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Ochrana

Riešenia pre každý porast
repky ozimnej
Ing. Marián Macko; FMC Agro Slovensko spol. s r.o.

Ani sme sa nenazdali a opäť sa blíži finále ďalšieho pestovateľského ročníka,
ktorý sa zrejme priebehom jarného obdobia zapíše do našich pamätí. Je to
však aj obdobie, kedy si pestovatelia začínajú pripravovať stratégiu založenia
novej úrody, vrátane repky olejnej, ktorá sa seje ako prvá. Repka olejná ako
výborná „súčasť“ osevných postupov si vyžaduje pozornosť agronóma takmer
počas jedenástich mesiacov, kedy je vegetačným krytom našich polí. Predpoklad úspechu začína výberom vhodného osivového materiálu, výživou, prípravou pôdy, termínom a kvalitou sejby a samozrejme zvládnutou ochranou.
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Spoločnosť FMC Agro Slovensko so svojou
tradíciou v ochrane repky olejnej vám aj v tejto sezóne ponúka komplexnú technológiu
na ochranu porastov repky od vzídenia až
po zber. V širokej palete herbicídnych prípravkov FMC Agro si príde na svoje každý
agronóm. V roku 2015 pribudli do nášho portfólia dva klenoty v preemergentnej ochrane
repky, a to prípravky Altiplano DAM TEC (clomazone 35 g/kg, napropamide 400 g/kg) a Circuit SYNC TEC (clomazone 40 g/l, metazachlor
300 g/l) s unikátnou micro-encapsulovou
technológiou, ktorá zabezpečuje spoľahlivý
účinok aj v suchších ročníkoch. Základom
oboch prípravkov je molekula clomazonu,
ktorá vďaka uzavretiu do polymerizovanej
kapsuly nedegraduje v suchu, účinná látka je
uvoľňovaná postupne v procese difúzie, čo
zabezpečuje dlhodobú kontrolu burín s minimálnym rizikom fytotoxickej reakcie. Oba
prípravky sa stali plnohodnotnou súčasťou
stratégie ochrany novozaložených porastov
repky pred zaburinením.

gentne, tak aj skoro postemergentne, čím
pestovateľ získava široké aplikačné okno.
V prípade suchších oblasti južného a západného Slovenska ocenia pestovatelia možnosť
počkať si, či vôbec repka vzíde a následne
vykonať SPOST aplikáciu - samozrejme riadime sa vývojovým štádiom burín. Jednou
z predností Gajusu je aj jeho účinnosť na ťažko regulovateľné buriny ako úhorník liečivý
a pakosty. V poloprevádzkových pokusoch,
na lokalitách kde je dostatok vlahy, ako výborné riešenie sa ukázala aj preemergentná
aplikácia spolu s Commandom 36 CS, ktorá
zabezpečila kompletne čistý porast bez burín. Command 36 CS (clomazone 360 g/l),
ako jeden so symbolov FMC, je prípravok
určený na preemergentnú ochranu, a to buď
sólo, alebo do kombinácií s inými účinnými
látkami. Na svoje si prídu aj pestovatelia, ktorí potrebujú prerušiť „metazachlórový sled“
a to prípravkom s označením „metazachlor
free“. V tomto segmente nájdu uplatnenie
prípravky Altiplano DAM TEC a Gajus.

V sezóne 2019 sme uviedli na trh novinku,
herbicídny prípravok Gajus (pethoxamid
400 g/l, picloram 8 g/l), ktorým sme doplnili
zastúpenie aj v segmente SPOST ošetrení.
Zloženie účinných látok v tomto produkte umožňuje jeho aplikáciu ako preemer-

Vážne ohrozenie vzchádzajúcich rastlín repky predstavujú skočky - (neskôr aj piliarky), ktoré pri zníženej pozornosti dokážu
zničiť nemalé úsilie pestovateľa. Aj na tento problém vám spoločnosť FMC Agro ponúka riešenie v pyretroidnom insekticíde

Riešenia pre každý porast repky ozimnej

Nexide (gamma-cyhalothrin 60 g/l) s výborným eko-toxikologickým profilom. Nízka
aplikačná dávka (0,08 l/ha) robí toto ošetrenie ekonomicky výhodným.
Netreba zabúdať ani na elimináciu výmrvov
obilnín, ktoré sú vo väčšine prípadov predplodinou repky olejnej. Zvlášť agresívny je
výmrv jačmeňov, ktorý pri oneskorenej aplikácii graminicídu dokáže repke významne
konkurovať a spôsobiť nevyrovnanosť porastu. Riešením na elimináciu výmrvu obilnín a trávovitých burín vrátane pýru plazivého je prípravok Gramin (quizalofop-P-ethyl
50 g/l). Na bežné trávovité buriny a výmrv
obilnín postačuje dávka 1,0–1,5 l/ha, pýrohubná dávka je 2,0–3,0 l/ha. Gramin obsahuje zmáčadlo - nie je teda nutné pridávať už
žiadne adjuvanty.
Posledným zásahom, ktorý sa v technológií
pestovania repky vykonáva na jeseň je „brzdenie“ porastov, ktoré to majú dobre „našliapnuté“ a ochrana proti fómovej hnilobe.
V portfóliu FMC je takýmto riešením prípravok Sparta 200 EC (tebuconazole 200 g/l).
Tebuconazole je látka, ktorá zabezpečuje
porastom repky dobrú fungicídnu clonu, aj
s vedľajším morforegulačným účinkom.
Portfólio prípravkov na ochranu repky olejnej od spoločnosti FMC Agro sa každým
rokom teší väčšej obľube medzi pestovateľmi. A preto sme aj do novej repkovej sezóny pripravili zaužívané, výhodné komerčné a množstevné balíčky. Veríme, že v novej
sezóne budú prípravky od FMC opäť oporou
vašich porastov pred škodlivými činiteľmi.
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Osivo a sadba

Istota nadovšetko s LG repkami
Ing. Silvia Mayerová; Limagrain

Milí pestovatelia, uvedený článok píšem práve v nie tých najideálnejších
podmienkach pestovania a fungovania v poľnohospodárstve. Myslím
konkrétne na vládnuce sucho, ktoré trápi celé územie Slovenska, na
niekoľko dní trvajúce výrazné mrazy a nehovoriac o vzniknutej situácií ohľadom pandémie, ktoré vyvolá
mnoho otázok ohľadom budúcnosti
komoditného trhu.
Práve preto som sa rozhodla, že skúsim nájsť
pár pozitívnych myšlienok, ktoré aspoň na
chvíľu upútajú vašu pozornosť. Za pomocníka som si vybrala PD Sokolce, lebo je tu skupina ľudí, z ktorých vyžaruje pozitívna energia, radosť a oddanosť k poľnohospodárstvu.
V súčasnosti je to neoceniteľné bohatstvo.
Okrem toho, že na podniku prevláda pozitívna nálada pri plnom pracovnom nasadení,
umožnil mi pán Ing. Mikuláš Balogh nepretržite sledovať porasty repiek, nadväzujúc na
jesenné observácie. Vtedy som sa rozhodla
pravidelne monitorovať parcelu, na ktorej je
vysiate trio LG hybridov: Arsenal, LG Architect a novinka LG Ambassador.

