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BIOLOGIE A REGULACE
PLEVELŮ Novinka 2018
Jedinečná kniha přináší aktuální
pohled na regulaci plevelů v Českých
podmínkách. Poskytuje přehled
o možnostech regulace a chování
plevelů včetně podrobného
přehledu jednotlivých druhů a jejich
specifik. Rozsáhlostí a formou
se jedná o výjimečnou publikaci
nemající v českých podmínkách
obdoby svojí komplexností
a množstvím obrazového materiálu.
Kniha vychází jako celobarevná
publikace s pevnou vazbou
a rozsahem 360 stran velikost A4.
Obsahuje téměř 1000 názorných
fotografií a ilustrací, které podrobně
popisují více než 67 druhů plevelů
a dalších více než 200 druhů plevelů
je v knize obsaženo.

Autoři:
Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Ing. Josef Holec, Ph.D.
Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.
Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
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vrátane DPH
a poštovného na dobierku.

trvá larválne štádium 7 dní. Pupárium je oválne, sploštené, 1,3–2,3 ×
0,5–0,75 mm dlhé, bledožlté až zlatohnedé. Kuklí sa na povrchu buď listov,
alebo tesne pod povrchom pôdy. Pri
uvedenej teplote po 10 dňoch vyletuje
imágo. Pri nízkych teplotách môže pupárium pretrvávať aj niekoľko mesiacov. Imágo je tmavočierne 1,3–2,3 mm
dlhé. Samičky sú väčšie ako samčeky.
Štít je čierny so sivým odtieňom a štítok je jasne žltý. Imága žijú 15–30 dní.
Žije zvyčajne v rýchliarňach.

Mínerka rajčiaková
Mínerka rajčiaková (Liriomyza bryoniae) je európskym druhom polyfágnej listovej mínerky. V rýchliarňach sa
môže premnožovať na hospodársku
škodlivosť. Hlavné hostiteľské rastliny
patria do čeľadí astrovitých, kapustovitých, tekvicovitých a ľuľkovitých.
Tvorí na listoch stočené kľukaté míny
s trusom, ktoré môžu pretínať žilnatinu. Kuklí sa na konci míny.
Vajíčka sú oválne, biele, 0,25 mm dlhé.
Bezhlavá larva sa vyvíja pri teplote 18–
19 °C 4 až 5 dní a prakticky je nerozlíšiteľná od larvy Liriomyza huidobrensis.
Staršie larvy sú žlté s bielou zadnou
časťou. Pri uvedenej teplote trvá larválne štádium 8–9 dní, pri nižších
teplotách dlhšie. Dospelé mušky sa
liahnu o 7–14 dní po zakuklení a majú
čierny lesklý štít (scutum) a žltý štítok
(scutellum). Dospelce žijú 7–30 dní.

Mínerka Liriomyza sativae
Druh Liriomyza sativae je zaradený
medzi škodlivé organizmy, ktoré sa

Larvy mínerek - apódne, acefálne,
spočiatku belavé, neskôr žltooranžové,
dorastajú do 3 mm

na území EU nevyskytujú a ich preprava a rozširovanie na územie všetkých členských štátov je zakázané.
Najväčšia časť spektra hostiteľských
rastlín patrí do troch čeľadí: Solanaceae (paprika, rajčiak, baklažán, zemiak), Fabaceae (fazuľa, hrachor) a Cucurbitaceae (uhorka, melón cukrový).
Významné sú aj škody na okrasných
rastlinách, napr. astrách (Aster spp.)
a láskavcoch (Amaranthus spp.). Míny
na listoch a listových stopkách sa podobajú mínam druhu Liriomyza bryoniae. V jednom liste môže mínovať aj
viac (až 80) lariev.
Vajíčko je belavé, 0,25 × 0,125 mm veľké, je kladené tesne pod pokožku listu
a vyvíja sa 2–5 dní. Larva žije 4–7 dní
a dorastá do 3 mm. Spočiatku je biela,
neskôr žltooranžová. Pred kuklením
opúšťa list a zalieza tesne pod povrch
pôdy, výnimočne sa kuklí na povrchu
listu. Pupárium je oválne, naspodu
mierne sploštené, asi 2,3 mm dlhé,
žltooranžové až zlatohnedé. Imágo sa
liahne po 1–2 týždňoch, dĺžka tela sa
pohybuje medzi 1,3–2,3 mm. Životný
cyklus trvá priemerne 3–4 týždne, sled
generácií je v prípade dostatku potravy
v podstate kontinuálny.

Nové, aktualizované vydanie!
Podrobné a prehľadné informácie o účinnosti
a možnostiach použitia prípravkov na ochranu
rastlín. Obilniny, kukurica, cukrová repa,
zemiaky, strukoviny, slnečnica, repka, ľan,
mak, horčica, rasca, lúky a pasienky, trávniky,
krmoviny.
y

Ochranné opatrenia proti
šíreniu
Najvýznamnejším spôsobom šírenia
míneriek je import skleníkových kultúr z miest ich pôvodného výskytu.
Aktívne šírenie pripadá do úvahy len
na krátke vzdialenosti, pretože mínerky ako drobné mušky sú slabí letci.
Tiež je možnosť zavlečenia rezanými kvetmi, ktoré dlho vydržia vo váze
(napr. chryzantémy), na ktorých môže
mínerka dokončiť svoj vývoj.
Ochranné opatrenia spočívajú predovšetkým v dodržiavaní predpisov vnútornej a vonkajšej karantény
v zmysle nariadenia vlády č. 199/2005
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Problém chemickej ochrany spočíva v spôsobe života vývojových štádií (larvy chránené v liste, puparia
v pôde) a vo vzniku rezistencie proti
aplikovaným insekticídom.

