
Jak uvedl na úvodní přednášce
prof. Ing. Jan Vašák, CSc., z Čes-
ké zemědělské univerzity v Pra-
ze (ČZU), obavy z nižšího výno-
su řepky přináší růst cen, ale
o výnosu se bude rozhodovat
především v následujících měsí-
cích. Záležet bude především na
teplotách a srážkách. Dodal ta-

ké, že letošní jaro bylo nejpozd-
nější od podobného roku 1946,
opožděně přišlo také v letech
1996 a 2006. Řepka má letos pod-
le prof. Vašáka mimořádně na-
rostlé kořeny, intenzivně roste
také v zimě. Je proto na místě
hnojit v říjnu dusíkem v dávce
50-70 kg/ha hnojivy s pomalým
působením. 

Hnojili i na podzim

Polním dnem provázel přede-
vším Ing. David Bečka, Ph.D.,
z ČZU. Účastníky akce informo-
val, že pokusy seli v nejteplejší
den roku (20. 8. 2012), před se-
tím se hnojilo NPK 10-10-10
v dávce 150 kg/ha. Proti pleve-
lům použili Butisan 400 + Com-
mand 36 CS, následně Gramin.

K regulaci byl 24. 9. použit Til-
mor (1 l/ha) v kombinaci s bó-
rem (1 l/ha) a Fertiactylem Star-
ter (1 l/ha). Následoval ještě
podzimní hnojení 10. 10., ke kte-
rému použili UreaStabil v dávce
100 kg/ha (46 kg N/ha). „Má-
me s tím mnoho dobrých zkuše-
ností. Z našich pokusů vyplynu-
lo, že podzimní dávka dusíku,

zvláště ve formě stabilizovaných
močovin, velmi dobře působí,“
seznámil přítomné s poznatekm
Ing. Bečka.

S prvním jarním dusíkem šli na
pole brzy, již 12. 2., a to v dávce
60 kg N/ha (LAD). Kvůli ná-
sledné sněhové pokrývce apliko-
vali další dávku až 12. 3. (60 kg
N/ha, DASA). „Byli jsme sami
zvědavi, zda dusík neutekl, sta-

novili jsme jeho obsah v hloubce
0-30 cm a 30-60 cm a proplavení
dusíku bylo velmi malé, téměř
žádné. Myslím, že při hnojení
v polovině února, pokud to neby-
lo na svažité pozemky nebo pís-
čité půdy, ztráty dusíku nenasta-
ly,“ uvedl Ing. Bečka.

Proti stonkovým krytonoscům
ošetřovali 17. 4. přípravkem Pro-

teus 110 OD, zároveň opravili
podzimní herbicidní ošetření
přípravkem Garland Forte. Apli-
kovali také hnojivo se stimulač-
ním účinkem Fertiactyl Starter
(3 l/ha) + bór (1 l/ha). Následo-
vala regulace přípravkem Tilmor.
Do konce dubna na pole přišlo
dalších 30 kg N/ha. Ve fázi žluté-
ho poupěte je v plánu aplikace Su-
nagreenu, podle Ing. Bečky dlou-

hodobé pokusy ukázaly, že zvy-
šuje výnos a HTS. Mezi další
ošetření patří aplikace fungicidů,
desikantů a lepidel. 

Jak prof. Vašák poznamenal, tři
roky za sebou byl malý tlak cho-
rob, ale vzhledem k chladnému
březnu a počátku dubna lze po-
čítat s rozvojem hlízenky. Kon-
statoval také, že v době konání

akce (24. 4.) je nejvyšší čas apli-
kovat azoly, kromě jiného také
proto, že má řepka silné krčky.
Varoval ale před jejich použitím,
pokud má řepka na jaře krček
silný 5-6 mm. Vzhledem k pozd-
nímu startu vegetace označil za
správné rozhodnutí aplikovat na-
příklad Atonik vysoké dávky du-
síku, protože zpomalí vegetaci
a pomůže dohnat chybějící čas
(podobně jako strobiluriny).
Prof. Vašák řekl, že spodní hra-
nicí hnojení dusíkem by letos
měla být dávka 150 kg/ha, opti-
mum by se mělo pohyboval ko-
lem 180-200 kg N/ha.

Téměř šedesát parcelek
Hlavní součástí programu pol-

ního dne je tradičně prohlídka
téměř šedesáti pokusných polí-
ček s odrůdami řepky. Některé
jsou sety opakovaně, takže cel-
kový počet odrůd bude o něco
nižší, zhruba kolem padesáti, ale
i tak jde o úctyhodný přehled.
Přibližně dvacítka odrůd pak by-
ly novinky, kterým se hodlají vě-
novat především. 

O jednotlivých odrůdách hovo-
řil Ing. Bečka, příležitostně ho
doplnili také zástupci firmy, kte-
ré je prodávají či šlechtí. První
zmíněnou odrůdou byla ale jarní
řepka Blanice, která slouží pro
diagnostické účely, protože kve-

te časně, časem ji možná nahra-
dí ozimá Sammy, která také kve-
te časně. Tyto odrůdy slouží ke
sledování náletu škůdců, ale tře-
ba také k predikci napadení hlí-
zenkou na základě infekce
okvětních plátků.

U novinek Ing. bečka zdůraz-
nil, že všechny odrůdy byly vy-
rovnané a vypadaly dobře.

Rescator má být středně raná
linie, nižší, výnosná, s velmi do-
brým přezimováním a zdravot-
ním stavem. 

Do sušších podmínek má být
určen středně raný ES Domino. 