Agrotechnika PD Sokolce
Najprv by som vám rada predstavila stručnú
agrotechniku menovaného podniku. Treba vychádzať zo skutočnosti, že PD Sokolce
obhospodarujú 6 890 ha p.p., kde takmer
1 000 ha zaberajú olejniny. Repka ozimná
z toho predstavuje 350 ha. Podnik je prie-

Obr. 1: Svedomitý agronóm PD Sokolce Ing. Mikuláš Balogh v parcele LG Architect (27. 4. 2020)
kopníkom znovupestovania repky ozimnej
na južnom Slovensku a inovatívneho prístupu k jej pestovaniu. Odzrkadľuje to aj podnikateľský zámer na rok 2020/2021, kedy plánujú navýšiť plochy na 500 ha. Vychádzajú
z faktu, že repka je stále zaujímavou tržnou
plodinou, ale predovšetkým je veľmi efektívnou predplodinou pre 4 000 ha hustosiatych ozimín. „Základ úspechu staviame na
včasnej sejbe, štartujeme 20. augusta, aby

sme využili augustové zrážky. Podstatná je
aj aplikácia maštaľného hnoja na jeseň“ konštatuje pán Balogh. Zrejme si poviete, že je to
dosť skorý termín na južné Slovensko. Áno,
ale plne korešponduje s manažmentom poľných prác v obmedzenom čase. Skoršia sejba
sa podniku posledné 2 roky oplatila - zrážky
v druhej polovici augusta výrazne podporili
vzchádzanie.
Hustota výsevku zodpovedá južným aridným
podmienkam, pridávajú k odporúčanému
výsevku 5–8 % naviac, čo v priemere vychádza okolo 550 000 semien/ha (obr. 2). Rastliny
prechádzajú do zimy s 20 mm hrubým koreňovým krčkom (obr. 3). Porasty regulujú raz
na jeseň, skorú jarnú reguláciu už len podľa
potreby.
Nemôže chýbať jarné prihnojovanie podľa
legislatívy, veľmi sa im osvedčil tekutý SAM.

Obr. 2: Zapojený porast hybridov LG Architect (vľavo) a Arsenal s výsevkom 550 tis. semien/ha
(12. 3. 2020)
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Istota nadovšetko s LG repkami

Ochrana proti škodcom sa rieši podľa signalizácie. Musím konštatovať, že insekticídne
aplikácie tu boli správne načasované a efektívne. Na mnohých parcelách regiónu totiž
práve aplikácia proti krytonoscom nebola
úspešná a neskôr, po mrazoch, sa to ukázalo
najviac. Proti blyskáčikovi pán agronóm ošetruje pred kvitnutím, do postreku pridáva fungicíd a prípravok na báze bóru, aby zabezpečil zdravý porast a podporil kvitnutie. Výskyt
byľomora tiež nenecháva náhode, navyše
k insekticídu pridáva 50% dávku fungicídu,

Agromanuál • Slovenská príloha • Jún 2020

Osivo a sadba

ktorý aplikoval v predošlej fáze. Takto predĺžia učinnosť postreku, ktorý chráni rastlinu
v čase odkvitnutia.

nejším hybridom TOP pestovateľov Európy
a Ruska. Tretí hybrid na parcele je i na Slovensku čerstvo zaregistrovaný LG Ambassador.

Najťažším orieškom zostáva záverečná fáza
vegetácie, predzberová úprava. Tým, že podnik využíval ako desikant účinnú látku diquat, musí sa teraz spoľahnúť na glyfosát, čo
bude časovo náročné. Čaká ich zber 600 ha
tvrdej pšenice, čo nemôže zmoknúť a nemôžu si dovoliť zdržanie kvôli zberu repky.

Môžem tvrdiť, že na danej parcele sa stretli
3 fenomény, ktoré vytvorili silný predpoklad
vysokej úrody: 1) pôdnoklimatické podmienky, 2) perfektná agrotechnika a 3) špičková
genetika. Keby ešte napršalo, tak by sa len
stupňovala moja pochvala. Podľa slov p. Baloghu, tá rastlina stále žije zo zimnej vlahy,
úhrn zrážok v tabuľke 1. Rastliny naozaj vyzerajú veľmi dobre, ale vidieť bočné vetvy,
ktoré si už pýtajú vodu. Výška porastov nezodpovedá minulému roku, čo v tomto okamihu ani nevadí. Pestujeme repku predsa
kvôli husto nasadeným šešuliam a nie kvôli
výške. Každopádne tie rastliny stále majú
v sebe energiu a potenciál mohutno vetviť
a vytvárať ďalsie kvetenstvá.

Spoľahlivé hybridy s genetickými
poistkami úrody
Najpestovanejším hybridom Slovenska v rokoch 2017 a 2018 bol Arsenal. Vlani už prevzal štafetu zástupca „pokročilej generácie“
hybridov z kuchyne Limagrain - stredne skorý LG Architect. Nielen v rámci Slovenska
a Česka, ale už druhým rokom je najpestova-

Tab. 1: Zrážky počas vegetácie repky
v PD Sokolce
2018–19
2019–20
August
51 mm
51 mm
September
93 mm
60 mm
Október
10 mm
15 mm
November
41 mm
82 mm
December
56 mm
63 mm
Január
39 mm
18 mm
Február
11 mm
25 mm
Marec
15 mm
51 mm
Apríl
14 mm
3,1 mm
Máj
121 mm
Keď som porovnávala hybridy medzi sebou,
tak sa samozrejme líšili od seba počas vegetácie. Ich rozdielnosť sa prejavuje hlavne
v skorosti. Arsenal je najskorší, ako prvý začal aj kvitnúť. Nasledoval ho LG Architect
a nakoniec LG Ambassador. Na jeseň mali
rovnako rýchly štart, čo si veľmi cenia pestovatelia, keď sú jesenné mesiace sprevádzané
suchom, alebo porasty napadajú škodcovia.
Na jar už mali rozdielny vývoj. Kým Arsenal
a LG Architect vyskočili ako prví, tak LG Ambassador si ešte chvíľu počkal, nabral energiu
a až potom sa odrazil od zeme. V súčasnosti,
keď sú rastliny v plnom kvete, nevidieť rozdiely medzi hybridmi. Všetky sú rovnako vysoké, robustné a navetvené. Aj v tejto lokalite
hlásili niekoľkodňové nízke teploty. Mrazy
zasiahli v čase kvitnutia od -3 až -7 °C. Takéto
mínusové hodnoty na podniku nenamerali
ani v zimných mesiacoch. Napriek tomu boli
poškodenia skutočne minimálne na kvetenstve, praskliny na stonkách neboli výrazné.

Osobná skúsenosť agronóma
V prvom rade istota. Dôležitý moment pre
pestovateľa, ktorý 11 mesiacov čaká na návratnosť svojich investícií. Nie je to nič iné,
než eliminácia rizík. V súčasnosti, keď nielen samotný systém hospodárenia, ale aj
pestovateľské podmienky sa zmenili (sucho,
meniaca sa klíma), tak ani PD Sokolce si nemôže dovoliť riskovať. Len robustné, dobre
zakorenené rastliny sú dobre pripravené na
prezimovanie. Samotná regulácia je v rukách
agronóma a nie vonkajších okolností, čo je
nesporná výhoda. Teraz, keď sa desikácia
zúžila na glyfosáty, tak si pán agronóm veľmi cení geneticky podmienenú nepukavosť
šešúľ, lebo takto výrazne zmierňuje straty,
v dôsledku nepriaznivého počasia ale aj pri
samotnej žatve. Štandardom u novošľachtencov LG je aj rezistencia voči žltačke
okrúhlici (TuYV).