Puparia mínerek - oválne, súdočkovité,
žlté až tmavo hnedé, cca 2,5 mm dlhé

Prípravky na
ochranu rastlín
2018

Biologická ochrana využíva prirodzených nepriateľov míneriek, ktorými sú
napr. lumčíky Dacnusa sibirica a lesknatka Diglyphus isaeae.

Mínerky poškodzujúce hospodársky významné rastliny



€ 24,00
(Vrátane DPH, poštovného na dobierku a balného)

Príjem objednávok

www.progard.eu

Osivo a sadba

U nás si repku ozimnú vyberie každý
Ing. Karel Neckař, Ph.D.; Syngenta Czech and Slovakia

Ponúkame komplexné riešenia pestovania repky ozimnej. Začínajú výberom kvalitnej odrody, na ktorú plynule nadväzuje herbicídne, fungicídne
a v neposlednom rade insekticídne
ošetrenie počas rastu tejto plodiny.
Správne zvolené ošetrenia napomôžu
tomu, aby odroda maximálne využila
svoj úrodový potenciál a uspokojila
aj tých najnáročnejších pestovateľov.
V širokej ponuke odrôd repky ozimnej na trhu
nie je jednoduché sa zorientovať. Existujú
mnohé odporúčania a hodnotenia, ktoré výber odrody do istej miery uľahčujú, ale aj tak
nie je jednoduché vybrať pre svoje pole to
najlepšie a najvhodnejšie. Pri voľbe sa nedá
riadiť iba základnými vlastnosťami, ale je potrebné si vyhodnotiť a zvážiť oveľa viac faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí bezpochyby
úroda, plasticita odrody, schopnosť reagovať
na vyššiu intenzitu pestovania, odolnosť voči
hubovým chorobám a podobne.
V našej ponuke nájdete pomerne široké portfólio osív repky ozimnej. Snažíme sa ho neustále dopĺňať novšími a výkonnejšími novinkami.

SY Iowa - Novinka 2018
Naša exkluzívna hybridná novinka bola tento rok registrovaná v Poľsku a ďalšie registrácie prebiehajú v ďalších štátoch vrátane
Slovenska a Českej republiky. Ide o stredne
skorý hybrid s vysokou úrodou preukázanou
v rôznych podmienkach a lokalitách v SR a ČR
i v ďalších štátoch Európy. Výsledky registračných pokusov preukázali stabilnú úrodu v porovnaní s kontrolou (Nemecko 111 %, Poľsko
115 %, Dánsko 107 %). Veľmi dobrá úroda sa
potvrdila aj v stresových podmienkach, prevažne na lokalitách v Poľsku. SY Iowa má vynikajúcu odolnosť proti fóme (RLM7) a veľmi
dobre zvláda bielu hnilobu. Hybrid je robustný so strednou výškou (154 cm) a s veľmi dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu. Ak si vyberiete repku SY Iowa, môžete sa spoľahnúť
na veľmi vitálny hybrid s rýchlym štartom na
jeseň i na jar, ktorému odporúčame jesennú
aplikáciu rastového regulátora. Táto novinka
je vhodná aj pre podmienky minimalizácie.

SY Florida
Ide o novinku minulého roka v segmente
skorých hybridov. Spoznáte ju ľahko, pretože je určite prvá, ktorú zbadáte kvitnúť. Výškovo je porovnateľná s ostatnými hybridmi,
ale čo sa týka robustnosti prekonáva i náš
známy SY Harnas. A to aj v úrode, čo preukázali výsledky pokusov v ČR. Porovnateľný je
aj obsah oleja s tým, že SY Florida obsahuje
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nadštandardnú hladinu omega-3 mastných
kyselín. Výhodu má aj v dobrej odolnosti
voči chorobám, ako je fóma, biela hniloba,
Cylindrosporium alebo Verticilium. Ak vám to
na jeseň z akýchkoľvek dôvodov nevychádza
a nestíhate zasiať včas, nevadí, tento hybrid
je vhodný aj pre neskoré sejby.

SY Harnas
K slovu sa dostáva stredne skorý hybrid, ktorý
si získal na poliach svoje stabilné miesto. Hoci
je preverený v suchých oblastiach, kde si vie
siahnuť pre vlahu vďaka svojej mohutnej koreňovej sústave, aj v podmienkach ťažších pôd
a vlhka preukázal svoju výkonnosť. Bočné vetvy sú dlhé s veľmi dobrým nasadením šešúľ, čo
je základ pre vysokú úrodu semien i oleja. Ak
by sme mali uviesť, čo odrodu SY Harnas jasne
špecifikuje, tak je to práve úroda, vysoká odolnosť voči suchu, možnosť využitia jeho potenciálu aj v podmienkach piesočnatých pôd
a dobrá odolnosť voči chorobám, vyzimovaniu
a poliehaniu vďaka silnej stonke. Vzhľadom
k rýchlejšiemu rastu na jeseň, odporúčame termín sejby v druhej polovici agrotechnického
termínu. Hodí sa do všetkých pestovateľských
oblastí, veľmi dobre reaguje na navýšenie intenzity vstupov, ale výborné výsledky dosahuje aj v podmienkach minimalizácie.

SY Cassidy
Klasika v podobe SY Cassidy nebude chýbať
ani tento rok. Tento stredne skorý hybrid veľmi dobre poznajú tí, ktorí ho majú vyskúšaný aj pre neskoré siatie. V tomto prípade sa
bude perfektne dopĺňať so SY Florida, obe
sú vhodné aj pre neskoré siatie, ale jedna je
stredne skorá a druhá skorá. SY Cassidy má
nadpriemernú odolnosť voči fómovému černaniu stonky, černi repkovej, plesni sivej a je
veľmi dobre odolná voči sklerotíniovej hnilobe. Je dobrou voľbou v prípade požiadavky
kombinácie úroda a neskorá sejba.