Kvantitativní rezistencí k fómě
(kvalitativní k její rase RLM7) by
měl být vybaven Arsenal, který
se zároveň šlechtí na nižší puká-
ní šešulí. Dokáže si také poradit
s pozdním setím.

Marathon vyniká vysokou olej-
natostí a velmi dobrým zdravot-
ním stavem, je určen pro větší in-
tenzitu. 

Raný Avatar vyniká vysokým
nasazením šešulí. 

CSZ 107.15 je spíše polopozd-
ní, díky pozdnímu kvetení by
měl uniknout jarním mrazíkům.

MH 08A42 má dobře přezimo-
vat, rostlina je nižší a nástup do
jarní vegetace má pozdnější.

Později se zjara probouzí také
ES Silene. 

(Pokračování na str. 23)
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Letošní jaro je nejpozdnější od roku 1946.
Do řepky jsou nově registrovány přípravky
Paroli a Sumi - Alpha 5EW.
Od technologie Horsch Focus se očekává také zvýšení
výnosu.

Klíčové informaceDavid Bouma

Polní den zaměřený na odrůdy řepky
Především pěstování řepky byl věnován polní den na pokusné stanici České zemědělské univerzity v Červeném Újezdě. Návštěvníci si mohli prohlédnout
zhruba padesát odrůd této plodiny včetně čerstvých novinek, seznámit se s pokusy s hnojením firmy TimacAgro či výsledky setí systémem Horsch Focus.

Celou akcí provázel návštěvníky polního dne na pokusné
stanici České zemědělské univerzity v Červeném Újezdě
Ing. David Bečka, Ph.D. Foto David Bouma

Poradce firmy Horsch Ing. Vratislav Malina přednáší o nové
technologii setí Foto David Bouma

inzerce

Ploch polotrpasličích hybridů je víc
Polotrpasličí hybridy ozimé řepky dva roky po sobě obsadily první místo v poloprovozních pokusech SPZO. V roce 2011 dosáhl nejvyššího výnosu semen
hybrid PR45D03, v roce 2012 obsadil nejvyšší příčku polotrpasličí hybrid PR44D06.

Přesvědčivé výsledky v polo-
provozních pokusech SPZO, ale
i dalších pokusech prováděných
v České republice potvrzují vyni-
kající výkonnost těchto hybrid-
ních odrůd. Právem je hybrid
PR45D03 jednou z nejpěstova-
nějších odrůd a plochy polotr-
pasličích řepek každoročně
stoupají. Pěstování polotrpasli-

čích odrůd přináší pěstitelům
užitek plynoucí z mimořádně vy-
sokého výnosu semen a vý-
znamných výhod plynoucích
z nižšího vzrůstu.

Posílení trhu
polotrpasličích hybridů

V roce 2012 firma Pioneer na
trh uvedla novinku s označením

PX104. V poloprovozních poku-
sech Pioneer dosáhl nejvyššího
výnosu semen ze všech zkouše-
ných hybridů. Tento středně
raný polotrpasličí hybrid, který
ve výnosech semen převyšuje
současné polotrpasličí hybridy
o 0,2 t/ha, bude v budoucnu vý-
znamnou posilou portfolia hybri-
dů Maximus. Olejnatost této no-
vinky převyšuje o jedno procen-
to obsah oleje dosahovaný
u hybridu PR45D03. 

Zájem zemědělců o pěstování
hybridu PX104 byl vloni vysoký.
Očekává se, že v budoucnu do-
sáhne stejně významného posta-
vení jako v současnosti nejrozší-
řenější polotrpasličí hybrid
PR45D03.

Rostliny hybridu PX104 mo-
hutně větví, šešulové pásmo je
kompaktní, posazené níž než
u tradičních odrůd. Vzhledem
k menšímu množství celkové
biomasy a nižšímu vzrůstu pro-
bíhá sklizeň rychleji a s nižšími
ztrátami. Nízké strniště umož-
ňuje snadnější zpracování a pří-
pravu půdy pro následnou plo-
dinu. Veškeré vstupy mechani-
zací do nižších porostů jsou
snazší. 

Snižování výšky rostlin při za-
chování vysoké výnosnosti polo-
trpasličích odrůd je správný
směr ve šlechtění, který patří
k modernímu pojetí pěstování
ozimé řepky.

Výkonné tradiční hybridy
Odrůdy ozimé řepky firmy

Pioneer nejsou zastoupené

zdaleka jen polotrpasličími
hybridy Maximus. Úsilí šlech-
titelů je stejným dílem upřené
na vývoj hybridních odrůd tra-
dičního vzrůstu. V letošním
roce k nabídce přibude vloni
úspěšně zaregistrovaný hyb-
rid PT205, který se kromě vy-
sokých výnosů semen vyzna-
čuje nadprůměrnou olejnatos-

tí, silnou odolností vůči polé-
hání a velmi dobrou zimo-
vzdorností. Součástí letošní
nabídky osiv i nadále zůstává
výkonný, výnosově stabilní
hybrid PR46W26.

IInngg.. PPřřeemmyyssll  SSttuuddnniiččnnýý
Pioneer Hi-Bred Northern

Europe Sales Division GmbH

Polotrpasličí hybridy tvoří silné kořenové krčky. Na podzim vytváří
přisedlé přízemní růžice bez významné tendence k dlouživému
růstu Foto archiv firmy

Polotrpasličí hybrid PR44D06 v poloprovozních pokusech SPZO 2011/12 přesvědčivě překonal ve
výnosu semen všech patnáct odrůd sortimentu

Výnos semen hybridů řepky, sortiment A, POP SPZO, rok 2011/2012 (t/ha)
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Zdroj: POP SPZO 2011/2012