Obr. 3: Rastlina hybridu LG Architect vytvára už od jesene mohutný koreň a prirodzene intenzívne
vetví (1. 4. 2020)

Istota nadovšetko s LG repkami

„Limagrain mi ponúka hybridy plastické
a stabilné, ktoré naplnia moje očakávania aj
za horších podmienok, ako je sucho“ znejú
slová Ing. Balogha, ktoré naozaj hovoria za
všetko.
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Výber správnej repky je dôležitý
Ing. Ladislav Režo, Ph.D.; Syngenta Slovakia

Pohľad na žlté polia kvitnúcej repky
prezrádza, že vegetácia sa blíži ku
koncu a čas dozrievania a zberu je na
dosah ruky. Po úsilí, ktoré ste pri pestovaní vynaložili, prichádza čas, kedy
sa zaplnia sklady pozberanou úrodou a na rad príde speňaženie úrody.
Každý z vás, pestovateľov, bude následne stáť
pred otázkou správneho výberu odrody pre
založenie nového porastu repky. Návodov
k lepšiemu rozhodnutiu je niekoľko: výška
úrody, plasticita, odolnosť proti poliehaniu či
vyzimovaniu, dobrý zdravotný stav. My vám
ponúkame kombináciu uvedených benefitov
v už známych odrodách. Prichádzame aj s novinkou, ktorá vás dokáže pri výbere zaujať.
Po zbere úrody potvrdí správnosť výberu pohľad na sklady plné repkového semena.

Aganos - novinka
„Keď výnos, tak Aganos“. Takto znie slogan,
ktorý našu stredne skorú novinku vystihuje najpresnejšie. Čo sa za ním skrýva? Snáď
najdôležitejšia vec je, že v Českej republike
zvíťazil v testovaní ÚKZÚZ, nielen v jednom
roku, ale hneď v troch. Aganos sa umiestnil na prvom mieste a stal sa celkovým víťazom v období 2017–19, kedy v roku 2017
dosiahol 114 %, 2018 - 117 % a 2019 - 122 %
na priemer kontrolnej odrody. Stať sa víťazom v troch po sebe idúcich rokoch dokazuje jeho výbornú plasticitu, pričom dokázal
svojich konkurentov prekonať v rôznych pôdno-klimatických podmienkach. Silu potvrdil
aj na Slovensku, keď sa v prvom roku registračných skúšok ÚKSÚP v roku 2019 umiestnil
na prvom mieste a dosiahol 112 % na priemer
kontrolnej odrody. Toto hovorí za všetko. Ak
by toho bolo stále pre niekoho málo, v rukáve
má ďalšie tromfy. S vysokou úrodou úzko súvisí HTS, ktorá je veľmi vysoká a táto odroda si
ju dokáže udržať aj v suchých podmienkach.
Vďaka rýchlejšiemu štartu na jeseň sa môže
vysievať aj v neskoršom termíne, pričom táto
vlastnosť nepriamo napomáha lepšej odolnosti voči prípadnému poškodeniu skočkami v jesennom období. Aganos nemá na jeseň tendenciu vybiehať z fázy prízemnej
ružice do predlžovacieho rastu. Vyniká vysokou odolnosťou k vyzimovaniu a poliehaniu.
Jeho pestovanie je vhodné aj na horšie stanovištia, ako sú napríklad piesočnaté pôdy.
Je vhodný do podmienok klasickej orbovej
prípravy pôdy, ale výborné výsledky dosahuje aj v prípade minimalizačných spôsobov
obrábania pôdy. Má geneticky podmienenú
zvýšenú odolnosť proti pukavosti šešúľ a vyniká výborným zdravotným stavom, predo-
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všetkým rezistenciou proti fóme - je nositeľom génu Rlm7. Navyše, má aj rezistenciu
proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV), ktorá
napáda repku na jeseň, je prenášaná voškami a môže spôsobiť straty na úrode 5–15 %.
Aganos máme zaradený aj v našich pokusoch
a môžeme potvrdiť, že vyzerá naozaj výborne.
Už v priebehu jesene sme sa s ním zoznámili
a zaujal nás svojimi prednosťami. Hoci zima nebola typická, skôr mierna až teplá, na prezimovanie bol pripravený. O jeho vysokej odolnosti
k vyzimovaniu nás presvedčil vyrovnaný porast s mohutným koreňovým krčkom a koreň
s množstvom koreňových vlásočníc, zabezpečujúci výborné zakorenenie a excelentný príjem vody a živín. Pri prehliadkach na jar zaujal
mohutnou stonkou s výborným nasadením
bočných vetiev a kvetenstvom, ktoré bude rajom pre včelích opeľovačov. Aganos si už vysiali
prví zákazníci, ktorí dostali možnosť vyskúšať
ho vo svojich podmienkach. S nadšením môžeme povedať, že ich ohlasy na jarnú regeneráciu, zdravotný stav a vitalitu sú pozitívne. Bez
problémov zvládol aprílové mrazivé noci, ktoré
mnohé porasty oslabili a stresovali. Opäť sa výborne popasoval so suchým počasím. Veríme,
že svoje prednosti potvrdí aj pri zbere, lebo ako
sa hovorí: „Keď výnos, tak Aganos.“

SY Iowa - výkonná vo všetkých
podmienkach
Tento stredne skorý hybrid s vysokou úrodou
testovanou v rôznych podmienkach a lokalitách v Českej a Slovenskej republike, ale tiež
v rámci EÚ potvrdil svoju výbornú stabilitu
v porovnaní na kontrolnú odrodu (Nemecko
111 %, Poľsko 115 %, Dánsko 107 %). Veľmi
dobré výsledky ukazuje aj v stresových podmienkach. Vďaka génu Rlm7 má výbornú
odolnosť proti fóme a veľmi dobrú odolnosť
proti sklerotínii. Už na prvý pohľad vzbudzuje pozornosť svojou robustnosťou. Jeho silnou stránkou je veľmi dobrá odolnosť proti
vyzimovaniu. Pre tento vitálny hybrid s rýchlym štartom na jeseň a na jar odporúčame
jesennú aplikáciu regulátora rastu. Vhodný
je aj pre podmienky minimalizácie.

SY Florida - posledná sa seje,
prvá sa zberá
K najskorším materiálom z nášho portfólia
patrí určite SY Florida. Je to hybrid so stabilnou úrodou (ČR 114 %, registračné pokusy:
UK 106,4 %, FR 103,3 %, PL 111 %, interné
pokusy: DE 107,3 %, UK 108 %, HU 110,7 %,
PL 108 %). Má stredný obsah oleja s vysokým
obsahom omega-3 mastných kyselín. Odolnosť proti chorobám je hodnotená ako veľmi
dobrá. Veľmi dobrú odolnosť proti fóme za-

bezpečuje gén Rlm7. Vyznačuje sa strednou
výškou, mohutným habitom, skorým kvitnutím a dozrievaním. Vďaka svojmu rýchlemu
štartu na jeseň je vhodná aj pre neskoré sejby. V prípade založenia porastu v skorom až
optimálnom termíne odporúčame jesennú
reguláciu. Je určená aj pre podmienky minimalizácie a tiež do oblastí s ľahšími pôdami.

SY Harnas - odolný proti suchu
Ide o hybrid potvrdzujúci vynikajúcu výkonnosť a flexibiltu v pokusoch ČR, SR, EÚ
i v prevádzkových podmienkach. Má veľmi
dobrú olejnatosť a úrodu oleja z hektára. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti všetkým
rozšíreným chorobám. Rastliny sú stredne
vysoké, s veľmi dobrou odolnosťou proti suchu, bočné vetvy dlhé s veľmi dobrým nasadením šešúľ. Jeho pestovanie možno smerovať do všetkých pestovateľských oblastí
vrátane piesočnatých pôd. Výborné výsledky
dosahuje tiež pri minimalizácii.