SY Alibaba
Tí, ktorí majú na pozemkoch problém s nádorovkou kapustovou poznajú veľmi dobre jej

predchodcu SY Alister. SY Alibaba, rovnako ako
predchodca, má veľmi dobrú odolnosť voči
fóme, je nižšieho vzrastu, takže veľmi dobre
odoláva poliehaniu a svoj výkon potvrdzuje
predovšetkým na infikovaných pozemkoch.
Vedie si skvelo aj na normálnych pozemkoch
a podáva úrody porovnateľné s klasickými materiálmi. Vďaka pomalšiemu štartu na jeseň
SY Alibaba nevyžaduje intenzitu v podobe zásahu rastovým regulátorom a je možný osev
aj v skorších termínoch. Tým že ide no novšiu
generáciu, oproti SY Alister dosahuje predovšetkým vyššiu úrodu a obsah oleja.

Vapiano
Hoci segment línií každoročne ustupuje, my
na neho nezabúdame, pretože v niektorých
oblastiach môže dosiahnuť aj výkon porovnateľný s hybridmi. Dokazuje to naša línia
Vapiano, ktorá si v minulom i predminulom
roku siahla na 5 t/ha, v roku 2014 dokonca
cez 6 t/ha. Pre Vapino je typický nižší a robustný vzrast, pevná stonka a husté nasadenie šešúľ. Toto v spojitosti s mohutným koreňovým systémom jej dáva základ pre veľmi
dobrú odolnosť voči poliehaniu pred zberom, ale predovšetkým pre vysokú odolnosť
voči suchu. Vapiano plne nahrádza sortiment
liniek, ktorými bývali NK Grandia a NK Morse.
Ponúkame vám odrody repky ozimnej s vynikajúcim genetickým základom. Vhodnosť
ich pestovania v podmienkach Slovenska potvrdzuje fakt, že väčšina bola pre Slovenskú
republiku registrovaná. Repky si môžete pozrieť na mnohých poľných dňoch. Odrodové
zastúpenie máme aj v pokusoch SPZO či Českej poľnohospodárskej univerzity. Vzhliadnutie priamo na poli s kombináciou poradenstva skúsených obchodných zástupcov
vám pomôže pri výbere najvhodnejšej odrody. Kvalitné osivo a komplexná technológia
ošetrenia od Syngenty vám môžu zabezpečiť
bezproblémové pestovanie repky ozimnej
a prispieť tým k vylepšeniu ekonomických
výsledkov hospodárenia.


Vaša repka
- Váš úspech!

Využite špec
iálnu ponuku
.
Kontaktujte s
vojho
obchodného
zástupcu.

Osivo repky pre sezónu 2018

SY Iowa

NOVINKA

Výkonná vo všetkých podmienkach

SY Florida
Na vlne vysokých úrod

SY Harnas
Zabojuje o váš výnos

SY Cassidy
Zamierte na úrodu

SY Alibaba
Chorobám berie, repke dáva

Vapiano
Udáva správny tón

• Zaručená šľachtiteľská kvalita odrôd
• Odrody s vysokou úrodou
• Portfólio do všetkých oblastí

www.syngenta.sk

Osivo a sadba

Nové šľachtenie InVigor
od spoločnosti Bayer
Ing. Roman Sýkora; Bayer s.r.o.

V poslednej dobe je v oblasti poľnohospodárstva pomerne rušno. Nestabilné
a často extrémne výkyvy počasia, menia zabehnuté štandardy všeobecne používaných pravidiel podmienok pestovania. Taktiež spoločnosť Bayer sa pokúša
adekvátne reagovať na súčasné podmienky a rozšíriť ponuku o materiály, ktoré
sa lepšie dokážu vyrovnať s danou situáciou.
Šľachtitelia a ďalší odborníci v šľachtiteľských
centrách Bayeru v Belgicku, každoročne prichádzajú s desiatkami nových odrôd, ktoré
prechádzajú štandardným procesom predskúšok a následne postupujú do oficiálnych
registračných pokusov.
Novinkou tohto roku je produktový rad
InVigor.

Čo InVigor znamená?

Viac dynamický rast. Heterózny efekt je

proces, pri ktorom geneticky rôznorodí
rodičia produkujú silnejších potomkov.
S InVigor repkou to znamená lepší jesenný
vývoj a rýchlejší rozvoj na jar.

Najlepší z hľadiska obsahu oleja. InVigor
hybridy sú najlepšie v obsahu oleja vrátane jeho kvalitatívneho zloženia. Vynikajúca je aj výťažnosť oleja z hektára.

Silná odolnosť ku chorobám a škodcom.
InVigor hybridy majú silnú odolnosť voči
kľúčovým chorobám a jedna z najvýkonnejších odrôd je odolná Phoma lingham.

Vyššia úroda. Skúsenosti z pestovateľskej
praxe ukazujú lepšiu úrodu aj stabilitu
úrod, ktoré sú dosiahnuté práve s pomocou inVigor hybridov.

Lepšia regenerácia porastu po poškodení. InVigor odrody ponúkajú rýchlejšiu a dokonalejšiu regeneráciu porastov
po poškodení škodcami alebo abiotickými
faktormi. Táto odolnosť znamená pre pestovateľov širšie využitie repky aj v menej
vhodných podmienkach.

Širší termín sejby. Je to o ﬂexibilite. InVigor odrody umožňujú neskoršiu sejbu, čo
prináša určité výhody pri pestovaní (kontrola škodcov, zaburinenia a neprerastanie
porastu na jeseň).

Možnosť nižšieho výsevku. InVigor odrody je vhodné siať s nižším výsevkom ako
konvenčne používané materiály k dosiahnutiu optimálneho počtu rastlín.

