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výhodnější aplikovat herbicidy: 
Careca, Proper Flo, Relva aj., které 
mají doporučení aplikace (i  lepší 
účinnost) za  nižších teplot. Nea-
plikovat je však na zmrzlou půdu!

Pro účinnou regulaci pýru je nutno 
dávky graminicidů zvýšit. V přípa-
dě suchého podzimu (nepříznivé 
podmínky pro masivní vzcházení 
pýru) je vhodnější provést ošetření 
proti pýru až na jaře.

Škůdci

Nepodceňujte poškození vzcháze-
jících porostů slimáčky, dřepčíky 
ani hrabošem polním.

Regulace růstu

U ozimé řepky je třeba také upo-
zornit (v závislosti na dalším průbě-
hu počasí v září a říjnu) na možné 
riziko přerůstání porostů (sníže-
ní zimovzdornosti). Ošetření je tře-
ba provést (většinou ještě v  září) 
ve fázi 4 až 6 listů ozimé řepky, kdy 
mají listy tendenci více růst na úkor 
kořenů. Včasná aplikace morfo-
regulátorů ve  snížených dávkách 

od 4. pravého listu řepky až obje-
vení se 5. pravého listu řepky, je po-
važována za nezbytnou podporu 
mohutnější kořenové soustavy, při-
sedlého kořenového krčku s větším 
obvodem, tvorby rozložených listo-
vých růžic, založení většího počtu 
úžlabních pupenů větví a redukce 
vody v rostlinách.

Regulátor růstu Caryx a  fungici-
dy s morforegulačním působením 
mají razantnější morforegulační 
účinek (než chlormekvát chlorid) 
a  navíc dokážou udržet porost 
v  lepším zdravotním stavu, pro-
tože napadení kořenových krčků 
řepky fomovou hnilobou brukvo-
vitých probíhá již v  podzimním 
období. Pro zvýšení jistoty pře-
zimování řepky se doporučuje 
k  tomuto postřiku přidat i mikro-
elementy bór a  měď. Pro nejlep-
ší účinnost zásahu je třeba pro-
vést aplikaci v počátcích možného 
termínu. Pro zvýšení účinnosti 
je vhodné přidat smáčedlo. Toto 
včasné ošetření rovněž podpoří 
vyrovnání postupně vzcházejících 

Na Českém trhu zavedená obchodní společnost 
ALMIRO energy for vegetation, s.r.o., 

působící také na zahraničních trzích, 
hledá pracovníky na pozici 

Obchodní zástupce:
• region Střední a Severní Morava
•  region Severní Čechy, (část Západní 

a část Střední Čechy)

Nabízíme:

•  nadstandardní platové ohodnocení 
plus roční bonus za splnění prodeje 
ve svém regionu

•  měsíční příspěvek na Penzijní připojištění
•  zázemí úspěšné společnosti 

(služební vozidlo, vybavení kanceláře, 
technické zázemí …)

Požadujeme:

•  vzdělání v oboru (SŠ, VŠ) agronom
•  řidičské oprávnění skupiny B
•  samostatnost, komunikativnost, aktivní přístup 

k řešení úkolů, příjemné vystupování
•  základní znalosti práce na PC 

(Word, Excel, PowerPoint) 

Výhodou aktivní znalost zemědělské 
problematiky - praxe agronoma „na poli“.

VELKOU VÝHODOU praxe agronoma 
„na poli“ plus praxe v obchodní činnosti

Pokud Tě oslovila naše nabídka, 
pošli svůj životopis na info@almiro.cz

Řepka v přízemní růžici na podzim

Přerostlý porost řepky na podzim