SY Alibaba - odolná proti nádorovke
kapustovej
Ak máte na svojich pozemkoch problém
s nádorovkou kapustovou (Plasmodiophora
brassicae), tak práve pre vás je určená SY Alibaba. Tento stredne skorý hybrid nadväzuje
na úspešný hybrid SY Alister. Ponúka však
jeho vylepšenú genetiku s odolnosťou proti
najčastejšie sa vyskytujúcim rasám nádorovky kapustovej, zároveň však vyniká vyššou
úrodou a vyšším obsahom oleja. Veľmi dobrú
odolnosť má aj voči fóme. Je nižšieho vzrastu, s nízkou tendenciou k jesennému predlžovaniu stonky. Nakoľko má pomalší štart
ako na jeseň, tak i na jar, nevyžaduje intenzívne ošetrenie regulátorom a možno ju vysievať aj v skorších termínoch.

Vapiano - linka, čo si poradí
aj so suchom
Náš stredne skorý zástupca líniovej odrody vyniká nižším vzrastom s veľmi dobrou
odolnosťou proti poliehaniu pred zberom.
Husté nasadenie šešúľ v kombinácii s pevnou
stonkou a vyrovnaným porastom zaručujú
vysokú úrodu dosahujúcu 107 % na priemer
odrôd v skúškach ÚKZÚZ ČR (110 % v teplej
oblasti a 104 % v chladnej oblasti). Je typická vysokým obsahom oleja v sušine semena
a veľmi dobrým zdravotným stavom.
Naše portfólio odrôd repiek je pestré, určené pre každého pestovateľa. Chceme vám
popriať bohatú úrodu za vynaloženú starostlivosť a dobré rozhodnutie pri výbere tej
správnej repky pre nadchádzajúcu sezónu.
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Vaša repka - Váš úspech!
Osivo repky pre sezónu 2020

Aganos

NOVINKA

Víťaz odrodových skúšok ÚKSÚP SR - 2019 (1. rok testovania)
a súčasne ÚKZÚZ ČR za posledné tri roky:
Výnos

2017 114 %
2018 117 %
2019 122 %

SY Iowa
Výkonná vo všetkých podmienkach

SY Florida
Posledná sa seje, prvá sa zberá

SY Harnas
Odolný proti suchu

SY Alibaba
Odolná proti nádorovke
kapustovej

Vapiano
Linka, čo si poradí
aj so suchom

• Zaručená šľachtiteľská kvalita odrôd
• Odrody s vysokou úrodou
• Portfólio do všetkých oblastí
www.syngenta.sk

Osivo a sadba

Kontrola akosti osív kukurice
Ing. Marek Jakubec; RWA SLOVAKIA

Úsilie každého osivára je zamerané
na jeden cieľ - vypestovať najlepšie
osivo. Ideálom najlepšieho osiva,
bude také, ktoré bude mať vysokú
úrodnosť a nebudú v ňom prímesi
ako semená iných odrôd, ani semená
iných plodín, burín či nečistôt. Tieto semená musia mať správnu váhu
a tvar, nesmú byť poškodené, musia
mať 100% klíčivosť a nesmú byť nakazené chorobami. Avšak všetky semená nemôžu byť ideálne.
Základné osivové vlastnosti
Príprava semien k sejbe je jedným z najdôležitejších opatrení v semenárstve kukurice. Technické vybavenie semenárskej firmy,
umenie osivára a samotná biologická povaha semien však neumožňujú mať vždy
ideálne semená. Preto si objektívne príčiny
vynútili určiť isté odchýlky od ideálu, lebo
v opačnom prípade by nebolo možné zabezpečiť pre poľnohospodárov dostatočné
množstvá osiva. Podľa nariadenia vlády SR
č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh,
znení neskorších predpisov, osivá kukurice
musia spĺňať tieto požiadavky: min. 90% klíčivosť, min. 98% čistotu a nulový obsah semien iných druhov.

Zvláštnosti semenárstva kukurice
Kukurica sa vyznačuje množstvom biologických zvláštností. Najmä vysokými nárokmi na teplo. Jej semená klíčia už pri teplote
8–10 °C. Ale rastú veľmi pomaly a vzchádzajú
až po 18–20 dňoch, nakoľko optimálna teplota pre klíčenie kukurice je 25 °C. Pri teplote
okolo 20 °C sa klíčenie urýchľuje a vzchádzanie nastáva už po 6–7 dňoch. Malé rastlinky
sú veľmi citlivé k mrazíkom -2 až -3 °C. Mrazy
nižšie ako -3 °C vzídené rastliny ktoré majú
6 a viac listov zahubia. Rastlinám do 5. listu
odumrie nadzemná časť, avšak regenerujú,
nakoľko rastový vrchol je stále pod povrchom pôdy.
a

Obr. 1: Najčastejšie poškodenia semien

Kalibrácia osiva
Hodnotenie vonkajších ukazovateľov osiva zahŕňa odrodové znaky semien, ktoré sú
pomerne stále (tvar, farba). Avšak osivové
vlastnosti ako čistota, klíčivosť, váha (HTZ),
veľkosť a vyrovnanosť semien sú premenlivejšie. Kolísajú podľa ročníka a podmienok
pestovania, pozberovej manipulácie, ošetrenia a doby uskladnenia. Kalibrácia osiva je
úkon, pomocou ktorého vieme tieto osivové
vlastnosti účelne riadiť. Úlohou kalibrácie je
roztriedenie semien na veľkostné a tvarové
frakcie za účelom zjednotenia semien pre
sejacie mechanizmy na presný výsev. Tiež
odseparovaní chorých alebo neklíčivých semien a tým celkovo v zlepšení klíčivosti fi nálnej frakcie.

Zdravotný stav
Podľa vonkajších znakov ako sú farba, lesk
a vôňa semien sa dá čiastočne usudzovať
nielen o veku, ale aj o zdravotnom stave osiva. Už počas selekcie šúľkového materiálu sa
zisťujú choroby a poškodenia, ktoré na semenách zanechávajú výrazné stopy. Napr.
poškodenia semien vijačkou kukuričnou
a morou bavlníkovou. Sledovania uľahčuje
použitie naklíčených semien, preto sa hubové ochorenia zisťujú najmä počas skúšky
klíčivosti. Postup je vhodný u tých chorôb
a škodcov, ktoré sa lepšie vyvíjajú vo vlhkom
b

prostredí. Napr. baktérie a choroboplodné
huby žijúce vo vnútri semien, najmä fuzariózy.

Klíčivosť a energia klíčivosti
Klíčivosť semien ako hlavný ukazovateľ hodnoty osiva sa zisťuje podľa stanovených metód. Je to v percentách vyjadrený počet normálnych klíčkov schopných ďalšieho vývoja,
ktoré boli získané behom stanovenej doby
z čistých semien. Skúška klíčivosti sa vykonáva v optimálnych laboratórnych podmienkach. Klíčivosť semien sa určuje z 200 semien, tj. zo štyroch opakovaní po 50 semien.
Vyklíčené semená sa vo väčšine prípadov
počítajú dvakrát. Prvý raz sa určuje energia
klíčivosti (predbežná klíčivosť), ktorá charakterizuje rovnomernosť klíčenia semien,
a po druhý krát konečná klíčivosť. Treba poznamenať, že energia klíčivosti semien je
vlastnosť, ktorá v mnohých prípadoch rozhoduje o osude osevu i úrody kukurice.