Vysoko rozvinutý koreňový systém. Pretože majú mohutný rozvinutý koreňový
systém, odrody InVigor repky majú výhodu
v efektívnom transporte vody a živín, čo je
veľkou prednosťou v období prísušku.
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Nové šľachtenie InVigor od spoločnosti Bayer

Novinkou pre tento rok je hybrid INV 1024
z radu InVigor. Tento stredne skorý materiál
vyniká svojou vysokou úrodovou stabilitou
a výborným zdravotným stavom. Jeho prednosťou je vysoká olejnatosť a odolnosť voči
fómovej hnilobe. Napriek tomu, že je tento
hybrid vyššieho vzrastu, nepolieha a je možné ho ľahko zberať. Doporučený výsevok je
40–45 rastlín na m2 a je vhodný pre stredný
až neskorý termín sejby. Na Slovensku sa
nám, za niekoľko málo rokov podarilo uviesť
na trh už niekoľko odrôd s výbornými výsledkami.
Dobre zavedeným hybridom na Slovensku je Jenifer, ktorá si získala veľkú obľubu
u mnohých pestovateľov vďaka genetickým
prednostiam, pre svoj rýchly počiatočný rast
a odolnosť voči prísušku v kritickej časti rastovej fáze. Veľmi dobre prezimuje a odoláva aj ostatným abiotickým stresom. Jenifer
poskytuje stabilnú úrodu a radí sa medzi
overené a osvedčené hybridy v slovenských
podmienkach.
Ešte stále novým hybridom od ktorého veľa
očakávame je určite Lexer, vynikajúci vysokoolejnatý hybrid. Je stredne skorý z hľadiska dozrievania, ale kvitnutie má stredne
neskoré, čím lepšie odoláva poškodeniu kvetov neskorými mrazíkmi a suchom. Jesenný
vývoj a energia vzchádzania je rovnomerná
bez rizika prerastania a odolnosť prezimovania má najvyššiu z nami ponúkaných hybridov. Rastliny sú stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Lexer má
jednu z najvyšších odolností voči napadnutiu verticíliovým vädnutím. Lexer je vhodný
do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje veľmi dobré úrody semena najmä v repnej a kukuričnej výrobnej oblasti.
Úspešne túto dvojicu dopĺňa hybrid Fencer,
stredne skorý hybrid s najvyššou odolnosťou proti napadnutiu fómovou hnilobou.
Má rýchly jesenný vývoj a je možné ho siať
aj na konci agrotechnického termínu. Odolnosť prezimovania má na úrovni špičkového hybridu Lexer, pričom rastliny sú stredne

vysoké s výbornou odolnosťou proti poliehaniu. Fencer je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dosahuje veľmi dobré
úrody semena najmä v repnej a kukuričnej
výrobnej oblasti.
Výborným materiálom je už druhým rokom
v predaji hybrid Silver. Už od začiatku registračných skúšok na ÚKSÚP a taktiež v Českej
republike na ÚKZÚZ sa táto hybridná odroda zaradila na predné pozície, ktoré potvrdila vo výslednej registrácii v ČR a vynikajúcimi výsledkami na Slovensku. Hybrid je
možné použiť vo všetkých oblastiach pestovania, svojou vitalitou pri vzchádzaní si
poradí aj v náročných podmienkach. Z našich testovaní vyplýva, že stredné až ťažké pôdy a intenzívna agrotechnika sú pre
hybrid Silver výhodou. Intenzívne prihnojovanie v jarnom období je efektívne využité
a živiny sú transportované do nadzemných
častí rastliny. Najmä vetvenie a počet nasadených šešúľ spolu s ich dĺžkou je nadštandardné. Odolnosť k poliehaniu je vynikajúca.
Pestovateľské skúsenosti dokazujú, že tento
stredne skorý materiál má vysoký úrodový
potenciál aj stabilitu úrody v celkom odlišných ročníkoch.
S nami budete spokojní!
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Strieborný poklad
Vášho poľa
Prednosti
 veľmi vysoká úroda semien
 vysoká úroda oleja
 veľmi dobrá odolnosť proti

fómovej a bielej hnilobe

Osivo a sadba

Limagrain posilňuje svoj repkový arsenál
Ing. Silvia Mayerová; Limagrain

V minulosti som sa často stretávala s názormi pestovateľov, že pestovanie repky ozimnej pre južný región západného Slovenska nie je ekonomické. Prechádzajúc cez daný región v súčasnosti, však táto myšlienka stráca svoju podstatu.
Vidíme krásne, početné polia repiek, ktoré sú nielen pastvou pre oči, ale nútia
človeka rozmýšlať. Na jednej strane je to samozrejme trh, kde je daná komodita
žiadaným tovarom. Na strane druhej vznikne otázka oveľa zaujímavejšia: vieme
pestovať repku ozimnú aj vo veľmi zložitých podmienkach?
Mení sa klíma, čoraz viac nás trápia suché
a horúce dni, mení sa pritom technológia pestovania smerujúca k znižovaniu nákladov. Prichádzajú nové obmedzenia využitia účinných
látok či úrovne hnojenia. Mnoho hospodárov
prispôsobilo technológiu a tak aj výslednú
ekonomiku pestovania. To je jedna stránka
mince a druhá vychádza zo skutočnosti, že
samotný genetický základ osiva repky ponúkaný na trhu, je stále viac adaptabilnejší a výkonnejší v rôznych podmienkach pestovania.

