možno pre-
dĺžiť, vhodnejšie je použiť skorú postemer-
gentnú aplikáciu (SPOST), pričom buriny by 
mali byť v štádiu klíčnych až 1. páru pravých 
listov. Aj pri SPOST aplikácii sa prípravok vy-
značuje vysokou selektivitou voči repke. Tak 

ako pre repku, aj pre dobré a kvalitné pôso-
benie prípravku je dôležitá príprava pôdy, na 
povrchu bez väčších hrúd, v prípade potreby 
utužená ľahkými valcami a dostatočná pôd-
na vlhkosť. Pri prechodnom suchšom ob-
dobí nastupuje účinok po prvých zrážkach. 
Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré 
hynutie cieľových burín.

Dávkovanie: 1,75–2,0  l/ha, na ľahších 
pôdach použite spodnú hranicu dávky a na 
stredných a  ťažkých pôdach zvýšte dávku 
na 2,0  l/ha. Cena ošetrenia 74,3–84,9  €/ha 
(priemer cenníkových cien najväčších distri-
bútorov na trhu).

Spektrum účinku: hluchavky, hviezdica pro-
stredná, ježatka kuria, kapsička pastierska, 
láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný, lipnica 
ročná, mak vlčí, metlička obyčajná, paruman-
ček nevoňavý, rumančeky, veroniky, úhorník, 
psiarka roľná, mrlík biely.

Na ďalšie zlepšenie prípravku Sultan Top 
v ťažkých podmienkach je vhodný TM s po-
mocnou látkou Grounded. Pôdna pomoc-
ná látka je špeciálne vyvinutá na aplikáciu 
s  pôdnymi herbicídmi. V  aplikačnej zmesi 
výrazne znižuje úlet postrekovej kvapali-
ny, predlžuje a zvyšuje účinnosť použitého 
prípravku (najmä počas suchého počasia), 
zlepšuje pokrytie pôdy herbicídnym fi lmom 
a  bráni splavovaniu herbicídu mimo aktív-
nej zóny.

Náš tip: Na ľahších pôdach použite vyššiu 
dávku 0,4 l/ha Grounded, ktorý zadrží účinnú 
látku v aktívnej zóne a pri ťažších humóznych 
pôdach nižšiu dávku 0,2 l/ha.

Výborná ekonomika prípravku Sultan Top je 
naviac podporená zvýhodnenými balíkmi 
pre ochranu repky. V jesenných balíkoch náj-
dete okrem toho:

Agil 100 EC, ktorý poskytuje najrýchlejšie 
riešenie výmrvu obilnín v dávke 0,4–0,5 l/ha, 
trávovitých burín v dávke 0,5–1,2 l/ha a pýru 
v dávke 1,0–1,5 l/ha.

Orius 25 EW, jediný prípravok na báze te-
buconazolu s ofi ciálne registrovaným mor-
foregulačným účinkom v  repke. Ošetrenie 
začnite od fázy 4–5 listov v dávke 0,5 l/ha. Pri 
každom dalšom liste zvýšte dávku o 0,1 l/ha. 
Max. dávka na jeseň je 1,0 l/ha. Samozrejme 
okrem toho poskytuje výborný fungicídny 
efekt voči fómovej hnilobe.

Bulldock 25 EC, najrazantnejší pyretroid 
so  širokým spektrom účinku voči všetkým 
cicavým a žravým škodcom v  repke a obil-
ninách, ktorý aplikujte v dávke 0,2–0,3 l/ha.

Kontaktujte náš skúsený technicko-pora-
denský servis alebo navštívte webstránku 
www.adama.com/slovensko/sk a zistite viac.



Repka olejná zohráva významnú úlohu v osevných postupoch - či už z hľadiska 

výbornej predplodinovej hodnoty, alebo zaujímavej tržnej plodiny. Určite ju 

pestujte len intenzívne, už od začiatku - od založenia porastu. Ceny repky síce 

v súčastnosti stagnujú na úrovni 355–363 €/t (MATIF), avšak odborníci predpo-

kladajú, že komodita bude mať ambíciu udržať sa nad touto cenou.

Sultan Top 
Ing. Dalibor Báti; ADAMA Slovensko

Účinnosť herbicídov v repke

Burina Agil 1OO EC
Glyfogan 

Super
Sultan 50 SC

Sultan Top 

SPOST*

Sultan Top 

PRE

Lipkavec obyčajný     

Rumany, rumančeky     

Láskavce, mrlíky     

Veroniky, hluchavky     

Metlička obyčajná     

Výmrv obilnín     

Pýr plazivý     

Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Agil100 EC v dávke 0,5–0,8 l/ha.