Vplyv chladu
Kukurica je jedna z plodín, ktorá veľmi citlivo
reaguje na pokles teplôt v jarných mesiacoch. Keď sa zaseje do studenej pôdy, ktorá
je dostatočne vlhká, zrno síce napučí, ale
pre nízku teplotu neklíči. Takéto semená sú
citlivé, ľahko plesnivejú, rýchlo hnijú a ničia
sa. Prvým vizuálnym prejavom rastlín vyc

Obr. 2: Testovanie klíčivosti semien
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Chladový test kukurice
Chladový test (CT = Cold test) je modifikovanou skúškou klíčivosti vo špecifických podmienkach, ktorá umožňuje overiť vhodnosť
dávky osiva kukurice pre skorú sejbu. Overuje sa interakcia vplyvu nízkych teplôt a pôdnej patogénnej mikroflóry na semená kukurice v priebehu dvoj - fázovej 13 dňovej skúšky.
Chladová fáza trvá 7 dní pri teplote 10 °C,
v tme. Nasleduje ju druhá fáza v dĺžke 6 dní
pri teplote 25 °C, na svetle.

Odolnosť proti nedostatku O2
Ako stresový faktor vystupuje v prípade zatopenia pôdy vodou nedostatok O2. Tejto
situácii môžu čeliť klíčiace semená alebo
vzchádzajúce rastliny počas výnimočne daždivej jari (ročník 2019). Experimentálne sa
však zistilo, že pri zatopení pôdy vodou netrpí koreňový systém nedostatkom O2 a nevytvoria sa špecifické anaeróbne podmienky.
Zatopenie pôdy vodou na 7 dni spôsobilo
iba polovičný pokles obsahu O2 v hlavnom
koreni, pričom jeho obsah v adventívnych
koreňoch sa nezmenil a v bazálnej časti stonky sa dokonca 2× zvýšil. Na tomto príklade je
vidieť, že zvýšené zásobovanie bazálnej časti
stonky a transport O2 z nadzemných orgánov
do koreňa v prostredí chudobnom na O2 je
jedným z dôležitých adaptačných mechanizmov kukurice.

Tab. 1: Hodnotenie klíčivosti kukurice (CLO Dolný Štál, 2020)
Trieda kv.
K1
K2
Mŕtve
semená

Normálne
klíčne
rastliny

Abnormálne
klíčence

Mŕtve
semená

Normálne
klíčne
rastliny

Abnormálne
klíčence

Mŕtve
semená

Energia kl./Klíčivosť
Chladový test (CT)
Poľná vzádzavosť

Abnormálne
klíčence

Požadovaná skúška (%)

K3

Normálne
klíčne
rastliny

stavených pôsobeniu chladu je spomalenie
až zastavenie rastu. Pôsobením chladu totiž
dochádza k zmenám fluidity membrán bunkových organel, ktoré nastanú v dôsledku
fázového prechodu membránových lipidov
zo stavu tekuto-kryštalického do stavu gélu.
Tieto štrukturálne a funkčné zmeny výrazne
ovplyvňujú príjem, premenu a transport iónov. Pôsobením chladu (5 °C) korene kukurice takmer o 90 % znižujú príjem S a fosfátu.
Dôsledok je viditeľný po citeľnom ochladení v ranných štádiách rastu v prvej polovici
mája fialovením mladých rastlín.

96/96
95
94

0/3
4
2

1
1
4

90/96
95
90

0/2
3
5

2
2
5

78/84
80
75

0/11
11
14

5
9
11

Testovaní kukurice v Centrálnom
laboratóriu osív
V Centrálnom laboratóriu osív (ďalej len CLO)
na závode Dolný Štál sme otestovali v ideálnych laboratórnych podmienkach 3 rôzne triedy kvality osiva kukurice - prémiovú
G-Seed K1, štandardnú K2 a variant K3 s nevyhovujúcimi vlastnosťami. Simuláciu prirodzených podmienok sme vykonali pomocou
nádobových pokusov.
Najčastejšie poškodenia semien na obrázku 1. Vľavo - devastácie endospermu na radoch zŕn húsenicami mory bavlníkovej. Všimnite si priečne dierovania niektorých semien.
Vpravo - 5a,i,j poškodenia koleoptile (ochranného púzdra výhonku) majú za následok vývin abnormálne klíčiacich rastlín. 1a,d, 5e
zrná napadnuté hubovým patogénom. 6h,
3e mliečne - núdzovo dozreté semená. 8a,
4f, 5f požer v mieste embrya larvou vijačky
kukuričnej.
Pri testovaniu klíčivosti (obr. 2) sme 4×
50 semien kukurice po nanesení na lôžko z namočeného filtračného papiera (a)
a po zrolovaní umiestnili do klimatizovanej
komory s teplotou 25 °C. Po 4 dňoch sme
urobili prvé spočítanie - energiu klíčivosti
(b). Druhé počítanie (klíčivosť) nasledovalo
po 7 dňoch. Sledujeme veľmi dobre a dostatočne vyvinuté normálne klíčence (b, dolu),
klíčence anomálne považované za neklíčivé,
chybné korienky a koleoptile (c 1-3), rôzne
anomálie a typy nevyklíčených zŕn (b, hore).

Poľná vzchádzavosť
Poľnou vzchádzavosťou sa najlepšie overujú deklarované laboratórne parametre osív
z laboratória. Prirodzené podmienky sme
simulovali zasiatim semien do nádobových
pokusov umiestnených v exteriéry.

Pri chladovom teste (obr. 3) sa vyhodnocuje
v každom variante 4×50 namorených semien
naložených do filtračného papiera so zeminou z kukuričného poľa. Všimnite si značný
počet anomálií (označené miesta) vo variante

K1

K3a

K3a. Napr. koleoptile zrastené na špičke, koleoptile skrutkovito stočené, chýbajúce koleoptile ale s početnými semennými korienkami, mŕtve zrná neklíčivé a zaplesnené (K3b).
V poľných podmienkach rastliny s najvyššou
energiou klíčivosti a zároveň klíčivosťou vytvorili najkompletnejší a vyrovnaný porast so
vzchádzavosťou 94 % (K1). Zároveň vývojom
a vzrastom predbehli variant K2 a K3. Pokusný variant K3 s klíčivosťou 6 % pod normu
STN bol vývojovo nevyrovnaný s úbytkom
úrodotvorných rastlín 25 %. To je približne
2,5 t strata na výnose zrna kukurice na ha pri
cieľovej úrode 10 t/ha s hustotu 68 tis. rastlín/ha pred zberom.

Záver
Pestovatelia kukurice sa môžu spoľahnúť
na kontrolu akosti osív Centrálnym laboratóriom osív Dolný Štál. To má od roku 2016
udelenú akreditáciu SNAS (osvedčenie
č. S-251) na vykonávanie skúšania osív obilnín fyzikálnymi metódami za účelom plnenia požiadaviek normy č. ISO/IEC 17025:2017.
Naše laboratórium je tiež oprávnené na laboratórne skúšanie osív obilnín pod dohľadom ÚKSÚP - Odbor osív a sadív s pravidelným preskúšaním prostredníctvom ÚKSÚP
- Odbor laboratórnych činností - Poverenie
č. 3/2019. Takto získavajú pestovatelia osivá
kukurice spĺňajúce viac ako bežné štandardy. Metodiky skúšania CLO sú kompatibilné
s medzinárodnými metodikami ISTA (ISTA
Rules) a majú v rámci výsledkov min. 95%
hodnotu zhodnosti.