Limagrain inovácie
Spoločnosť Limagrain cielene investuje do
šľachtenia repky ozimnej, dlhodobo sleduje
inovačné šlachtiteľské programy k riešeniu
celoeurópskeho dopytu. Predovšetkým v hybridizačnom programe kombinuje rodičovský
materiál, aby úspešne prekonával úskalia prírody a samotnú pestovateľskú technológiu.
Hybrid Artoga, ako prvý v Európe, priniesol
v roku 2009 nedoceniteľnú vlastnosť - odolnosť pukania šešúľ. V roku 2012 naštartoval
svoju kariéru výnimočný hybrid Arsenal - ako
prvý nositeľ kombinovanej odolnosti proti
fómovej hnilobe. Jeho DNA bolo doplnené
o gén Rlm7, podmieňujúci úplnu rezistenciu.
Jeho výnosový potenciál a vynikajúci zdravotný stav v kontexte s nárastom plôch repky a s tým súvisiaca možná zvýšená infekcia
z neho spravili európsky fenomén. Presvedčil mnohých pestovateľov, dokonca aj v tých
najsuchších oblastiach Slovenska, že je naozaj
húževnatým, adaptabilným a mimoriadne

úrodným hybridom. Nie nadarmo je najpestovanejším hybridom na Slovensku, predstavuje
12 % z celkovej plochy.

Pokročilá generácia hybridov v praxi
V roku 2017 Limagrain priniesol na trh, opäť
ako prvý, inováciu v podobe rezistencie voči
vírusu žltačky okrúhlice (TuYV). Jej nositeľom
je výnimočne úrodný, stredne skorý hybrid
LG Architect, reprezentujúci tzv. „Advanced
generation“ - pokročilú generáciu hybridov.
Svoju mimoriadnu výkonnosť LG Architect
ukázal aj na podniku PD Močenok (okres Šaľa)
v rámci žatvy pokusných plôch v minulom
roku. Podľa slov agronóma, pri zbere kombajn
priamo vykázal miestami o 20 % vyšší výnos,
než vedľajší hybrid na totožnej parcele. Presná
výška úrody z hektára nebola vyhodnotená,
ale aj bez tejto informácie sa podnik rozhodol
pre investíciu do tohto hybridu v nasledujúcej
sezóne. Treba si však uvedomiť hneď dve veci.
Minulý rok nebol v tomto regióne ideálny pre
pestovanie repky. Prakticky počas celej vegetácie bol citeľný nedostatok zrážok. Ďalším
vážnym limitujúcim faktorom boli holomrazy
v januári. Napriek tomu sa LG Architect dokázal vysporiadať s týmito extrémnymi podmienkami a presvedčil skúseného agronóma
o svojich kvalitách.
Vinagro, a.s. (Macov, okres Dunajská Streda)
je taktiež nováčikom v pestovaní hybridu
LG Architect. Potrebovali na jeseň 2017 priradiť k osvedčenému, skorému hybridu Ar-

Minuloročné prekvapenie pri žatve pokusnej
parcely viedlo podnik PD Močenok k rozhodnutiu doplniť osevný plán o 150 ha hybridu
LG Architect.
senal, spoľahlivý o niečo neskorší materiál.
Pána agronóma Zoltána Gálfi zaujali vynikajúce minuloročné výsledky hybridu LG Architect v poloprevádzkových pokusoch. Aj
v tomto regióne je prvoradou požiadavkou
pestovateľa, aby hybrid repky perfektne
zvládal sucho. Aktuálne je porast vo vynikajúcej kondícii, je zdravý, bohato rozvetvený
s početnými šešuľami. Jeho kvitnutie trvalo
viac než 3 týždne. Agronóm vyjadril spokojnosť vo forme predikcie úrody, čo zo zásady
nikdy nerobí. Spravil výnimku.
LG Architect podľa doterajších skúseností preukazuje vynikajúcu prispôsobivosť a spoľahlivosť a to v rôznych podmienkach pestovania
aj úrovne pestovateľskej technológie (od Veľkej Británie, Nemecka, až po Maďarsko). Verím
tomu, že LG Architect sa stane ďalším silným
„bojovníkom“ vo vašich osevných plánoch
a bude vám prinášať očakávaný zisk.


Agronóm Zoltán Gálfi z Vinagro a.s. (DS) vyjadril nad stavom porastu LG Architect spokojnosť vo forme predikcie úrody, čo zo zásady nikdy nerobí.
Spravil výnimku, spýtajte sa ho.
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Limagrain posilňuje svoj repkový arsenál
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Osivo a sadba

Repky Caussade v roku 2018
Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o.

Spoločnosť Caussade Osiva, s.r.o. dosiahla v minulom roku výrazný nárast
predaja osiva repky ozimnej. Spoločnosť počítala so zvyšujúcim dopytom,
ale tak obrovský záujem pestovateľov
naša spoločnosť nepredpokladala.
Po registrácii novinky repky Memori CS v Nemecku a po jej prvých zberoch na prevádzkových plochách v Českej republike stúpol
dopyt po osivách repiek Caussade nielen
tam, ale aj na Slovensku, čo viedlo k vypredaniu vyrobeného osiva, vrátane rezerv skladových zásob. Niektorých zákazníkov na Slovensku sa to dotklo bohužiaľ tak, že im bola
dodaná iba časť objednaných osív, alebo ich
požiadavky neboli splnené. Pocítili to najmä
tí, ktorí objednali osivo odrôd Basalti CS, Memori CS a Zakari CS v neskoršom termíne.
V lete v roku 2018 bude spoločnosť Caussade
ponúkať nasledovné odrody repky ozimnej:

Memori CS patrí medzi poloneskoré odrody
a vyniká výborným zdravotným stavom. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou proti bielej hnilobe a plesni šedej a dobrou odolnosťou voči
černi repkovej. Odolnosť voči fómovej hnilobe
je geneticky podmienená. Veľmi rýchly počiatočný rast zaručuje rýchlu pokryvnosť pôdy,
odporúčame regulovať v jesennom období.
Oproti kontrolným hybridom začína kvitnúť
neskôr, a preto lepšie odoláva jarným mrazom. Má kratšiu ale intenzívnu dobu kvitnutia
a rovnomerne dozrieva. Maximálne úrody dosahuje tam, kde iné hybridy strácajú, hlavne
v horších podmienkach.