*Miešateľnosť: prípravok je miešateľný s graminicídom Agil 100 EC, s insekticídom Bulldock 25 EC a s DAM 390.

Overená herbicídna ochrana 
s praktickou fl exibilitou

Zvýhodnený nákup 

užitočných balíkov

Herbicídny balík do repky olejnej

Sultan Top 60 l

Agil 100 EC 20 l

Zľava 5 % oproti sólo nákupu!

Repka Komplet - kombinovaný 

balík do repky olejnej

Agil 100 EC 20 l 

Orius 25 EW 20 l

Bulldock 25 EC 5 l

Zľava 5 % oproti sólo nákupu!
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Repka ozimná - herbicídy jeseň

Herbicíd

Obsah účinnej látky 

v l (kg) prípravku HRAC

Obmedzenie Zástupca
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Dávka prípravku 

na 1 ha/postrek. 

kvapalina

Ochranná doba (dni)

Orientačná 

cena ošetre-

nia 1 ha 

(bez DPH)

Balenie

Poznámky k aplikácii

ALTIPLANO DAMTEC 

 35 g/kg clomazone,  F

400 g/kg napropamide K

PHO|SPe FMC Agro

WG
  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
1 3,0 kg/200–400 l

79,53 €

5 kg

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Semená repky zakrytá min. 2 cm vrstvou pôdy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Veľmi malá pohyblivosť v pôde, vysoké zrážky 

neznižujú pôsobenie na buriny

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 3,0 kg + 1,2 l metazachlor 500 g/l

AUTOR

500 g/l metazachlor      K

PHO|SPe Dow AgroSciences

SC

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1 1,5–2,0 l/300–400 l
48,69–64,92 €

5 l

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť 

zakryté dostatočnou vrstvou zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia 

hranica registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,0–1,2 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS ™ POST 1,5–2,0 l + graminicídy

BANTUX

400 g/l metazachlor     K

SPe Sumi Agro

SC

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1 1,5–2,5 l/200–400 l
41,48–69,13 €

5 l

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť 

zakryté dostatočnou vrstvou zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia 

hranica registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l COMMAND 36 CS alebo iný clomazone ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy (CENTURION PLUS)

BUTISAN 400 SC

400 g/l metazachlor     K

SPe BASF/AM-AGRO

SC

  PRE

  SPOST bez ohľadu na fázu u repky, 

buriny vo fáze klíčnych listov

1 1,5–2,5 l/200–400 l
40,44–67,4 €

5 l

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť 

zakryté dostatočnou vrstvou zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia 

hranica registrovanej dávky

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS, CLOMATE, COMMAND 36 CS ™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy

BUTISAN COMPLETE

100 g/l dimethenamid-P,  K

300 g/l metazachlor,  K

100 g/l quinmerac O

PHO|SPe BASF

SE

  PRE, POST do 6. listov repky (BBCH 16),

buriny max. vo fáze klíčnych listov

•  Plná dávka na pozemkoch s vysokým 

výskytom peniažkov, pakostov, kapsičky

1 2,25–2,5 l/100–400 l
82,53–91,7 €

10 l

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ POST 2,25–2,5 l + graminicidy, insekticidy, regulátory růstu, listová hnojiva

BUTISAN STAR

333 g/l metazachlor,  K

83 g/l quinmerac O

PHO|SPe BASF/AM-AGRO

SC

  PRE–SPOST bez ohľadu na fázy 

u repky, buriny vo fáze klíčnych listov, 

cca do 4–7 dní po sejbe

1 2,0 l/200–600 l
80,6 €

10 l

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Dostatočná pôdna vlhkosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť 

zakryté dostatočnou vrstvou zeminy

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

Odporúčané kombinácie: ™ POST 2,0 l + graminicídy

CIRCUIT SYNCTEC

40 g/l clomazone,  F

300 g/l metazachlor K

PHO FMC Agro

CS
  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením 

plodiny a burín
1 2,5 l/200–400 l

66,28 €

5 l

•  Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou

•  Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť

•  Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm

CIRRUS CS

360 g/l clomazone    F

 Dow AgroSciences

CS   PRE do 3 dní po sejbe   1
0,2–0,25 l/

min. 250 l

26,16–32,7 €

2 l

•  Dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná 

pôdna vlhkosť

•  Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri 

očakávanom nižšom výskyte burín

•  Semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 2 cm

•  Aktívny aj za relatívne suchých podmienok (dobrá 

rozpustnosť, silná väzba na pôdne častice)

Odporúčané kombinácie:   ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,0–1,2 l AUTOR, SULTAN 50 SC  ™ PRE 0,2–0,25 l + 1,2–1,5 l BUTISAN 400 SC