K3b

Obr. 3: Chladový test

Kontrola akosti osív kukurice
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Vápnenie pôdy pri zakladaní porastov
repky ozimnej
Patrik Ciklaminy; RWA SLOVAKIA
Samotnému rozhodnutiu o rozsahu investície do zásobného hnojenia repky by mala
predchádzať dostatočná analýza pôdneho
pH prostredia, nakoľko ono má najvýraznejší vplyv na to, koľko živín dodávaných do
pôdy bude aj reálne odčerpávaných počas
vegetácie. Na udržiavanie produkčného potenciálu pôdy je nevyhnutné zabezpečovať
pravidelný prísun voľného vápnika, keďže
ten sa podieľa na tvorbe pôdnej štruktúry
a neutralizácii pôdnych kyselín. Okysľovanie
pôdy je úplne prirodzený jav, na ktorý majú
vplyv zrážky (pH dažďa priemerne 4,9–5,0),
aktivita pôdnych mikroorganizmov (rozklad
organickej hmoty), dýchanie a vylučovanie
CO2 (H+), odčerpávanie vápnika (CaO) pestovanou plodinou, vyplavovanie vápnika
z pôdy do spodných vôd, či aplikácia umelých hnojív.

Obr. 1: Vplyv pH pôdy na osvojiteľnosť základných živín
(zdroj: CELAC; Les Amendements Calciques et Magnesiens; 2005)

Fyzikálny vplyv vápnenia pôd

lepšie vsakovanie a zadržiavanie vlahy (in-

Prirodzené okysľovanie pôd
K významným stratám vápnika (CaO) v pôde
dochádza v dôsledku neutralizácie kyselín
(tab. 1 a 2), ktoré vznikajú používaním umelých hnojív - hlavne tých, kde sa dusík (N) nachádza v amónnej forme.

Vápnenie pri zakladaní porastov
repky - aplikácia páleného vápna

realizujeme aplikáciou vápna na strnisko

filtrácia zrážok - obr. 2),

zlepšenie prevzdušnenia pôdy (väčší po-

ihneď po zbere predplodiny,

čet veľkých pórov),

hrudkovitá štruktúra a lepšia koreňová
sústava.


zapracovanie diskami do 10 až 15 cm (nie

Zlepšenie štruktúry pôdy
(rozvoj koreňovej sústavy)


použiť pálené vápno (Branntkalk min.

hlbšie!),

významný dezinfekčný účinok v pôde

(pôdne patogény - prevencia),

Chemický vplyv vápnenia pôd:

zlepšenie dostupnosti/mobility živín (lep-

šie čerpanie živín, obr. 1),

úprava pH pôdy.

Tab. 1: Spotreba vápnika (CaO) v kg/ha
za 1 rok
odber pestovanou plodinou
20–80 kg/ha
neutralizácia pôdnych kyselín
(organické kyseliny vylučované
koreňmi rastlín)

20–60 kg/ha

vyplavovanie/vylúhovanie pri
neutralizácii kyselín zo zrážok

250–400 kg/ha

neutralizácia kyselín z používania
umelých hnojív

50–250 kg/ha

neutralizácia imisií (kyslé dažde
s obsahom oxidu siričitého)

10–30 kg/ha

92 % CaO) v dávke cca 400–500 kg/ha.

Vápnenie štruktúru pôdy zlepšuje, umožňuje
širšie/optimálne zakoreňovanie a tým aj čerpanie živín na oveľa väčšej ploche koreňovej
sústavy (obr. 3 a 4)

Prevencia nádorovitosti repky
Nádorovitosť patrí k dôležitým chorobám
repky. Po napadnutí hubou Plasmodiophora

plocha pH 6,5–7

plocha pH 5,5–6,5

stav na konci dažďa

Tab. 2: Straty vápnika (CaO) v pôde
vplyvom neutralizácie kyselín z hnojív
Strata CaO na 100 kg
hnojiva dusíka (N)

10

Močovina 46 % N

46 kg

100 kg

Síran amónny 21 % N + 24 % S

63 kg

300 kg

DASA 26 % N + 13 % S

51 kg

196 kg

NPK 15-15-15

19 kg

125 kg

Amofos 12 % N + 52 % P

37 kg

300 kg

stav po 24 hodinách od zrážok
Obr. 2: Vplyv pH pôdy na zrýchlenie infiltrácie zrážok - vsakovanie a skladovanie vody v pôde
(máj 2013, zdroj: BoWaSan, Bodenkalk, Dipl. Ing. FH Max Schmidt, boden-max.de)
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Obr. 3: Vplyv vápnenia na štruktúru pôdy,
vpravo - správna, hrudkovitá štruktúra pôdy
umožňuje lepšie zakoreňovanie
brassicae dochádza k deformácii koreňového
systému a následnému žltnutiu a vädnutiu
infikovaných rastlín (obr. 5 a 6). Optimálne
podmienky pre rozvoj choroby sú pH 5,6–6.
Na jeseň po infekcii rastlín býva ich koreňový systém veľmi poškodený a neskôr sa na
rastlinách začína prejavovať nedostatočná
výživa zaostávaním v raste, vädnutím a žltnutím alebo sčervenaním listov. Najväčšie riziko
výskytu choroby hrozí na utužených kyslých
pôdach. Prevenciou je aplikácia páleného
vápna na strnisko po zbere predplodiny. Prevenciou nádorovitosti repky je aplikácia páleného vápna (Branntkalk min. 92 % CaO).

Obr. 4: Vplyv vápnenia na štruktúru pôdy, vľavo - zlá štruktúra pôdy (zhutnenie),
vpravo - dobrá štruktúra pôdy (hrudkovitosť)

Obr. 5: Porast napadnutý nádorovitosťou repky (zdroj: BoWaSan, Bodenkalk)

Nešetriť na vápnení, ale vápnením
šetriť
Repka patrí k plodinám najviac náročným
na odber vápnika. Pri zakladaní porastov si
treba uvedomiť, že okrem základnej potreby
živín cca N 190 kg, P2O5 50 kg a K 2O 150 kg,
repka potrebuje značnú dávku vápnika ako
nevyhnutnú živinu (CaO 120 kg).
Obr. 6: Porovnanie zdravej repky a infikovanej nádorovitosťou

Výber správneho druhu vápna
Pri výbere vápenatého hnojiva je nevyhnutné sledovať tzv. „neutralizačnú hodnotu“.
Táto hodnota sa vyjadruje v % obsahu vápnika (CaO), teda spoločnej porovnávacej
jednotky. Ako prepočítavacia jednotka platí
vzťah: 1 kg CaCO3 = 0,56 kg CaO.
Uhličitanová forma vápna:

uhličitanová forma CaCO3 (min. 90%) = cca
50 % CaO,

jemne mletý vápenec, kriedový vápenec,

pomalší zásah, dlhodobejší rozklad.
Oxidová forma vápna (CaO):

pálené vápno (min. 92 % CaO) - čistého
vápnika,

najrýchlejšia forma, okamžitý rozklad po
styku s pôdnou vlahou,

ekonomicky najvýhodnejšia forma vápnenia.

Záver
Vápnenie je jeden z najdôležitejších faktorov,
ktoré vplývajú na budúce výnosy. V ostatných rokoch zažívame výrazný deficit zrá-

žok práve v období, keď je pôdna vlaha nevyhnutná pre vzchádzanie repky. Je preto
nevyhnutné zabezpečiť čo najlepšie skladovanie vody v pôde, keďže úhrn zrážok
je výrazne nerovnomerný. Aplikáciou páleného vápna sa veľmi rýchlo mení štruktúra
spájania ílovitých častíc do formy „domčeka
z karát“ - do formy s výrazne vyšším počtom

veľkých pórov a teda vyšším skladovacím
potenciálom vlahy. Pre zaujímavosť, odhaduje sa, že približne 7% nárast objemu veľkých/hrubých pórov v pôde do hĺbky cca
20–30 cm, predstavuje navýšenie schopnosti
viazať vodu asi o 100 m3/ha.