Zakari CS
Línia Zakari CS je registrovaná v Českej republike od roku 2016 po 2 rokoch skúšania
v ÚKZÚZ (historicky druha odroda zaregistrovaná v ÚKZUZ po 2. rokoch skúšania, štandardne sa nové odrody registrujú 3 roky). Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody. Zakari CS

odporúčame siať v agrotechnickom termíne
s výsevkom 500 tisíc semien na ha. Prezimovaníe je veľmi dobré, overené v ÚKZUZ ČR
a VÚRV Praha-Ruzyně, pobočka Humpolec,
kde je skúšaná od roku 2014. Na jar rýchlo regeneruje a skoro kvitne. Nasadzuje vysoký počet šešúľ a preto je treba sústrediť pozornosť
na škodcov. HTS je stredne vysoká až vysoká.
Pri dávke do 180 kg N/ha nie je potrebná jarná
regulácia porastu, pretože vytvára stredne vysoký, nepoliehavý porast. Na jeseň Zakari CS
neprerastá a preto má veľmi dobrý zdravotný
stav, najmä nadpriemernú odolnosť voči fómovej hnilobe a bielej hnilobe. Pri intenzívnej agrotechnike, ktorú odporúčame, sa svojimi úrodami vyrovnáva hybridným odrodám.
V lokalite východného Slovenska v ročníku
2016/17 sme sa presvedčili, že aj porast s počtom 15 rastlín/m2 kvôli suchej jeseni dokáže
dať výnos 4 t/ha, čím dokazuje svoje bohaté
vetvenie. Na bežných plochách dosahuje stabilné a vysoké úrody na úrovni 4–5 t/ha.
Za všetkých pracovníkov firmy Caussade želáme všetkým pestovateľom repky v roku
2018 úspešnú sezónu a radosť z dobre odvedenej práce.


Etendar CL - novinka 2018
Produkčný systém Clearfield je významnou
inováciou, ktorý ponúkame v spojení s novinkovou odrodou Etendar CL. Táto odroda predstavuje stredne skorý hybrid pre strednú a intenzívnu agrotechniku. Rastliny sú stredného
až vyššieho vzrastu tvoriace vysoký počet šešúľ na rastline. Etendar CL vyniká výborným
zdravotným stavom, odolnosťou voči teplotným výkyvom, vysokou HTS (5,3 g), čo ho
predurčuje k dosahovaniu vysokých úrod vo
všetkých oblastiach pestovania. Na jar Etendar CL rýchlo regeneruje, bohato vetví, čím
vytvára kompaktný porast. Odporúčame vysievať 450 tisíc semien na hektár. Pozitívne reaguje na ošetrenie prípravkom Cleravis.

Memori CS
Memori CS predstavuje hviezdu na repkovom
trhu v celoeurópskom meradle. Registrácia tejto francúzskej odrody v nemeckých podmienkach po 2. roku skúšania je ojedinelá, rovnako
ako rekordne vysoké úrody na prevádzkových
plochách. Kvalitu genetiky hybridu Memori CS dokazuje aj to, že jedna z materských
línii bola šľachtená od roku 1997 z čoho vyplýva, že šľachtenie tohto hybridu stálo firmu
Caussade nie málo prostriedkov a úsilia naších
šľachtiteľov. V Čechách je Memori CS v pokusoch od roku 2014, na Slovensku od roku 2015
a zároveň v každom roku potvrdzuje vysoký
úrodový potenciál. V roku 2017 v pokusoch
prof. Jána Vašáka dosiahla nadpriemernú úrodu 4,23 t/ha naprieč celou Českou republikou.
Memori CS zvíťazila vo VÚRV v Humpolci s úrodou 5,97 t/ha. Výsledky z pokusov nás presvedčujú o pravdivosti tvrdenia: „Memori CS
- repka, do ktorej sa zamemorujete“.

Repky Caussade v roku 2018

REPKA
OZIMNÁ
www.caussade-osiva.sk

MEMORI CS
hybrid
ZAKARI CS
linia
ETENDAR CL
hybrid
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Osivo a sadba

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky
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.

Názov

Rok
zápisu

Odroda

Skorosť

ASRA s.r.o.
ES Aquarel
GB 2013
H
S
ES Cesario
SK 2016
H
SS
ES Valegro
SK 2015
L
SS
Bayer s.r.o.
Fencer
SK 2014
H
SS
SK 2017
H
SS
INV 1024 novinka
Jenifer
SK 2012
H
SS
Lexer
SK 2013
H
SS
Silver
CZ 2016
H
SS
CANDOR, s.r.o.
EU 2017
L
SS
Butterfly novinka
ES Mambo novinka
FR 2014
L
SN
Gaelis novinka
FR 2014
H
S
Hamour novinka
SK 2017
H
SS
Hekip
SK 2014
H
SS
Quartz
PL 2013
L
SS
Caussade Osiva, s.r.o.
EU 2017
clH
SS
Etendar CL novinka
Basalti CS
EU 2012
H
SN
Memori CS
EU 2016
H
SN
Sirtaki CS
EU 2014
H
SS
Zakari CS
CZ 2016
L
S
EURALIS Saaten GmbH - o.z.
EU 2015
clH
SS
ES Decibel CL novinka
ES Imperio
SK 2015
H
SN
ES Curiel CL- Finagro
EU 2015
clH
SN
KWS Semena s.r.o.
EU
H
SN
Umberto KWS novinka
Alvaro KWS
SK 2015
H
SS
Allberich KWS
SK 2017
sdH
SS
Gordon KWS
SK 2014
H
SS
Hybrirock
SK 2012
H
SS
Sergio KWS
SK 2016
H
SS
Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia
Alicante
CZ 2015
H
S
EU 2016
H
SS
LG Architect novinka
Astronom
SK 2014
H
SS
Arabella
CZ 2014
L
SS
Arsenal
SK 2013
H
S
Conrad CL novinka
SK 2016
clH
SS
Monsanto Slovakia, s.r.o.
DK Exception
CZ 2015
H
SS
DK Exstorm
CZ 2013
H
SS
DK Exquisite
SK 2009
H
SS
DK Expression
FR 2015
H
SS
DK Exprit
FR 2013
H
SS
DK Platinium
PL2016
H
SS
DK Imminent CL
SK 2014
clH
SS
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Výnos semien (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