Repka ozimná - herbicídy jeseň
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Príjem 

účinnej látky

pôda:list %

Reziduálna

účinnosť

Orientačná účinnosť na buriny:  výborná,  dobrá,  slabá,  nedostatočná, neúčinkuje 
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100:0

6–10 mesiacov
                      

80:20

4–6 mesiacov
                      

80:20

4–6 mesiacov
                      

80:20

4–6 mesiacov
                      

80:20

4–6 mesiacov
                      

80:20

4–6 mesiacov
                      

80:20

4–6 mesiacov
                      

100:0

 
                      

™ PRE 0,2–0,25 l + 1,75–2,5 l DEVRINOL 45 F ™ PRE 0,2–0,25 l + 2,0 l TERIDOX 500 EC

Repka ozimná - herbicídy jeseň
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Amistar Xtra je viac ako fungicíd. Je to kom-
plexný originálny prípravok, ktorý je vďaka 
vynikajúcemu účinku na úrodu a na fyziolo-
gické procesy rastlín neoddeliteľnou súčas-
ťou technológie pestovania mnohých plodín. 
Je to multiplodinový prípravok s pozitívnym 
účinkom na kvalitatívne a kvantitatívne pa-
rametre úrody ošetrených plodín a preto sa 
aj tento rok môžete plne spoľahnúť na jeho 
služby v čoraz častejšie pestovanej plodine 
na Slovensku - sóji. 

Listové škvrnitosti 

- významné choroby sóji

Hnedá škvrnitosť sóje 

(Septoria glycines, Mycosphaerella)

Choroba napáda najmä listy, ale môže sa 
vyskytovať aj na  iných častiach 
rastlín. Typické príznaky sú ne-
pravidelné, hranaté, vodnaté, 
tmavohnedé škvrny, ktoré sú 
na oboch stranách listov. Neskôr 
sa na škvrnách objavujú počet-
né hnedé pyknidy. Listy žltnú 
a predčasne opadávajú. Pri tep-
lom a  vlhkom počasí choroba 
rýchlo postupuje z nižších poschodí k vrcholu.

Alternáriová škvrnitosť sóje 

(Alternaria tenuissima)

Choroba sa vyskytuje vo všetkých oblastiach 
pestovania sóje. Napáda najmä klíčne rastli-
ny, ale často postihuje aj listy a struky, najmä 
v období dozrievania. Na listoch sa prejavuje 
drobnými hnedými škvrnami s koncentrický-
mi zónami, ktoré neskôr splývajú. Silno na-
padnuté listy zasychajú a opadávajú.

Cerkospórová škvrnitosť sóje 

(Cercospora sojina)

Choroba napáda listy, stonky, struky i seme-
ná. Na listoch vytvára okrúhle alebo hranaté 

škvrny, ktoré sú spočiatku tmavohnedé, ne-
skôr svetlohnedé až sivé, so svetlým stredom 
a  úzkym tmavo-červenohnedým okrajom. 
Na  spodnej strane listov sa vytvárajú sivé 
chumáčiky konídiofór. Staršie škvrny majú 
pergamenovitý stred. Pri silnej infekcii škvrny 
splývajú, listy vädnú a opadávajú. Napadnu-
tie stoniek je menej časté. Škvrny na  ston-
kách a strukoch sú pretiahnuté, červenohne-
dé, s tmavým okrajom. 

Choroby klíčnych rastlín

Medzi ďalšie významné hubové choroby na-
pádajúce sóju patria choroby klíčnych rast-
lín. Pôvodcovia spály (podobne ako u  repy 
alebo u  strukovín) môžu byť huby z  rodu 
Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora 

a iné. Spomenuté patogény môžu samozrej-
me v porastoch škodiť aj v neskorších rasto-
vých štádiách. Ochrana proti sklerotíniovej 
hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) spočíva pre-
dovšetkým v odstupe sóje v osevnom postu-
pe od  ostatných prenášačov tejto choroby 
(repka, slnečnica) v oblastiach jej výskytu.

Fytoftóra (pleseň, pôvodca Phytophthora 

megasperma) môže v ktoromkoľvek štádiu 
rastu spôsobiť úhyn rastlín. Proti tejto choro-
be sa v našich podmienkach bránime hlavne 
pestovaním odolných odrôd. V zahraničí sa 
praktizuje aj morenie osiva citlivých odrôd 
moridlom s  účinnou látkou metalaxyl (Ri-
domil).

Ošetrenie sóje

Základom správneho ošetrenia sóje je pre-
ventívna ochrana. Porasty je potrebné ošet-
riť v čase, keď choroba ešte nie je viditeľná 
voľným okom. Je to obdobie kvitnutia, v prí-
pade zistenia prvých symptómov choroby, 
dokonca ešte skôr.