Tab. 3: Porovnanie prirodzených strát v čerpaní základných živín NPK pri rôznej
hodnote pH pôdy
Straty v dôsledku neodčerpania živín
Dávka živín
Živina
(kg/ha)
%
kg/ha
€/ha
porovnanie pH 5,5 voči pH 6
Dusík (N)
190
12 %
23
21 €
Fosfor (P2O5)
50
4%
2
4€
150
23 %
34
64 €
Draslík (K2O)
Ročná strata spolu
89 €
porovnanie pH 5 voči pH 6
Dusík (N)
190
34 %
64
57 €
Fosfor (P2O5)
50
14 %
7
13 €
Draslík (K2O)
150
25 %
37
70 €
Ročná strata spolu
140 €
Do kalkulácie použité hnojivá NPK 10-15-15 (jeseň) 295 €/t; Močovina 46 % (jeseň) 300 €/t; DASA 26-13 (jar) 230 €/t
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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.

Rok
zápisu

Názov

Odroda

ASRA s.r.o.
ES Cesario
SK 2016
H
ES Valegro
SK 2015
L
Kadji
EU 2018
H
BASF Slovensko spol. s r.o.
EU 2019
H
INV1188 novinka
INV 1165
EU 2019
H
INV 1024
SK 2017
H
Jenifer
SK 2012
H
Lexer
SK 2013
H
Silver
CZ 2016
H
novinka
EU 2019
H
INV1266CL
Bayer CropScience - Dekalb (Monsanto)
UK 2020
H
DK Expectation novinka
DK Exlibris

novinka

CZ 2019

H

Skorosť

SS
SS
SN
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Výnos oleja (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

HTS
(g)

Obsah oleja
(%)

Glukosinoláty Dĺžka rastlín
(μmol/g)
(cm)



































stredná

47,6
47,1

12,9
17,9



























4,95
4,83
4,82
4,39
5,21

46,53
46,5
48,8
44,5
45,3
44,34

nízký













SS





stredná

vysoký

nízky

S





stredná

stredne vysoký

nízky



vyššia
vyššia
vyššia
vyššia
stredná
stredná

vysoký
veľmi vysoký
veľmi vysoký
stredne vysoký
stredný
stredne vysoký

nízky
nízky
nízky
nízky
nízky
nízky

DK Exception
CZ 2015
H
SS
DK Expansion
HU 2016
H
SS
DK Exotter
CZ 2017
H
SS
DK Expression
CZ 2016
H
SS
DK Platinium
PL 2016
plH
SS
DK Implement CL
SK 2016
clH
SS
Caussade Osiva, s.r.o.
EU 2019
H
S
Quantiko CS novinka
Basalti CS
EU 2012
H
SN
Memori CS
EU 2016
H
SN
Zakari CS
CZ 2016
L
S
EURALIS Saaten GmbH - o.z.
ES Decibel CL
EU 2015
clH
SS
ES Palermo novinka
EU 2019
H
SN
ES Imperio
SK 2015
H
SN
KWS Semena s.r.o.
Umberto KWS
EU
H
SN
Alvaro KWS
SK 2015
H
SS
Cristiano KWS novinka
EU
H
SN
Gordon KWS
SK 2014
H
SS
Hybrirock
SK 2012
H
SS
Sergio KWS
SK 2016
H
SS
Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia
EU 2019
H
SR
LG Ambassador novinka
LG Architect
EU 2016
H
SS
Arabella
CZ 2014
L
SS
Arsenal
SK 2013
H
S
Alasco
EU 2017
H
SR
LG Anarion novinka
EU 2020
H
SR
Conrad CL
SK 2016
H
SS
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Výnos semien (%)
teplá
chladná
oblasť
oblasť

































vysoká
149
153
158
164
144
164
148
stredne vysoká
nízky/stredne
vysoký
stredne vysoká
vysoká
stredne vysoká
stredne vysoká
stredne vysoká
stredne vysoká













































110

107

110

107

5,40
4,8
4,87

44,77

15,91

156

















































4,75
4,07
4,21
4,83
4,96
4,19

vysoký
veľmi vysoký
vysoký
veľmi vysoký
vysoký
vysoký

















































































153

105

102

104

101

6,00

43,83

13,7
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z ponuky - jeseň 2020
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
60–65 ks/m2
40–55 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, firemné údaje

max. 40–50 ks/m2
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
max. 40–45 ks/m2

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

ÚKSÚP, firemné údaje,
ÚKZÚZ

max.45 ks/m2

bez obmedzenia

2

bez obmedzenia

























































































































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













15.8.–5.9.













15.8.–31.8.

max.50 ks/m









































































10.8.–25.8. (5.9.)
15.8.–31.8.
15.8.–25.8.
15.8.–31.8.
15.8.–25.8.
10.8.–28.8.

max.45 ks/m2
max.45 ks/m2
max.50 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













8,3
8,1
7,3

7
6,33
7,2

7,3
7,0
6,0



















AT
AT–neskorý
AT–neskorý
AT

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

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

firemné údaje
firemné údaje
VÚRV Hump.
ÚKZÚZ 15–16



































45–50 ks/m2
45–50 ks/m2
45–50 ks/m2

bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia

ÚKSÚP, firemné údaje



AT
AT
AT







































































50 ks/m2
50 ks/m2
50 ks/m2
50 ks/m2
50 ks/m2
50 ks/m2

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

ÚKSÚP, KWS



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

























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

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

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

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

5,9

5,9

6,6

6,9

6,8

94
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Repka ozimná - jesenné ošetrenie
Herbicíd

Formulácia

Obsah účinnej látky
v l (kg) prípravku
Obmedzenie

HRAC
Zástupca

Termín aplikácie

Max. počet aplikácií
za vegetáciu

Herbicídy
Dávka prípravku na 1 ha/
postreková kvapalina
Ochranná doba (dni)

Poznámky k aplikácii

Orientačná cena
ošetrenia 1 ha (bez DPH)
• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Semená repky zakrytá min. 2 cm vrstvou pôdy
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Technológia aktívnej duálnej mriežky, počká si
na vlahu

ALTIPLANO DAM TEC

WG
35 g/kg clomazone,
F  PRE do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodiny
400 g/kg napropamide
K a burín
PHO|SPe
FMC Agro

1

3,0 kg/200–400 l
87,4 €

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

SC  PRE
500 g/l metazachlor
K  SPOST bez ohľadu na fázu u repky,
PHO|SPe
Corteva Agriscience buriny vo fáze klíčnych listov

AUTOR

1

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,0–1,2 l + 0,2–0,25 l CIRRUS CS alebo iný clomazone

SC  PRE
K  SPOST bez ohľadu na fázu u repky,
Sumi Agro buriny vo fáze klíčnych listov

BANTUX
400 g/l metazachlor
SPe

BARCA 334 SL
267 g/l clopyralid,
67 g/l picloram
PHO|SPe

SL
O
O
Agro Aliance

BELKAR
EC
10 g/l halauxifen-methyl,
O  POST DA: 1. aplikácia vo fázy 2. listu repky
48 g/l picloram
O (BBCH 12), 2. aplikáci za 2 týždne
Corteva Agriscience
Odporúčané kombinácie: ™ POST 0,25 l + graminicídy vo výdrolových dávkach