Výnos oleja (%)
teplá
chladná
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oblasť
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Obsah oleja Glukosinoláty Dĺžka rastlín
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12,3
13,7

veľmi nízky
veľmi nízky
veľmi nízky
nízky
nízky
nízky
veľmi nízky



169
153

stredne vysoká
vysoká
stredne vysoká
vysoká
stredne vysoká
stredne vysoká
vysoká
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Osivo a sadba

z ponuky - jeseň 2018
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 poskytnuté zástupcami jednotlivých odrôd.

Odolnosť (9 odolná; 1 náchylná)
Poliehanie

Fóma

Sklerotínia

Černe

Pleseň sivá

Prezimovanie
(%)

Vhodnosť pre termín
výsevu

Doporučený
výsev

Oblasť
pestovania

Zdroj informácií

AT
AT
AT

45–50 ks/m2
45–50 ks/m2
60–65 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, firemné údaje

AT–neskorý
AT–neskorý
AT–neskorý
AT–neskorý
AT

max. 40–50 ks/m2
max. 40–50 ks/m2
max. 40–50 ks/m2
max. 40–50 ks/m2
max. 40–45 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, firemné údaje

AT–neskorý
skorý–AT
AT
AT–neskorý
AT–neskorý
skorý-AT

60–65 ks/m2
60-65 ks/m2
40–45 ks/m2
45–50 ks/m2
45–50 ks/m2
60-65 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, firemné údaje

AT
AT–neskorý
AT–neskorý
AT
AT

45 ks/m2
40 ks/m2
40 ks/m2
40 ks/m2
70 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

firemné údaje
firemné údaje
VÚRV Humpolec
firemné údaje
ÚKZÚZ 15–16

AT
AT
AT

45–50 ks/m2
45–50 ks/m2
45–50 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, firemné údaje

AT–neskorý
AT–neskorý
skorý-AT
AT–neskorý
AT–neskorý
AT–neskorý

45–50 ks/m2
45–50 ks/m2
50 ks/m2
45–50 ks/m2
45–50 ks/m2
45–50 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, KWS

AT
AT–neskorý
AT–neskorý
skorý–AT
AT–neskorý
AT–neskorý

40–50 ks/m2
40–50 ks/m2
40–50 ks/m2
60 ks/m2
40–50 ks/m2
50 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKZÚZ 14–15
Limagrain Europe
ÚKZÚZ 13–15
ÚKZÚZ 13–15
Limagrain Europe
ÚKSÚP 15–16

10.8.–25.8. (možný až 5.9.)
15.8.–10.9.
10.8.–25.8. (možný až 5.9.)
10.8.–25.8. (možný až 5.9.)
10.8.–25.8. (možný až 5.9.)
10.8.–25.8. (možný až 5.9.)
15.8.-10.9

max.45 ks/m2
max.45 ks/m2
max.45 ks/m2
max.45 ks/m2
max.45 ks/m2
max.45 ks/m2
max.45 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, ÚKZÚZ,
poloprev. pokusy
Monsanto
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Technológie

Zakladanie porastov repky
- ponuka, z ktorej si vyberie každý
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA

V čase čítania tohto článku sa už spoločne pripravujeme na prvé výsledky, ktoré prinesie žatva repky v tomto roku. Dobrou správou je, že sa očakáva relatívne dobrá úroda - na Slovensku v tomto roku na ploche skoro 150 tis. hektárov.
Na druhej strane panuje medzi pestovateľmi aj určitá nepohoda, ktorá pramení
z kolísavých cien repky na komoditnom trhu. Napriek slabšiemu dopytu v prvom
štvrťroku, však badať za posledné týždne mierny nárast cien čo je každopádne
dobrá správa a mierne povzbudenie.
Osivo repky - ponuka, z ktorej
si vyberie každý
Promotéri nášho oddelenia osív s ktorými
sa stretávate, vám v novej sezóne predstavujú viacero noviniek. Ponuka je komplexná
a pripravená tak, aby si každý mohol vybrať
špecifický typ pre svoje pestovateľské prostredie. Ponuke siedmych repiek s pracovným
názvom „Sila inovácie“ dominujú hybridy Anniston (H) či ES Momento (H) s výborným
zdravotným stavom, odolnosťou voči pukaniu
šešúľ, rezistenciou voči fóme (Rlm7), či rezistenciou proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV).
Na prípadné ďalšie otázky vám radi odpovedia naši špecialisti z poradenského tímu pre
osivá.