Ponúkame riešenie v  podobe prípravku 
Amistar Xtra, ktorý zabezpečí dlhodobú 

ochranu vašich porastov a  zlepší vitalitu 

pomocou tzv. green efektu. Je považovaný 
za najlepší a najbezpečnejší fungicíd v po-
rovnaní s  jeho konkurentmi na  trhu. Pozor, 
odporúčame použiť so zmáčadlom.

Registrovaná dávka prípravku Amistar Xtra 
na ochranu sóje je 0,5–0,75 l/ha. Pre zvýše-
nie účinnosti sa odporúča použiť zmáčadlo 

(napríklad Silwett v  dávke 0,075–0,15  l/ha). 
Pre 100% ochranu proti listovým chorobám 
je dôležité zopakovať ošetrenie o  21  dní 

v  rovnakej dávke a  s  použitím 
zmáčadla. 

Sóju je najlepšie ošetrovať pri 
predpokladanom nízkom tla-
ku napadnutia v dávke 0,5  l/ha 
a toto ošetrenie v rovnakej dáv-
ke zopakovať o  21  dní. Pri vy-
sokom tlaku chorôb odporúča-

me aplikovať Amistar Xtra v dávke 0,75  l/ha 
a ošetrenie zopakovať po 21 dňoch. V období 
kvitnutia, v prípade zistenia prvých symptó-
mov choroby skôr. Aplikačné okno Amistaru 
Xtra je BBCH 18–55.

Výsledky mnohých pokusov dokazujú opod-
statnenie používania prípravku Amistar Xtra 
v sóji a  to nielen v rokoch so zvýšeným tla-
kom patogénov, ale aj pri preventívnych zá-
krokoch. 



Poďte s Amistarom Xtra do sóje
Ing. Miroslav Béreš; Syngenta Czech and Slovakia

Sója je plodina, ktorej plochy sa každoročne zväčšujú. Tým sa zvyšuje aj pravde-

podobnosť výskytu listových chorôb. Amistar Xtra je multiplodinový prípravok, 

ktorý spoľahlivo ošetrí sóju a stane sa isto i vašou skladačkou v stavebnici sme-

rujúcej ku kvalitnej úrode.

Amistar Xtra v sóji:

 dve účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku 
(azoxystrobin 200 g/l + cyproconazole 80 g/l),
 výborný účinok proti všetkým významným chorobám sóje,
 zabezpečí zvýšenie úrody a kvalitu produkcie,
 registrácia aj v krajinách s rozšíreným pestovaním sóje. 



Vaša repka - Váš úspech!
Osivo repky pre sezónu 2017

SY Florida  NOVINKA

Na vlne vysokých úrod

SY Harnas
Zabojuje o váš výnos

SY Cassidy
Zamierte na úrodu

SY Alibaba  NOVINKA

Chorobám berie, repke dáva

Vapiano
Udáva správny tón

• Zaručená šľachtiteľská kvalita odrôd
• Repky s vysokou úrodou, stabilitou a ekonomickým prínosom
• Portfólio do všetkých oblastí

Získajte prípravky 
Magnello® alebo 
Fusilade® Forte na 
takmer 50 % výmery 
nakúpeného osiva
alebo ďalšie odmeny

www.syngenta.sk



Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Tel: +421 2 4594 4730
www.adama.com

Sultan TOP
TOP ochrana 
& bezpečnosť

Sultan TOP je prípravok určený 
na PRE a EPOST kontrolu 
jednoklíčnolistových 
a dvojklíčnolistových burín, 
v repke ozimnej

Účinné látky:  125 g/l quinmerac, 
375 g/l metazachlór

Formulácia: 
suspenzný koncentrát (SC)

Balenie: 5, 10 l

Herbicíd do repky s výrazne vyšším obsahom 
osvedčených účinných látok
Extra silná formulácia
•  o 12 % metazachlóru /ha viac, ako ste boli zvyknutí
•  o 50 % quinmeracu /ha viac, ako ste boli zvyknutí
•  istejší účinok
Preemergentná + Postemergentná aplikácia
•  predlžuje aplikačné okno až do 1. pravého listu burín
•  vysoká dávka quimeracku zvyšuje účinnosť na lipkavec aj bez vybieľovania
•  znižuje riziko neistých investícií, umožňuje precízne načasovanie postreku 

aj za nestáleho počasia
Flexibilné dávkovanie 1,75–2 l/ha
•  prináša väčšiu variabilitu použitia
Jednoduchosť použita
•  dávkové rozpätie sa lepšie vykazuje

Spoľahnite sa na extra porciu 

účinných látok pre najlepšiu 

herbicídnu účinnosť!