BUTISAN 400 SC
400 g/l metazachlor
SPe

SC  PRE
K  SPOST bez ohľadu na fázu u repky,
AM-AGRO buriny vo fáze klíčnych listov

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l CLOMATE alebo iný clomazone

BUTISAN COMPLETE

1,5–2,0 l/300–400 l
51,4–68,6 €

™ POST 1,5–2,0 l + graminicídy

1

Odporúčané kombinácie: ™ PRE 1,2–1,5 l + 0,2–0,25 l GALICLOM alebo iný clomazone
 POST jeseň vo fáze 3–5 listov repky
(BBCH 13–15)
 POST jar optimálne ihneď po obnovení
vegetácie, od fázy repky 9 listov po fázu
viditeľného prvého internódia (BBCH 19–31)
• Buriny do 2. páru pravých listov, lipkavec,
rumančeky a pichliač hubí vo vysokých
rastových fázach

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za1,5–2,5 l/200–400 l
kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy
41,7–69,6 €
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica
registrovanej dávky
™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy (CENTURION PLUS)

1× za
3 roky

0,2 l/200–300 l

Max. 2×
0,25 l

0,25 l/100–300 l

27,5 €

33,1 €

Repka ozimná - jesenné ošetrenie / herbicídy

• Teplo a vlhko podporujú účinnosť, opt. nočné teploty
+8 °C a viac a denné teploty +10 °C a viac
• Kvalitná aplikácia - dôsledné pokrytie rastlín burín
jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny

• Neaplikujte v TM s fungicídmi s regulačným účinkom
(účinnej látky metconazole, mepiquat chloride)
alebo s hnojivami obsahujúcimi bór
• Nie je nutné pridávať zmáčadlo

™ POST 0,25 l + 0,2 l GALERA JESEŇ

1

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť za1,5–2,5 l/200–400 l
kryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy
41,9–69,8 €
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica
registrovanej dávky
™ SPOST 1,5–2,5 l + graminicídy

SE
 PRE, POST do 6. listov repky (do BBCH 16),
100 g/l dimethenamid-P,
K
2,0–2,5 l/100–400 l
buriny max. vo fáze klíčnych listov
300 g/l metazachlor,
K
1
• Plná dávka na pozemkoch s vysokým výskytom
77,4–96,8 €
100 g/l quinmerac
O
peniažkov, pakostov, kapsičky
PHO|SPe
BASF
Odporúčané kombinácie: ™ POST 2,25–2,5 l + graminicidy, insekticidy, regulátory růstu, listová hnojiva
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• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hĺbku sejby 1,5–2 cm, semená musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
• Na ľahkých pôdach nižšia a na ťažkých vyššia hranica
registrovanej dávky

• Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou
• Dostatočná pôdna vlhkosť
• Dodržať hÍbku siatia 1,5–2 cm
• Primerané zrážky po aplikácii podporujú účinnosť
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Manuál

Hluchavky

Horčiak

Hviezdica prostredná

Kapsička pastierska

Lipkavec obyčajný

Mak vlčí

Mliečnik

Mrlík

Nevädza poľná

Pakosty

Peniažtek roľný

Pohánkovec ovíjavý

Prhlica roľná

Rumančeky

Šalát kompasový

Úhorník

Veroniky

Zemedym lekársky

Pichliač roľný

Štiavec





































































































































































































































































































































Bolehlav škvrnitý



Výmrv obilnín



Metlička obyčajná

Fialka roľná

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

Repka ozimná - jesenné ošetrenie / herbicídy
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NUTRINO

PREČO JE NUTRINO TÁ SPRÁVNA
VOĽBA PRI HNOJENÍ DUSÍKOM?

Roztokové hnojivo s riadeným
uvoľňovaním dusíka.

vrchná pokožka s
kutikulou
palisádový
parenchým
bunka
mezofyl

špongiový
parenchym

spodná pokožka
s kutikulou


až 8krát účinnejší ako granulované dusíkaté hnojivá

vysoko účinné prihnojenie cez list (85 až 95 %)

riadené uvoľňovanie N počas 6 až 8 týždňov po
aplikácii

bez rizika popálenia listov prihnojenej plodiny

neprchavé a odolné voči zmytiu dažďom

miešateľné s prípravkami na ochranu rastlín

výživa dusíkom (N) aj v období prechodného prísušku

vhodné pre variabilné aplikácie

overená vysoká návratnosť (úroda, obsah sušiny)

menej strát nitrátov vyplavením

lepšia bilancia hnojenia dusíkom

prieduch

TRIKO

Repelentný prípravok vo forme emulzie
typu olej: voda, určený proti obhrýzaniu
srnčou zverou vo vinohradoch,
v chmeľniciach, v lesnom hospodárstve,
na baze čiernej, repke olejnej, kukurici,
sóji a slnečnici.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

prípravok pôsobí ako repelent svojimi
aromatickými a chuťovými látkami.

určité druhy stromov mladých lesných
kultúr a mladých rastlín srnčia a jelenia zver
uprednostňuje, pričom poškodzujú najmä
terminálne výhonky a mladé časti rastlín.

cielená aplikácia prípravku RWA TRIKO na mladé
kultúry zabezpečí nerušený rast bez zníženia
hodnoty stromu a zníženie úrodových strát
plodín.

k prírodnému repelentu je pridané farbivo pre
značkovanie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Lesné porasty: Na jeseň v listnatých porastoch aplikujte nezriedený
postrek v dávke 10–20 l/ha pred začatím obhrýzania srnčou a jeleňou zverou. Proti letnému odhryzu v listnatých a ihličnatých porastoch môžete počas vegetačného obdobia aplikovať rovnakú nezriedenú dávku. Maximálny počet aplikácií je 1x za vegetačné obdobie.
Vinič: Na produkčných plochách aplikujte zriedený roztok v dávke
10–15 l/ha na 50 l vody pred začiatkom obhrýzania srnčou zverou.
Prípravok je možné aplikovať od štádia 3 listov viniča až do štádia
začiatku kvitnutia (BBCH 13–61), maximálne 2x počas vegetačného obdobia s intervalom medzi aplikáciami 28–42 dní. V mladých
porastoch aplikujte prípravok za rovnakých podmienok ako v produkčných plochách, avšak prípravok aplikujte v dávke nezriedený.
Chmeľ: V chmeľniciach aplikujte zriedený roztok v dávke 10–15 l/
ha na 50 l vody pred začiatkom obhrýzania srnčou zverou. Prípravok je možné aplikovať od rastového štádia 3 listov až do štádia
začiatku kvitnutia (BBCH 13–61), maximálne 3x počas vegetačného
obdobia s intervalom medzi aplikáciami 14 až 21 dní.
Kukurica, slnečnica, sója, repka ozimná, repka jarná: V porastoch repky olejnej, kukurice, sóje a slnečnice aplikujte zriedený prípravok v dávke 15 l/ha v 200–300 l vody/ha od štádia 2 vyvinutých
listov až do štádia začiatku kvitnutia (BBCH 12–61). Prípravok aplikujte maximálne 4x počas vegetačného obdobia v intervale 7–14 dní.
Baza čierna: V baze čiernej pestovanej na produkciu bobúľ proti
obhryzu srnčou zverou aplikujte zriedený roztok v dávke 10–15 l/ha
prípravku v 50 l vody od štádia vyháňania až do štádia začiatku kvitnutia (BBCH 1–61) Maximálny počet sú 3 aplikácie počas vegetačného obdobia v intervale 14–21 dní.