Predzberové a strniskové aplikácie
V rámci programu Predzberových a strniskových aplikácií sme pre Vás aj tento rok pripravili viacero akciových ponúk zameraných na glyfosáty, desikanty a tiež lepidlá
a pomocné látky. Kontaktujte nás a získajte informácie o množstevných bonusoch
a zvýhodneniach. Osobitne dávame do pozornosti akciovú ponuku so zaujímavými
cenami glyfosátu a lepidla pri objednávkach
osív repky Anniston (H), Naiad (H), Sensation (H) a Marcelo (L) z nášho exkluzívneho
portfólia. Akciová ponuka platí na skoré objednávky do 15. 7. 2018 - v prípade záujmu,
kontaktujte prosím našich regionálnych obchodných zástupcov čo najskôr.

né do zásobného hnojenia. Úprava pôdneho
pH vedie k zlepšeniu odberu a využiteľnosti
živín, keďže nízke pH sprevádza výrazne obmedzená prijateľnosť fosforu, či veľmi slabá
udržateľnosť draslíka (zvyšuje sa vyplavovanie). Používanie vápenatých hnojív primárne
vplýva na hrudkovitosť pôdy a ovplyvňuje
vodo-vzdušný režim, čím sa znižujú náklady
na prípravu a spracovanie pôdy. Sekundárna úprava pH vytvára priaznivé podmienky
pre rozvoj mikroorganizmov, čo vedie k zlepšeniu rozkladu pozberových zvyškov. RWA
SLOVAKIA prináša druhým rokom program
„Udržiavacieho vápnenia“, čo je aplikácia
granulovaných vápenatých hnojív v menších,
pravidelných dávkach využitím jednoduchej
aplikačnej techniky - aplikáciou „naširoko“
klasickým rozmetadlom. Program udržiavacieho vápnenia obsahuje 3 druhy vápenatých
hnojív: Branntkalk®, Kalkkorn® a Kalcis Mag 2®.
V prípade týchto produktov sme opäť stavili
na rakúsku a nemeckú kvalitu, od výrobcov
s viac ako 70 ročnou tradíciou výroby.
Branntkalk® predstavuje produkt určený
primárne pre jesennú aplikáciu. Ide o pálené
vápno, vyrábané spracovaním vápenca pri
teplote nad 1100 °C s najkoncentrovanejšou
formou CaO (min. 92 %). Aplikácia páleného
vápna v jeseni má okrem iného dezinfekčný účinok na pôdu, teda celkové ozdravenie a prevenciu proti hubovým chorobám
v pôde. Produkt má výbornú rozpustnosť vo
vode s okamžitým nástupom účinku.

Vápenaté hnojivá
Aplikácia vápenatých hnojív je cestou, ako
plnohodnotne zúžitkovať vstupy investova-
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Kalkkorn® je dolomitický vápenec rozomletý na jemnú múku a následne granulovaný
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do granúl s veľmi dobrou pevnosťou veľkosti
2–6 mm. Aplikácia v jeseni alebo skorej jari.
Ide o produkt s postupným uvoľňovaním
vápnika.
Kalcis Mag 2® je vápenaté hnojivo najvyššej
kvality, s veľmi jemnou kryštalickou mriežkou vyrobené spracovaním kriedového vápenca. Produkt je možné aplikovať v jeseni
i v jari, dokonca vďaka svojej kriedovej forme
je ho možné aplikovať aj na vzídený porast
bez akéhokoľvek rizika poškodenia porastu. Obsah min. 90 % CaCO3 + 2 % MgCO3 ho
právom zaradzuje medzi najkvalitnejšie produkty na trhu.

Založte porasty repky
ešte výhodnejšie
RWA SLOVAKIA pripravila aj v tomto roku
akciovú ponuku zásobných hnojív, listovej
výživy a prípravkov na ochranu rastlín osobitne určenú pre porasty repky ozimnej. Ponuka umožňuje objednať vstupy za akciové
ceny na dvojnásobnú plochu objednaného
akciového osiva repky. Ponuka je samozrejme opäť spojená s výhodným financovaním.

Na záver
V nových katalógoch repky a ozimných obilnín sa na začiatku prihovára náš kolega Peter
Lelkes a predstavuje základné hodnoty našej spoločnosti, ku ktorým patrí aj farmárske
myslenie a chápanie požiadaviek našich partnerov. Toto vyplýva už zo samotných koreňov materskej spoločnosti RWA, ktorá tento
rok oslavuje 200. výročie narodenia Fridricha
Wilhelma Raiffeisena - zakladateľa skupiny
Raiffeisen. Myšlienky Fridricha Raiffeisena sú
dodnes určujúce v každodennom živote celej
firmy. Našou snahou je dlhodobá spolupráca
s pestovateľmi, preto je aj v našom záujme,
aby dosiahli s produktmi RWA SLOVAKIA požadovaný výsledok.
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ANNISTON
ODOLNOSŤ VOČI
PUKANIU ŠEŠÚĽ

a úrodu máte v suchu
REZISTENCIA
VOČI TuYV

REZISTENCIA
VOČI FÓME

ANNISTON je hybrid pokročilej generácie repiek s vysokým úrodovým potenciálom podporovaným novými agronomickými vlastnosťami v jednej odrode. Odolnosť voči pukaniu šešúľ
znižuje zberové straty vypadávaním semien pri oneskorení zberu, kvalitatívna odolnosť voči
fómovej hnilobe (gén Rlm7) chráni výnosový potenciál proti kľúčovej chorobe repky. Rezistencia TuYV na vírus žltačky okrúhlice (genotyp R54) znižuje pestovateľom pestovateľské riziko
v ročníkoch s vysokým výskytom vírusu a ponúka možnosť stabilnejšieho výnosu v porovnaní
na odrody bez rezistencie.

RWA SLOVAKIA spol. s r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava
tel. : 02/40201111, email: rwaba@rwaslovakia.sk
www.rwaslovakia.sk
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účinných nu účinnosť!
herbicíd

Sultan TOP
TOP ochrana
& bezpečnosť

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

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

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

